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Представе о празнику и празнично 

понашање у средњовековној Србији 

Аисйlракйlум: Намера је да се на основу сриских средњовеков
них извора иредсйlави значење иојма иразник у сриском феудалном 
друшйlву. Тај иојам је саzледан у издвајању иразнично, дана из сва
кодневице и у односу н.а начине йразновања и йрослављања, који су 
били неодвојиви део йразничноi времена. У йредсШавама о йразн.и
ку и начину њеiовоl йрослављања оiледа се однос измеlју йисане, 

више кулйlуре и оне народне, йlрадиционалне. 

Издвајање из свакодневице 

У животу средњовековног човека смењивали су се дани који су за њега 
имали различита значења. Послови које је обављао н којима је био испу

њен већи део дана у години прекидани су у тачно одређено време. То време 
обухватало је дане који су били другачији од радне свакодневице и добијали 
су према квалитету сасвим другачија обележја. Били су то празнични дани. 

Они су пре свега, били везани за приватни живот човека, као што су рође
ње детета, крштење, свадба или одређено унапређивање унутар заједнице, 

те коначно смрт. Друга врста празничних дана била је значајна за заједницу 

као целину. У христијанизованом друштву, какво је било друштво средњег 

века Европе, празници су били дани сећања на значајне догађаје везане за 

хришћанску традицију. Ти празници су се, за разлику од оних приватног 
обележја, понављали у облику циклуса, седмичног или годишњег.1 Према 

Општа је подела празничних дана на оне који су појединачног обележја и па оне 
који се периодично понављају. Док су цикличIШ празници везани за календар, односно 
понављају се из године у годину, празници појединачног обележја су дани везани за поро
дичне празнике (рођење, свадба) и оне организоване другачијим поводима. Ти другачији 
поводи, према српским средњовековним изворима, били су празници организовюш пово

дом крунисања владара или подизања грађевине од општег значаја, као што је црква, итд. 

Занимљива је подела празничних дана коју је сачинио Питер Берк. Онје празни
ке сврстао на оне који су значајни за ужу заједницу, односно породичне праз~шке, затим, на 
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унутрашњој структури ( организација времена и понашање појединца) пра
знични дан је био сасвим другачији од осталих дана у години. У свом по

знатом и инспиративном делу Свейlо и йрофано, Мирча Елијаде је приме
тио да време није једнообразно, да оно није без прекида. На једну страну 

Елијаде је издвојио свето време које назива време празника, док је на дру
гој страни профано, свакидашње време које је лишено не само религио

зног него и сасвим другог значаја'. Сгарим српским језиком речено, дани 

свакодневице називани су "прости дани" (•• прост••" дьни)3 , док је пра
знични дан обележаван атрибутима као што је "свети" (сsети д•нь)4 или 
,,частан" ( sь ,њстмыхь дьне:хь )5

, ,,светли" ( скЋт1\Ь "Р"~никь )6, ,,светли и вели
IШ празник" ( ,:кЋтАомоу же и sеi\икомоу "Р"~никоу )7, ,,свечасни" (всечаснии 
празник)', ,,чудан и преславан" (ч,одн'iи и пр-k<•••н•ш)9 , итд. Дефрагмента
ција времена се, према томе, огледала у дихотомији празник - свакодне

вица, односно свето - профано. 
Седмични циклус имао је свој празник, недељни дан, сећање на Вас

крсење Исуса Христа. Постојало је више непокретних празника (Божић, 
Богојављење, Благовести, Преображење, Рођење Богородице, Велика Го

спојина, појединачни празници светаца) и покретних празника (Васкрсе
ње, Вазнесење, Педесетница). Највећи хришћански празници били су Го-

празнике које је славила шира друштвена заједница и на годишње празнике, које је про

слављао највећи број Европљана. За нас је та подела прихватљива, пошто је у њеном 
центру човек и заједница у којој живи, па тек онда празници чије постојање и смисао зави
се од човека као религијског и друштвеног бића, Р. Burke, Popular culture in Early Modern 
Europe, New York University Press 1978, 178. 

2 М. Елијаде, Свейlо и йрофано, Замак културе, Врњачка Бања 1980, 31-32. 
3 Хиландарски йlийик, Рукойис CHILAS 156, фототипско издање приредио Д. Бог

дановић, Београд 1995, 22. 
4 Из рукописа 14. века писаног српском редакцијом, који се чува у Бечу, F. Mik1o

sich,Lexiconpalaeoslovenico-graeco-latinum, emendatum auctum, Scientia VerlagAalen, Wien 19772
, 

833. 
Законойравило или номоканон свейlоlа Саве, Иловички йрейис 1262. 'године, фо

тотипија, приредио Миодраг М. Петровић, Горњи Милановац 1991, Картагинско 61. пра
вило, л. 123а. 

6 А. Вукомановић, О кнезу Лазару. Из рукойиса 17. века, Гласник ДСС 11 (1859) 
118. У преводу Т. Јовановића стоји придев светао, Сйlара срйска књижевност. Хресйlо
маШија, приредио и превео Томислав Јовановић, Београд - Крагујевац 2000, 72. 

7 Теодосије, Живот СвеШоl Саве, у: Огаре српске биографије, превод М. Башић, 
СКЗ, Београд 1924, 236; Живот СвеШоlа Саве найисаоДоменйlијан (= Теодосије), изд. Ђ. 
Даничић, Београд 1860, 199. 

8 Теодосије Служба св. Симеону у: Србљак. Службе, Канони, АкаШисШи, прире
дио Ђ. Трифуновић; превео Д. Бощановиh, Београд 1970, 150-151. 

9 Златоструј цветни, Универзитетска библиотека (УБ) Ћоровић 29, кр. XIV века, 
л. 646. О рукопису, Д. Бощановиh, Инвеншар hирилскuх рукойиса у Јуiославији (XI-XVII 
века), САНУ, Београд 1982, 43. 
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сподњи и Богородичини празници. Уз њих су се обавезно славили празни

ци везани за св. Јована Крститеља, св. Петра и Павла и св. Стефана. Када 

је реч о светитељима, изгледа да није било јединствене листе, те је број 

празничних дана током године варирао. Такође, празници поједних свети

теља нису се празновали током целог дана, него само пре подне односно 

до литургије. Крајем средњег века српско феудално друштво празновало 

је знатан број дана у години. Према једном рукопису с краја XV века наве
дено је 65 празничних дана, не рачунајући покретне празнике и недељне 
дане 1°. Од наведених дана, 46 се празновало по цео дан, а 19 само "до јутра". 
У штампаном Малом Зборнику Божидара Вуковића из 1520. године број 
празничних·дана био је знатно већи. Листа је продужена на 91 празнични 
дан, од тога 55 дана се празновало током целог дана, а 36 само до подне11 • 

Као и друга друштва феудалне Европе и српско друштво је развило си

стем празника којима су дани свакодневице били прекидани. Људи су жи

вели од једног празника до другог. У владарским канцеларијама су према 

празницима рачунали време12• Празник није давао само обележје дану и 

времену за које је био везан, него и смисао другим, обичним, свакоднев

ним данима. 

Основни појмови 

За средњовековног човека, празник је пре свега био нерадан дан. У 

аграрном друштву, какво је друштво средњег века, дани орања, копања и 

других мануелних послова, старим српским језиком речено - дани малих 

10 Зборник апокрифа из манастира св. Павла, Севастјанов бр. 1472, л. 199а-200а. 
11 Л. Мирковић, Хеорйlолоlија или исйlоријски развитак и боlослужење йразника 

йравославне исйlочне цркве, Београд 1961, 19. Међутим, исти приређивач је непуних два
десет година касније, у тзв. Саборнику Божидара Вуковића из 1536-1538. навео 67 пра
зничних дана, од којих се 43 дана празновало током целог дана, Исйlо, 20. 

У Византијском царству се, према Tpehoj новели цара Манојла I Комнина из 1166. 
године, па двору празновало 66 дана (не рачунајући недељне дане), уз 27 полудневних 
празн_ика, R. Macriocs, Justice under Manuel I Komnenos: Four Noveles on Court Business and 
Murder, Fontes Minores VI, Lбweпklau Gesellschaft E.v. F1·ankfurt am Main, 149-155; The Oxford 
Dictionary ofByzantiun II, Oxford University Press 1971, 781. 

У суседству ср~ске Краљевине Дубровачка република је у XIV веку поштовала 
48 празни~шихдана током године, А. Соловјев, Књиiа свих реформација 'града Дубровника, 
у: ИсторИЈско-правни споменици кч,. 1: Дубровачки закони и уредбе, СКА, Београд, 1936, 
105. 

12 Лексикон срйскоl средњеl века, Београд 1999 (С. Бојанин, Покладе) 400. О дато
вању владарске канцеларије празником, видети: М. А. Пурковић, Дайlирање у домаћим 

срйским изворима средњеlа века, Glasnik Jugoslovenskog profesorskog druStvaXIП (1932-1933) 
739-751. 
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и великих работа и бедбе, смењивали су се са празничним данима када се 

ти послови нису обављали. У једном епитимијном тексту, за који се верује 
да је настао средином XIV века, отприлике у време законодавне делатно
сти цара Душана, читамо одредбу: ,,И у недељу и у нарочите празнике да 

није никакве работе ни бедбе, ни мале ни велике" (и ~ нед•••• н ~ пр•~ныке 
нdроl.Јите дd нЋст ЈЫБотЋ НИКАКОВЕ, ни вЋдвЋ ни MA/\t:: ни ве-лике-). 13 

Реч йразник (пр•џьннкь) старословенског је порекла, у чијој се осно" 

ви налази појам йразан, односно йразно у значењу неокуйиран радом, без 

рада, делања односно беспослен". Беспослен човек је заправо био, сред

њовековним речима казано, ,,празан" човек. То значење је недвосмислено 
присутно у старословенском преводу Светог писма. У Мирослављевом 

јеванђељу, српском рукопису са краја ХП века, читамо: 

RИД Ћ ИНћl "" ·rрhЖИЦ.ЈИ (ТОЕЦ.ЈИ nра~дьны ••• 

овр-1.-ге др0'(ГИ€ С'Г0€1јЈ€ nрАЏћНћl 

и га(•гм)• имь что џ-1. с-гои-г"' пр,џьни •<• д(ь)нь 
и r(ЛdГО/\А)ШЕ EMIO Ћко НИКТО-ЖЕ HdCb не Љ\ЕТЬ, 

(видје друге гдје стоје на тргу беспослени .. ./ На];је друге гдје стоје 
беспослени. /Што стојите овдје цијели дан беспослени?/Рекоше му: Јер 

нас нико не најми)" 

Изгледа да је од најранијих времена словенско друштво показивало 

поштовање према сакралном времену тако што се тада није радило. Та

кво схватање је било неодвојиви део и српског христијанизованог феудал

ног цруштва. Оно се исказивало у текстовима различитог порекла, било 

да је реч о правним саставима и законима, било да се односи на штива 

лепе књижевности. У Номоканону (или Законоправилу) св. Саве из пр

вих деценија XIII века, у поглављу са насловом Правила св. Пешра и Па
вла, изнета је идеја обележавања празничног времена прекидом свако

дневних послова: 

13 А. Соловјев, Срйска црквена йравила uзXIV века, Тhасник СНД, књига XIV, д. н. 
8 (1934), 37. На основу језичке анализе текста, Соловјев је приметио да су у њему одредбе 
на исти начин формулисане као и члано_ви у Душановом законку, те је настанак тог текста 
сместио у средину XIV века. 

14 Г. П. Цыганенко, ЭШимолоZический словарь русскоiа языка, Киев, 19892, 324. Р. 
Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskogajezika Ш, JAZU (1973), 28. 

Истог порекла је и лексема \'l'(ПрА7;нити, у чијој се основи налази реч йразан. Значе

ње и употреба су разноврсни, од појмова испразнити, престати или укинути до оних који 

су синоними и за празновати и прослављати, СШарославлнский словарь (йо рукойислм Х

ХЈ веков), под редакц. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой, Москва 19992• 
15 Матеј 20, 3-4, 6-7. Мирослављево Јевшфеље, Н. Родић-Г. Јовановић, Институт 

за Српскохрватски језик САНУ, Београд 1986, 92. Превод према Архијерејском Синоду 
СПЦ. 
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f'l,ь Пе-г,рь и П••ьn• ,•поs-1.дщs·k hlодемь ДЋ••-ги пе-гь д(ь)нии •• нед[-1.]аи. 
•• соуао-г•'( же и •• нед[-1.Ј,,. д• оупр•жнг,,о-г' се •• цр(ь)коsь ... 16 

(Ми, Петар и Павле заповедамо људима да делају пет дана у недељи; 
али суботу и недељу да празнују у цркви.) 

Затим се набрајају већи хришћански празници, а за највећи од њих, 
Васкрсење, читамо: 

Ееаик~,о нед[-1.]n,о сир-1.чь G-гр(ь)с-г(ь)но'(•• и дроугоу,о иже по неи рекше 

G(se)ThlE ПАСКЫ Д4 не Д Ћf\МОТћ f\lOДIE, Нћ Д4 пџџноують. RСИ И р4GИ И 
СRОGОДНИИ ••• 17 

(Велику недељу, то јест Страсну и другу која је после ње, односно 
Свете Пасхе, да не делају људи, неzо да йразнују сви, и робови и слобод
ни ... ) 

Идеја обавезног празновања празника није била ограничена само на 
званичну канонску књигу св. Саве. Постојала је и другачија верзија Пра

вила св. Пешра и Павла, којом је отпочињао Епитимијни номоканон који 
се обично налазио уз Требник као део једне једниствене средњовековне 
књиге. У тој се верзији каже да на празнични дан не треба радити, него 
"оуnр4~нити се wт де-t\4 ть.жк4rо". Тек после завршетка празника саветује се 

да треба отпочети са пословима: ,,н•чин•-ги д -!.мти р~чн•• sъс.к•".18 С друге 
стране, на празновање празника позивају нас и дела лепе књижевности. 

Непознати писац Похвално?. слов_а св. кнезу Лазару са краја XIV века, под
сећа нас да је помен св. кнеза Лазара онај "ради кога празнујемо данас 
светао празник" ( е-rоже- р4ДИ ПЈ}4~ДНО'(ЕМћ ДћНЬ.Сћ сsЋТf\Ь. ПЈ}4ЏНИКћ)19 • 

Порука је у свим текстовима истоветна: за празник се не ради, пра
зник се празнује. У времену које није било испуњено радом, послом и сва
кодневним бригама постојао је исто тако строго утвр];јен начин понашања 
који је одговарао његовом сакралном обележју. Појединац је требало да 
се пре свега посвети Богу, одласком у цркву и молитвама, како читамо у 

нашим изворима. 

16 Прво правило св. ап. Петра и Павла, Законойравило или номоканон, 59а-б. 
17 Исиiо, л. 59а-б. 
18 Требник са Епитимијним номоканоном из друге половине XV века; српска 

редакција, Архив бугарске академије наука (БАН) бр. 53, л. 101а-б. Текст Правила објавио 
А. И. Яцимирскiй, Къ ucmopiu апокрифовъ и леZендъ въ южно-славлнской письменности 
III, Изв-hстiя отд. русе. язы. и слов. Импер. Акад. наук. XV/1. (1910) 42-43, али ихје грешком 
приписао новобрдском зборнику из 1420. године - тзв. __ Берлински зборник бр. 45. 

19 Слово о свеиiо.м кнезу Лазару писао је тзв. :Н~познати Раванича~шн између 1392. 
и 1398. године, А. Вукомановић, О кнезу Лазару, 118. Превод Слова и осврт на ранију 
литературу дао је Т. Јовановић у Стара срйска књижевност. Xpecilioмauiuja, 65-72. 
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Идеја празничног дана исказана путем дихотомије радиши - йразно
ваши, у вези је са методом "бинарног кодирања" у комуинкацији културе, 
формулисане у оквирима структуралистичке антропологиј1е. Потпуна пред
става о једном појму могућа је уколико се он сагледава у односу на појам 
IЬему супротног значења. Према Едмунду Личу "знак или симбол добијају 
значење само онда када се разликују од неког другог супротног знака или 

симбола".20 Изгледа да су наши средњовековин извори са савременицима 

општили управо на такав начин. У њима се могу наhи разне опозиције које 
упућују на различите врсте понашања, у намери да се на њих укаже, или да 

се истакну она пожељна. Однос празничног и свакодневног није се испуња
вао само у опозицији сакрално - профано, празновати - радити, него и у 

опозицији јавно - приватно; присуство - неприсуство одређених емоција; 
бука- тишина; прекомерност- суздржаност; када је реч о самом празнич

ном времену и простору: духовно - телесно; црква - позориште или игри

ште; дом - улица или трг, итд. 

Други основни појам којим се у српским изворима означавало време 

које је по квалитету било другачије од оног свакодневног јесте трьжьст•• 

( шржасшво ). Та лексема је исто старословенског порекла, али и калк грч
ке речи йанађур (ncrvтiyupu;), у чијој се основи налази реч шрz21 • Полазећи 
од основних значења, речи йразник и шржасшво означавају не само вре
ме када се није радило него и оно када се свет окупљао и сусретао, одно

сно када се напуштао простор приватног обележја, у намери међусобног 

јавног окупљања. Христијанизацијом се и хришћански храм, у простор

ном смислу, наметнуо као место окуnљања људи. Напуштање свакоднев

них обавеза и окупљање унутар једног целовитог простора на друштве

ном плану су представљали другачији облик понашања и деловања чове

ка од оног свакодневног. 

Требало би се осврнути и на лексему светац, тим пре, што је, како се 
сматра, из те речи изведена именица свешковина и глагол свешковаши22 • 
(У савременом језику светковина и светковати су обично синоними за ре

чи празник и празновати. )23 У основном значењу реч свешац означва све-

2ll Е. LiC, Kultura i komunikacija. Logika povezivanja simbola. Uvod и primenu strukturali
stiп/ce analize и socijalnoj antropologiji, Bcograd 1983, 73. 

21 М. Фасмер, Э!Uимолоlический словарь русскаlо языка, превод с немецкого и 

дополненоя О. Н. Турбачева, том IV, Москва 1987, 83; Г. П. Цыганенко, ЭLUимолоiический 
словарь, 430. О етимологији грчке речи видети:~- П. АvОрн.оtТЈ~, ЕтvµоЛ,оу~ко Лсq~ко тrџ; 

KOlV1Jf vsocAA1JVIK1Jr; 0е:сюаЛоv~к11 19953, 261. Уп. The Oxford Dictionary ofByzantium II, 
Oxford University Press 1991, 775. 

22 Р. Skok, Etimologi_jski 1jeCnik III, 370. 
23 Светковина јесте "исто што и светковање, благдан, празник, светац", RjeCnik JA

ZU, sveska 71, jedan sedamnaestog dijela, Zagreb 1959, 219; или светковина је приредба и весе-
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титеља, док у изведеном значи празник организован у част светитеља за

штитника. У тој речи се, за разлику од појмова йразник и шржасшво, огледа 

блискост празничног дана са хришћанским календаром. Међутим, с тим 

значењем и у тој употреби нисам је нашао у књижевним средњовековним 

саставима. У документима писаним српским језиком употребљена је све

га неколико пута24• Најречитији пример јесте честитка Али-бега Павло
вића Дубровнику поводом празника св. Влаха, крајем XV или почетком 
XVI века. Он у Дубровник шаље, како каже, ,,на ваше светце" (н• ••ше 
сsетце), своју глумачку дружину иа челу с Радојем Вукосалиhем25 • Употре
бљена у овом конкретном случају, у писму Али-бег Павловиhа, реч свеш
ци нас наводи на мишљење да је њена примена била, ако не мање формал

на а онда чешhа у говорномјезику26• Ипак, појмови йразник и шржас~иво 

су према свом основном обележју имали садржајније и обухватније значе

ње и употребу него што је обележавање дана неког светитеља. Исто тако, 

ни појам свешковина није био део књижевног старословенског и старог 
српског језика. Ту реч не налазимо ни у речнику старог српског језика 

Ђуре Даничића, ни у старословенском речнику Франца Миклошиhа.27 Си
гурно се може реhи да је у употреби у српском писаном језику веh од XVIII 
века. Користи је Доситеј Обрадовић, а налазимо је у речницима обј авље
ним почетком XIX века.28 

ље поводом неког празника, свечане прославе; празник, свечаност, Речник Машице Срй

ске V (1973). 
24 Ђура Даничић у речнику наводи свега два примера, Рјечник из књижевних ста

рина срйских III, Београд 1864, 87. 
25 Писмо Ал~-бега Па~ловиliа нема датум; F. Miklosich, Monumenta Serblca, бр. 

CDLXXXIV; Љ. СгоЈановиh, Сшаре срйске йовеље и йисма, књ. Ј: ДубfЈовник и суседи ње
ёови, део 2, СКА, Београд- Срем. Карловци 1934, 347. 

. 
26 У_Миклошиliевом речнику реч свеШац нема значење празника, видети: F. Miklo

sich, Lexicon, 833. Ипак, паралелу налазимо у појму йомен свеШом у разним словенским 
књижевним, правним и другим текстовима или у појму festivitates sanctoruш у дубровачком 
извору из 1498. године, Ђ. Петровић, Одредба дубровачке владе о "йразницима свеШих" 
из 1498. ,одине, Balcanica 13-14 (1982-1983) 403-413. 

27 Видети напомене 24 и 26. Исто, ни у речнику старог руског језика од Срезневскоr 
нисам наш~о ре:и светковина и свеШковаШи. Али као део старог руског језичког фонда 

забележен Је поЈам свљ.тъкъ. = св.-1\токъ (святок) као синоним за реч празник, без сумње 
изведен од речи свеШ, руски свят, Матерiалы для словарл древне - русскаlо языка по 

письменнымъ, трудъ И. И. Срезневскаго, томъ III, Санктпетербургъ 1903. 
28 За Доситеја Обрадовића видети у Сабраним делима, напомена бр. 77. 

, Речници: Joakima Stulli Dubrocsanina, svechenika reda S. Franceska Serafinskoga, Rjec-
sosloxje, и komu donosuse upotrebljenia, urednia, mucsnia istiehjezika krasnoslovja nacsini, izgova
ranja i proтjecsja I/Љ:-Ital.-Lat. ll, и Dubrovniku 1806, 412; В. С. Караџић, Срйск.и рјечник ис
iйолкован њемачким и лаШински.м ријечма, Биена 1818, 748. 



186 Годишњак за друштвену историју VIII/3, 2001. 

Свечаност празничног дана 

]3ажност празника у религиозном концепту човека средњовековне 

Србије изражавала се на више начина. Међутим, у овмо раду нас пре све

га занима свест о свечаности празничног дана. У области писане речи по

јам свечаности се истицао у различитим књижевним родовима: жишији

.ма, служба.ма, йохвала.ма, слови.ма, беседа.ма, итд. Средњовековне тексто

ве у основи одликује снажна црта уопштеног и литерарног казивања о 

празнику који се одређеног дана слави, о његовом смислу и значењу које 
треба да има за његове поштоваоце. У сви тим текстовима, два су основна 

елемента карактеристична за празнични дан. То су, сабирање свеша које 
је делило исте емоционалне садржаје, односно друго обележје празнич

ног времена, радосш и весеље. 
Беседа св. Јована Златоустог на празник Педесетницу почиње следе

ћим речима: ПАКЫ пра~никь. И ПdlЊI трьЖћСТRQ. ПАКЬ.1 црькыш MHWЖћCTRQMh 

sед• рмтет• ... ". О празнику се сви окупљају, каже нам Кирил Алексан
дријски иа почетку своје беседе на Цвети, сви Владику прослављају, не

беса се радују, а горе се веселе: """ пр,~ннк•'( прионцыют. се, ""'" Емдик•'( 
sь..спЋsА1оть; не-в€сА sе-с€л€т се-, rwpы Р"-доуют' се-, ... )30. У Служби св. Симеона 
Теодосије нас позива на весеље и молитву Симеону и Сави: ,,на весеље 

сакупимо се и њима молимо се"31 • Учесници у празнику се називају, као 

код Теодосија (крај XIII и поч. XIV века) или Андонија Рафаила (XV век), 
йразникољубци.ма32• 

Празничне беседе су углавном биле испуњене свечаним и радосним 

расположењем: ,,нико да не тугује данас,јер празник духовни је", каже св. 

Јован Златоусти у ускршњој беседи, коју читамо у рукопису српске рецен

зије XIII века33 • Посебно опитимистичко расположење поводом празнич

ног времена исказано је у Похвалном слову св. кнезу Лазару, од једног 
другог непознатог аутора, које је настало око 1403-1404. године. Оно по
чиње следећим речима: 

29 Златоструј цветни, крај XIV века УБ Ћоровић 29, л. 1806. 
зо Златоуст посни, Дечани 86, водени знаци на хартији из 1395/1400. године, л. 2396; 

Д. Богдановић, Инвентар hupuлocux рукойиса, 43, 
31 Теодосије, Служба св. Симеону, у: Србљак, 162-163. 
32 Теодосије, Служба св. Симеону,у: Србљак, 166-167,214-215; Ђ. Трифуновпћ, Слово 

о светом кнезу Лазару Андонија Рафаила, Зборник историје књижевности, 10, САНУ, 
Београд 1976, 159. 

33 Рукопис српске рецензије, Mihanovic Homiliar, Editiones monumentorum slavicorum 
veteris dialecti, Institut fiir Slavistik an der Universitat Graz, Graz 1957, л. 1416. 
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nрщноуимь кеселеЦЈе се, 
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(Сада из таме на светлост прешавши, /ходите, народе, племена и сав 
род људски, /да мученика дан прославимо. /Празнујмо веселећи се ... ) 

Песник нас већ одмах на почетку обавештава о прелазу из једног вре
мена у друго, ,,нз таме на светлост прешавши". Без обзира на то какви да 

су били дани свакодневице, време празника је у сваком погледу другачије. 
Затим, даље каже: 

Пр'iид-kте, w С&€ЦЈ€Нни с.норе 

и вьсь. родь ~емли срь.пскь.11Е, 

Н4СТОIС.:ЦЈ4ГО R€C€A°i4 дьнь nочт-kмь.. 
РцЋмь. nрt1.џьничн44 дь.ньсь, 

1њстр~GИМЬ. ~А4ТОКОIЫННОЮ тр~вою 

Rb Н4СТОIС.:ЦЈИ ДЬ.НЬ Пр4ЏЬ.НИК4 Н4Ш€ГО, 

nt1.чe же вь нt1.рочити дьнь· кесел"it1. нt1.шего. 

. . . Дь.ньсь 4ГГ€i\И wть невесе nриникше сь члокЋкь.1 трьжьсткоують.. 

(Ходите, о свештени саборе / и сав роде Земље српске, /да се дану 
данашњега весеља удостојимо!/ Шшо zод данас йроzовори.мо, нека је йра
знично / затрубимо златокованом трубом/ на данашњи празник наш/ као 
у нарочити дан весеља нашег. / .... Данас анђели са небеса слетеше /да с 
људима славе ).34 

Пе<:ник нас подсећа да је у празничном дану и говорна комуникација 
другачија, рц-kм• пр•џ•ниsн" д"""'"· Долазак празника обележавају звуци 
трубе. Емоције које преовладавају указују на стање које се разликује од 
свакодневних брига и напора. У једном тренутку песник пун усхићења ка
же: ,,он нам већи од свих летњих празника постаде" ( си н•м• п•sе sc-kx• 
АЋтныхь nрt1.џьникь. прt1.џьник:ь. нt1.стt1.).35 

Повезаност празничног окупљања са квалитативно одређеним емо
тивним доживљајима опште је место у рукописним књигама српског сред
њовековног друштва. Значају празничног дана није доприносило само све
чано окупљање људи, него и присуство небеских сила, анђела. То је дан 

радости и весеља који поприма космичка обележја. Песничке слике који
ма се исказивао свеопшти осећај радости у јединству н тоталитету цело-

" Ђ._Даннчи~, Похвала кнезу Лазару, Тhасник ДСС 13 (1861) 358; Превод Т. Јова
новића у Сш.ара сриска књижевност. Xpecilloмailluja, 94. 

35 
· Исшо, 358-359; Исшо, 94-95. 
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купне васељене биле су под утицајем Псалтира, радо читане књите сред

њег века. У псалмима је средњовековни човек налазио више песничких 

облика којима је исказивао своја различита стања душе, као што су и ра

досно, празнично осећање36• 
Представа о свечаности празничног дана није се изражавала само дру

гачијим расположењима у односу на свакодневицу него и одређеним естет

ским захтевима. О спољној свечаности празника говори архиепископ Про

кло на почетку беседе посвећене Вазнесењу (рукопис са краја XIV века): 

И l<<(тћ) RИДЋТИ цр(ћ)КОRћ Д(ћ)Н<ћ RИНО/0 Пр•~НИК• МНОЖћСТRОМћ СRОИХћ ч•дћ 

кь.~пе-ЦЈО'( и оукр"ше-ноу многочед'iе-мь симь и кџсноче-д"iе-мь и rn.коже- wдежде-10 

довро10 множьстsомь пришдьш'iихь wв"ъче-ноу mкоже рече np(o}p1Nљ ••• 37 

Празнично мноштво окупљеног света у цркви упоређено је са "добр-
ом" одећом у коју је црква празнично одевена. Да ли је таквом естетском 

изгледу празничног простора доприносила и свечана одевеност окупље

них? Изгледа да је спољашњи изглед учесника у празничном времену тре

бало да буде другачији од свакидашњег, исто онако као се очекивало да и 

комуникација током празника буде другачија. У поменутом епитимијном 

номоканону сачувала се и забрана којом се од верника тражило да се на 
празник свечано и лепо обуку, иначе је следила казна поста: 

flцi• кто въ сSвотS или въ н,д(-hлю) или въ Gл(,)д(ћ1)ч(и)ни <(в,)т'i• д(•)ни 

н• wвл,чит <Е къ ч<тнi• ри~и, пос(њ) .и. д(ћ)ни, м<;0,(,ииrn) и, д(ћ)Nћ по iii'38 

(Ако се ко у суботу или недељу или у свете дане Господње не обуче у 

часну одеhу, да пости осам дана, а дванаест метанија на дан.) 

На општост ове одредбе указује употреба појма "частна одећа", чије 

је неутрално значење (не тражи се ни богата ни скупоцена) било прилаго

ђено припадницима различитих социјалних група, пошто је требало да 

све оне подједнако прослављају празник. 

Звук и покрет празника 

У истом Епитимијном номоканону читамо и једну другу заповед: 

36 О значају и смислу псалма говори Атанасије Александријски, В. В. Бичков, Ви

занйlијска eciйeiJluкa. Теоријски йроблеми, Београд 1991, 195-197. 
37 Златоструј цветни, УБ Ћоровић 29, кр. XIV века, л. 646; Д. Богдановић, Инвен

Шар hирилских рукойиса, 43. 
зs У рукопису Архив БАН 53 недостај~ лист, те је наведено према другом рукопису 

Архива Српске академије наука и уметности (АСАНУ) бр. 29, л. 35б-36а. То је тзв. Зако
ник из Виiйинице, рукоШiсна књига из 2. четвртине XVI века. 
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(Када је празник, то ударајте у било/клепало много, да разумеју људи 

да је празник)". 

Празнични дан је требало најавити. Бучно, ударцима о клепало, да, 

како се каже, ,,разумеју људи да је празник". Исту функцију су имала и цр

квена звона. Уз епископске цркве грађени су звоници са којих се најављива

ло празнично време и позивао народ у црrау. Такви звоници су, на пример, 

надвисивали Ђурђеве Огупове, цркву св. Николе у Куршумлији и св. Петра 

и Павла код Бијелог Поља, Жичку архиепископију, Огуденнцу Хвостанску, 

цркву Богородице Љевишке, итд.40 Празнични звук трубе исто тако је наја

вљивао свето време. Квалитет тога звука огледао се у разним епитетима, 

као што је "златокована труба" нашег анонимног песника или "коване", 
,,медне", ,,ражане" трубе из псалма. На једној од минијатура Мирославље

воz јеванђеља (крај ХП века) приказан је и трубач који дува у рог41 • 

Писци празничних беседа, похвала, служби, служили су се разновр

сним сликама опште разумљивим читаоцима и слушаоцима. Делом преу

зимане из псалма, биле су погодне за разноврсне варијације и нова компо

новања. У псалмима се често радосно осећање исказује путем пљескања 

руку и поклич: ,,Сви народи, запљештите рукама, покликните Богу гла

сом радоснијем" (&'си 1('"~;ь.щи 1:њсплеЦЈАите роук:Ами, вь.с.кликнЋте Eoroy rлАсомь. 
р,дости)42 . У поменутој беседи Кирила Александријског празнична радост 
се најављује бучно: 

р·k.кь.1 1љсплеЦ.Ји'rе:, nрорwци &ь.~оуп'iите ~р€ЦЈ€ &'1.ШЕ r(лАrо)ль.1 вы&ШЕ &ЕЦ.ЈИ, rwpы 

&ь.скликнЋтЕ, МЛАДЕНЦИ RhСПQИ'ГЕ ••• с(sе)ЦЈЕНИЦИ Rh~r(лАrО)ЛИ'ГЕ •• ,43 

39 ИсГйо, л. 516. 
40 "Праздпик пачинался со звона колоколов", М. А. Поляковская, Быт и наравы 

поздневизантийско'iо общества у: Култура ВизантиИ:, XIII -первая половина XV в. Москва 
1991, 572 (на тај податак и на књигу указао ми је проф. Радивоје Радић). 

О звоницима као обележју саборних (катедралпих) цркава писао је Војислав Ђу
рић у ИсШорија Срйско'i народа!, Београд 1980, 393-394. А да се звоници нису градили 
само уз седишта првих српских епископија видети: О. Кандић, Куле - звоници уз срйске 
цркве Xll-XV века, Зборник за МС ЛУ 14 (1978) 70-71. 

41 Фототипско издање: Мирослављево јеванђеље, Издање његовог величанства 
Александра!, краља Србије, Беч 1897, 123. 

42 Псалм 47. Das Serblsche Psalter, Faksiшile-ausgabe des cod. slav. 4 der Bayerischen Sta
atsЬiЫiothek Mi.inchen 11, Wiesbaden 1983, fol. 60v. 

43 Златоуст посни, Дечани 86, из 1395/1400. године, л. 2396; о рукопису Д. Богдано
вић, Инвентар hирилских рукойиса, 43. Извор свеобухватне радости Кирила Алексан
дријског јесу стихови из 96. псалма: 

,. ... Нек се веселе небеса и земља се радује; нек пљеска море и што је у њему; Нека 
скаче поље и све што је на њему; тада пек се радују сва дрвета шумска, пред лицем 
Господњим ... " 
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Радосно осећање Кирил Александријски и~казује путем ал~горијских 
слика: реке пљескају, пророци радосно повикуЈу, горе ускликуЈу, младен

ци певају. Пљескање и усклици постају симбол радосног и веселог распо
ложења. Они су, исто тако, један од оних аудио елемената, као клепало, 

звоно, труба који наговештавају празнични дан. То су, заправо, основни и 
најједноставнији облици празничне бук~ (пошто _се остварују људским гла
сом и покретима). Та празнична бука Је раздваЈала обично и празнично 
време. Буку разумемо у оном значењу које јој придаје Едмунд Лич када 
каже да култура стално употребљава вештачку буку ради одређивања гра
ница, временских и просторних, које су "н~ само ф~зичке него и метаф~
ричке"44. у овом случају насупрот буци ниЈе мелодИЈа него тишина. Лич !е 
то представио у једначини бука- тишина= свето- профано. Ипак, Лич Је 
напоменуо да однос једначине може бити и обрнут45 • 

Радосно расположење исказивало се не само звуком, већ и покретом 
тела. То је онај покрет или она активност тела која обично није део време
на када се обављају мале и велике работе. Мислим пре свега на нгру и плес. 

"Свиседаклерадујемоинграјућнвеселимосе" (кси •il•• р,дО'{'КМ се и и~р•~оЦЈе 
sесеоим се), каже се у поменутој ускршњој беседи Јована Зл~тоустог" . 

Слика човека који игра, плеше и скаче била је у српској сред1ьовеков
ној књижевности релативно често у употре~и као симбол радосног осећа
ња. Свој узор је имала у представи Давида КОЈИ игра испр_ед ковчега Господ
њег". Обично се користила приликом описа транслациЈе МОШТИЈУ светих, 

као на пример у делима краља Стефана Првовенчаног илн ДоментиЈана. 
ВаiiиЈ·аше као некада Давид, играјући пред ћивотом у сенци" (тко 

,, )'' с д••(ы)дь иноrд• •ьпиmше ск•ч• пр-kд(ь) с-kн'нымь К'{'RОтомь каже краљ те-
фан, или Доментијан: ,,и као Давид некада скачући пред сеновитим киво

тим, јасно и велелепно вапијаше" ( mкоже д••идь др•••" ск•ч• пр-kд с-kньнымь 
)

49 
кикотомh rn.сьно и келеrласно кьnиrn.дше . 

Спајањем звука (буке) и телесног покрета ( и'iра- йлес ), добијамо два 
основна облика испољавања радосног осећања. Њих често срећемо у из
ворима различитог порекла, исказане појмовима йљескање рука.ма и йле

сање. Такви облици били су део представа радосног и веселог понашања 

44 Е. LiC, Kultura i komunikacija, 94-95, 
45 Исто, 95. 
46 MihanoviC Homiliar, л.141а. 
'' Друга књига Самуилова 6, 14-16. 
48 Сгефан Првовенчани, Житије св. Симеона у: Сабрана дела, изд. Љ. Јухас-Геор-

гијевска и Т. Јовановић, Београд 1999, 63-64. _ . 
49 Живот СвеШо'iа Симеуна и СвейlоZа Саве найисао Доменшщан, изд. Ђ. Дани

чић, Београд 1865, 67; Доментијан, Живот Свеiйоlа Симеона и СвеШоiа Саве, превод Л. 
Мирковић, у: Огара српска књижевност у 24 књиге, књ. 4, СКЗ, Београд 1988, 287. 
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писане и учене културе. Они се у потпуности подударају, као што ћемо 

касније видети, са традиционалним, народним схватањима. Иако се та иста 

писана култура, односно њени клерикални представници, користила сли

кама бучности и игре, она ипак није била наклоњена њиховом практич

ном испољавању. Слику игре цара Давида пред ковчегом користи Григо

рије Цамблак (почетак XV века) приликом навођења врлина краља Сте
фана Дечанског, али тачно одређујући о каквој је то нгри реч: ,,духовно је 

играо у колу, не ногама, но душевним осећајима" (д~Х••н•• оикь<т••••ше 
иrџн'iе, не ноr"ми нъ чю1њствћ1 д\$шевнћlми)50. 

Простор и време унутар празника: 
начин празновања 

Издвајањем празника из свакодневице, намеће нам се поново дихо
томија сакрално - световно, овог пута у самом празнику. Српско феудал
но друштво познавало је разлику унутар празничног времена и простора. 
Поделу на сакрално и световно оно је исказивало путем представе "дво

струко веселећи се, духовно и телесно", да употребимо речи Доментијана 
(XIII век), или, како читамо код архиепископа Данила II (прва половина 
XIV века), ,,духовно и телесно утешивши све оне који су дошли на ово 
празновање"". Тиме се пред нама отвара низ нових питања: на који се 
начин празновао празник? Да ли су сви празновали исто? Која су пона

шња одређене друштвене групе сматрале за празнична, а која не? Одно
сно, где се све празновало и како? 

У житијима српских владара и црквених архијереја, општеприхваће
на одлика празника представљена је дихотомијом духовно - телесно. Та 

дихотомија свето - световно подразумевала је два различита начина про
слављања празника, условљена местом и временом. Тако су појмови пра

зновати, радовати се и веселити се имали не само различита значења него 

и различите облике испољавања. За разлику од житија српских владара и 
црквених внсокодостојника, у похвалама и празничним словима весеље и 

радост су пре у области духовно'i. У беседи св. Димитрију српски песник 

50 ЖиШије Стефана Уроша Tpehel, сйисано Геофрlијем монахом, издао Ј. Шафа
рик, Тhасник ДСС 11 (1859) 86; Григорије Цамблак, Књижевни рад у Србији, превод Л. 
Мирковић, у: Стара српска књижевност у 24 књиге, књ. 12, Београд 1989,76. 

51 Живот Светог.а Симеуна и Свейiоlа Саве найисао Доментијан, 194; Доменти
јан, Живот Cвeillola Саве и живот Cвeiilola Сименона, 116. Животи краљева и архиейи
скойа срйских, найисао архиейиской Данило и друlи, изд. Ђ. Даничић, Загреб 1866, 79; 
Данило Други, Животи краљева и архиейискойа срйских. Службе, Стара српска књижев
ност у 24 књиге, књ. 6, Београд 1988, 94. 
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грчког порекла Димитрије Кантакузин (XV век) позива окупљене: ,,пра
знујмо светло, празнујмо у весељу, духом радујући се"52 • У намери да ис

такне духовни принцип, Теодосије га веh на почетку Похвале св. Симеону 

и св. Сави супротставља телесној одлици празничне радости: ,,пре плот

ске духовну вам припремам трпезу"". Сакрални простор је било место где 

су се одигравали сакрални призори и молитве, као што су св. литургија и 

друге свете радње и чинови. То је обично био храм, јер време посвећено 

Богу и молитви називамо светим - ,,црква јесте молитвиште, место све

то" читамо у једном зборнику српске рецензије с краја XIV века54• 

С друге стране, световни, лаички облици прослављања припадали су 

профаном месту, куhи, тргу, улици, позоришту или игралишту. Време њи

ховог празновања могло би се сматрати обичним, световним временом 

( видети табелу )55 • 

сакрално свешовно 

месшо храм куhа, трг, улица, 

игралиште, позориште 

време време литургије и време различитих облика 

молитве забаве, весеља и разоноде 

На једној страни су, значи, облици прослављања проистекли из окри

ља званичне цркве, писане и "високе" културе, док су се на другој страни 

налазили неписани обичаји и понашања народне средњовековне културе. 

У Номоканону св. Саве или преводу Синтагмата Матије Властара ( среди
на XIV века), који представљају званичне ставове, прослављање хришћан
ских празника везивало се превасходно за цркву: ,,лепо јесте да се у светле 

дане хришћани сабирају у цркви" (кs ск-kт•ы" д(s)ни •-kno 1«тs "" цр(s)кки 
сsсир•ти се кр(s)стиrnномs)56 . Сабирање и окупљање у цркви подразумевало 

52 стара срйска књижевност. Хрестоматија, 151. 
53 Теодосије, Похвала светом Симеону и светом Сави у Стара срйска књижев

ност. Xpecilloмailluja, 32. 
54 А. И. Яцимирскiй, Описанiе южно-славянскихъ и русскихъ рукойисей 

заiраничныхъ библиотекъ, томъ /: ВЂl-tа-Берлинъ -Дрезденъ-Леййциlъ-Мюнхенъ
Праlа-Любляна, у: Сборни.kъ отд·tленiя русскаго языка и словесности Россiйской Акад. 

Наук., томъ XCVIII, Петроградъ 1921, 188. 
55 Ову табелу би требало схватити условно. Пре свега треба указати на амбива

лентност значења дома, односно куће као празничног простора. Она произлази из односа 

у којем се појам куће саrnедава. Уколико се постави у однос са црквом, кућа или дом јесте 

простор световног обележја, место где се обављају световни (телесни) облици празнова
ња. Међутим, у односу на трг или улицу, кућа добија сасвим супротно, сакрално значење. 

56 Законойравило или номоканон, л. 1226-12За. 
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је празновање уз псалме и духовне песме: "" псмм-kхs и n-kниxs и п-kснехs 

д•'(Х••н••х• пр,,нок,ти57. Празник је, значи, подразумевао саборно учесто
вовање унутар сакралног простора и времена. Исто схватање читамо и у 

различитим саставима, као на пример, у веh поменутој верзији Правила 

св. П eiii.pa и Павла из Епитимијног номоканона у којој се верницима саве
тује да се окупе у цркви за време литургије и да остатак празничног дана 

проведу код куhе, исказујући тако поштовање према празничном дану. 

Супротно таквом начину прослављања празника, налазиле су се дру

гачије врсте окупљања. У Номоканону се каже да није достојно у "часне 

дане" организовати позоришта, коњске трке ни нека друга игришта: "" 
ч(s)стныхs д(s)нехs не под[о]с,нтs творити по,орщ" ни конsн,го о'(риск•ниrn ни 

иног• иико1Его же игриЦЈ•58 . Такође не доликује званицама да на гозбама 

плешу и пљескају или да се на гозбе позивају глумци ( забављачи)59 • Таква 

схвата~а доминирала су у различитим врстама текстова, било правним, 

историјским или делима лепе књижевности. 

Начин празновања било је оно гранично подручје где су се сусретале 

две различите концепције живота. У тим сусретима узајамно су се препо

знавали и различити и противречни облици испољавања радости и весе

ља. Оно је омогућавало узајамну диференцијацију и дефинисање супрот

них категорија празновања. То лепо илуструје Теодосије у Похвали све

шам Симеону и свешом Сави. Он је похвалу саставио у намери, како нам 

каже, да "духовну трпезу не износим усред коњских трка", нити пред оне 

који су "из непромишљености сакупљени на мрском позоришту" 

(мрs,i.комо'! томо'( по,ориlЈЈ•'() и слушају "штетне речи певача" ( ни скомр•х• 
кр-kдными соокесы). Јер једино достојно празнично сабирање јесте у цркви 

Божјој, где се, како Теодосије вели, ,,светим песмама и духовним појањем 

наслађујемо и у дупш веселимо".60 Другачије и поједностављено речено, 

насупрот цркви као месту празновања налазило се позориште у најпш

рем значењу те речи61 • 

51 МаШије Власт.ара СинiйаZмаШ. Азбучни зборник. визанiйијских црквених и др
жавних закона и йравила. Словенски йревод времена Душанова, изд. С. Новаковић, Збор

ник за историју, језик и књижевност српског народа, 1 од., књ. IV, СКА, Београд 1907, 450. 
58 Законойравило или номоканон, л. 123а. 
59 Исто, л. 956. 
6fl СШара срйска књижевност. ХресШомаШија, 31-55. Оригинални текст коришћен 

је према издању Т. Јовановић, Похвала свеШоме Симеону и светоме Сави Теодосија Хи

ландарца, Књижевна историја, том V, бр. 20, Београд 1973, 710-711. 
61 Порекло речи јесте у йризору, старословенки йозор, одатле йозоришШе, као ме

сто где се различити призори одигравају. О томе су писали Мираш Кићовић, Старо йозо
ришШе код Срба, Зборник радова књ. 10, Институт за проучавање књижевности САНУ 
књ. 1, Београд 1951, 9-33 и П. Марјановић, Позориште у срйским земљама средњеzа века, 
Зборник радова факултета драмских уметности 2 (1998), 32-62. 
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Телесна радост: игра и гозба 

Основни облици световног начина празновања, који су подстицали 
на шелесну радосш, да се изразим речником писане књижевности, били су 
игра и гозба. Као што је речено, празник је као нерадни дан омогућавао 
појединцу да се посвети другачијим активностима од оних свакодневних. 

На првом месту је била игра, којом се изражавало празнично расположе

ње. Игра је, заправо та, која се према речима Јохана Хојзинге, ,,свуrде 
појављује као одређени квалитет деловања, који се разликује од обичноz 
живота"62• Она осмишљава и даје подстрек свакодневним активностима 

људи, и помоћу игре појединац осмишљава своје свакодневне послове и 
међусобне односе63 • Појам игре је у старословенском и старом српском 

језику имао широки обим значења. Под тим појмом су били обухваћени 
плес, свирање, коцкање, глумачке (лакрдијашке) и разне такмичарске игре, 
итд.64 Друга важна одлика световног дела празника јесте гозба, несваки
дашња употреба хране. Празници, као што су помен светом или свадба, 
били су оваплоћење празничне гозб_е, У Номоканону читамо да су помен 
светом пратила "јелинска" пировања", док се о свадби говори као о трпе
зи, односно гозби: АЦ.ЈЕ "" вра.к:ь. Иi\И нд иноую трдпщоу по7;вdни вь.~кше66 • 

Храна се, уопштено, сматра за битан "комуникацијски мост", који је 
често коришћен "као невербално средство комуникације"67• Значај којије 
храна у средњем веку имала бива нам јаснији, ако се присетимо Ле Гофо
вих речи да се она сматрала за луксуз, или ако се позовемо на Ноберта 
Елијаса, када кажемо да је употреба меса била ограничена и код многих 

нижих и сиромашних племиhа.68 

Анализу ових појмова у светлу нових извора разматрао сам у свом магистарском раду 

Забаве и светковине у средњовековној Србији од краја 12. до 1459. године, одбрањеном 
20 априла 2001. године у Београду. 

62 Ј. Huizinga, Ното Ludens. О podrijetlu kulture и igri, Zagreb 1970, 13. 
63 Хојзинга својом књигом жели да покаже "како је управо права, чиста игра те

мељ и чинилац културе", Иcflio, 13-15. 
64 Реч игра је свесловенског порекла са широким обимом значења, Њено порекло 

се може тражити и у области сакралног, ЭтимолоZический словарь славянских яэыков, 

208-209; Р. Skok, Etimo/ogijski rjecnik, 711. 
65 Законойравило или номоканон, л. 1226. У средњовековним текстовима придев 

јелински, односно еленски употребљен је у значењу нехришћански, пагански. Видети ниже 

у тексту. 

66 и сто, л. 956. 
67 С. Кнежевић, Исхрана као комуникацијски вид културе, Зборник Ф. Ф. у Бео

граду, серија А, књ. XIX (1997) 255. 
68 Ј. Le Goff, Srednjovekovna civШzacija Zapadne Evrope, Beograd 1974, 276-184; N, Elijas, 

Proces civШzacije. SociogenetiCka i psihogenetiCka istraiivarifa Sremski Karlovci-Novi Sad 2001, 
176. 
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Пости мрс 

Значење празничног дана не открива се само у односу на свакодневи

цу, него и у односу на време поста. Изгледа да је снажан излив празничних 

осећања појачавало постојање дужег суздржавања, којим се одликовало 

претпразнична време, односно време поста. Систем најзначајнијих хри

шћанских празника био је у вези са циклусом посних периода. Четири го

дишња поста претходила су великим хришћанским празницима. И обрну

то. Улазак у посне циклусе пратио је систем несвакидашњег понашања, ко

ји је био везан за покладе и месопуст. Смена мрсџих_ и посних дана, када је 

реч о првом делу годние, дата је у пасхалним таблицама. Посебно се озна

чавало време када се једе месо, а када отпочиње пост. Тако, на пример, 
6925. године од стварања света (1416-1417. после Христа) месо се јело изме
ђу Божића који је био у петак и месопуста, који је падао 14. фебруара, одно
сно "седам недеља и трн дана"69• Употреба одређене врсте хране била је у 
тесној вези са значењем које се придавало одређеном раздобљу. Јер супр

отно посним данима, у време празника Господњих није се смело постити, 

односно избегавати мрсна храна: 

flцн~ епис:копь или попь кь гос:подьс:кык пџџникы не sькоушлrnт' мес:л ни ишл 

склредоу1Е се вожиихh слоужвы рми, дл И~врьжет' се m.ко нечисть сsЋстию и 

ПORINbHh СЬ.GАд~ноу. 

(Ако епископ или поп у Господске празнике не.једу месо нити (пију) 
вина, скарадују се Божјих служби ради, да се извргну као (да су) нечисте 
савести или склони саблазни).70 

Два супротна начина понашања у времену представљена су у једном 

апокрифном тексту на веома упечатљив начин. Завршни дани поста то
ком Велике седмице, пред Васкрсење, названи су дани плачни (тужни), а 

не празнични, пошто се тада једу само хлеб и зеље и вода пије (тhкмо 

~ъ••'(ш•юtЈЈ• ХЛЋGh и ~•л'iе и ••д•'I · дhне <O'(Th пмчеRнh • н• пр•~дника)7'. Други 
Један текст из истог рукописа заповеда да се суботом и недељом не пости, 

јер су то свети дани које треба празновати: 

GOl(BOTa •• И нед(-k)лm, д(h)нiе с(sе)ти COl(Th и пр•ч\Н01(€Мhl, И "" ДОСТОИТh 
RЪ. НИХ ПОСТИТИ, 72 

69 Требник из 1416-1417. године, Пећ 76. 
70 V. Jagic, Sitna gradja za crkveno pravo, Starine JAZU VI (1874) 145. 
71 Новоб~~скизбор~из 1420-тихгодина. Те:кстносинасловПоимЋн'lи, сэ МЈ(«то)I\Скћ~х(ћ): 

А. И. Яци:мирсюи, К ъ исто рш апокрифовъ и леZендъ, 45. 
" Новобраски зборник-Берлински зборник бр. 4? микрофилм, НБС А_2467, 148. 
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за обичног човека средњег века значење појма празник изграђивало 

се не само представом да празник није дан туге и плача него и сагледава

њем поста као нечег што је супротно празничном понашању. 

Прекомерност празничног понашања 

Супротна посту, а битна одлика празника, јесте ~_rрекомерност. Она 

се како смо веh видели, исказивала у несвакидашњој радости и весељу. 

Н~ практичном плану, прекомерност се најјасније препознавала у прин
ципу телесног. Према Питеру Берку, сваки празник је у себи садржавао 

основне елементе карневалског, који се своде на проблематику хране, секса 

и насиља7З. Оно што се у свакодневном врем~ну сматрало за преступ, У 

празничном је постојало прихватљиво. Према социо-антрополошким ана

лизама, преступ светковине је, како каже Јелена Ђорђевић био "свеобу

хватан и свепрожимајући", што је подразумевало, између_осталог, и "пре

корачења сексуалних и економских ограничења"74 • Црквена елита Је управо 
у световним облицима празинчног понашања често препознавала преступ. 

Он се састојао од претеране употребе хране и пиhа и недоличног по_наша

ња. у словенском пре-воду наслов беседе Теодора Студита на БогоЈавље

ње, коју читамо у рукопису српске рецензије из XIII века, гласи: ,,како не 
треба празновати у шуми и у пијанству" (тко не nод(о)н•1<тћ_ nр•,;д(ћ)ноо•ти 

"" ШО'(МЋ и Rћ nиmнћ<то-h). У беседи се замера што се празнује у ождерава

њу и пиhу (•• wньmдени же и •• nитии nр•,;д(ь)ноо•ти).75 У Номоканону се 
говори O опијању које је повод срамном пљескању и разним другим непри

стојним радњама ( и О'(nивше се nлец,О'(Тћ <р•мно и ин• н·kк•m не,;ьwнр,,;~•m 
тооретћ)76 . Организовање богате гозбе јесте узрок таквом пон_ашањ~; ,,Јер 
је такво дело узрок пијнства, и преједања, и других непристојности (тко 

nиrn.HCTRЛ и ОБЬ.rnден"iл И ИНОГ◊ ш::~ћОБра~иrn IШHd l(С'ГЬ. T4KOROIE дЋло)77• Поводом 

празничних преједања и опијања, Теодосије је у својој Похвали пун крити

ке према онима који се предају телесним задовољствима: ,,због неразум

ности, за њих је стомак Бог!"78 

73 Peter Burke, Popular culture, 186-199. 
74 Ј. DordeviC, MnoStvo /ica svetkovine, Praznici, svetkovine, rituali, Kultura 73-74-75, Beo

grad 1986, 14. видети: Ј, DordeviC, Politi6ke svetkovine i rituali, B~ograd 1997, 46-50. 
" Беседе Теодора Ciilyдuiila, одломци, НБС рс. 4, кра] XIII и поч XIV века, л. 19а -

л.196. 
16 Законойравило или номоканон, л. 1226 
17 Исйlо, л. 956. 
78 Стара срйска књижевност. Xpeciiioмaiiiuja, 31-55. 
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Део прекомерности телесног принципа била је и бука, сагледана у 
односу бука - мелодија. У Номоканону св. Саве посвећена је читава једна 
глава, у "грани" која се односи на световне људе, о начину понашања то
ком свадбе: ,,О томе како не треба на свадби пљескати и плесати" ( о томе 
mко не подовАн:;•rь. "" врАцЋхь. пле:,кАти ни пле,t\ти) 79 . ~квени текстови се 
противе пљескању рукама или присуству глумаца и свирача, док непозна

ти писац из Смедерева приликом описа преноса моштију св. Луке, хри
шћанском начину празновања супротставља бучно пијанчење, музицира
ње, или вику, који воде ка помрачењу и душевној Пропасти: 

Tt\MO &Ь.Пi\h.1 и KO~i\OГl\t\CO&t\H'it\ Сi\h.lШ€ЦЈИХЬ. оуши WГЛt\Шt\ЮТЬ. кь. ПОМјЫ.Ч€н"iю и 

поrивЋли доушекнУе ... или, ТАМО моу,ик'iискь.1ихь. nищt\лЋи Сt\ГЛАс'iА ... 80. 

Масовна празнична окупљања су, поред претеривања у храни, пиhу 
или сексу, била на ивици насиља, међусобних туча и сукоба. Таква пона
шања су била предвиђена на панађуру у Призрену, поводом празника ро
ђења Богородице, пошто је у повељи Богородице Љевишке краља Сте
фана Дечанског била прописана строга казна за изазнвче нереда, у виси
ни од 500 перпера". 

Слични облици празновања световног, лаичког света постојали су и 
у другим, латинским крајевима средњовековне Европе. у XV веку су се и 
даље "узалудно" понављале речи св. Августина да је боље на дан Господ
њи чак и орати него га скрнавити плесом и пировањима. Празнични не

радни дани били су повод и за многе преступе и разна криминална пона
шања.82 

У XVIII веку, на пример, у другачијим приликама, световне власти 
аустријске империје укинуле су велики број црквени:х празника које је сла
вило православно српско становништво, уз образложење, како каже Ла

зар Мирковић, ,,да Синод има право и власт смањити број празника ради 
увећања радних дана, и ради одвраћања од нерада и пијанства"83 • Код До
ситеја Обрадовића, у Совјешима здраваzо разума из 1783. године, слична 
мисао је исказана питањима и одговорима: ,,Када су пијанства и бешчнни
ја? О светковинам", или "Када се крв пролива? О празници и светкови
нам"84. 

641. 

79 Законойравило или номоканон, л. 416. 
1ю I. Ruvarac, О prienosu tiela s.Luke и Smederevo, Rad JAZU 5 (1868) 180. 
81 С. Новаковић, Законски сйоменици срйских држава средњеzа века, Београд 1912, 

82 
G.G.Cou1ton, The Medieval Village, Dover puЫications, inc., New York 19892, 272-276. 

83 Л. Мирковић, Xeopiiioлo'iuja, 23. 
84 ДелаДосиiiiеја Обрадовиhа, Издано о стогодишњици смрти Доситеја Обрадови

ћа, Београд 1911', 114. 
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Појединачни примери 

Пошто сам изложио податке који нам уопштено говоре о облици
ма празничне забаве, о разликама у ставовима између црквене и оне 
народне, традиционалне културе, навешћу неколико појединачних до
гађаја у којима је преовладавао, да кажем, ,,телесни" принцип празнич

ног расположења. Међутим, због малобројности сачуваних извора и 
односа који је писмена елита имала према популарним облицима заба
вљања, тих описа нема много. Теодосије нам у Жишију св. Саве прича 
да је млади Растко пре, него што је напустио световни начин жнвота, 

избегавао да учествује у уобичајеном дружењу са својим вршњацима. 
Растко се клонио "празнога зановетања и неумеснога смеха, мрзећи 
непристојне и штетне песме младићких жеља које", како сматра Тео
досије, ,,ослабљују душу до краја" .85 Крајем XV века италијански песник 
и хроничар Рођери де Пачиенца пратио је у пролеће 1497. године напуљ
ску краљицу Изабелу Дел Балцо, на њеном путу ка престоници краљеви

не, Напуљу. Успут су јој, у местима у која је свраћала, приређивани разли
чити дочеци. У месту Ђqја дел Коле су у њену част игре и плесове изводи

ли Срби избегли пред турским о@ајањима. Рођери де Пачиенца описао је 
игре Срба као живе, које су изводили уз гласну вику и како каже, ,,на свом 

језику". Играчи су се, ,,скакућући као козе окретали и заједно су сви пева

ли". Повремено би сваки од њих пио "по свом обичају и то мушкарци, 
жене, одрасли и они који су још деца". Плесали су и у паровима мушкарци 

и жене заједно, двоје по двоје: Цвијета (Zuieta) је плесала са Ратком (Rat
co ), Радеља (Radeglia) с Јурком (Jurco), Ђура (Chiuro) са Милицом (Miliza), 
Јунко (Junco) са Станицом (Staniza), итд. Пошто је био знатижељан и до
бар посматрач, Рођерије забележио и даје извесна Стија (Stia), снаха Ра
доњина, испијала више вина од свих осталих. Такође је забележио и сти

хове песме која се уз игру певала. Била је то песма дугог стиха, бугаршти
ца, која је певала о заточеништву Јанка Хуњадија и о славном деспоту 
Смедерева.86 У исто то време, у другој половини XV века, Которанин Мар
тин Се гон нас обавештава да је један од омиљених начниа забављања при
ликом групних гозби, било и певање јуначких песама уз музичку пратњу. 

Његови сународници Срби били су "веома ( су) наклоњени гозбама и ужи-

85 ЖивоШ СвеШоi Саве, у: Сгаре српске биографије, СКЗ, Београд 1924, 83. 
86 Рођери де Пачиенца је имена српских учесIШка и стихове песме навео у 5. књизи 

свога епа Lo Balzino. Сгихове је наШfсао онако како ихје чуо: на српском језику, али латин
ским писмом. Мирослав Пантић је текст строфе прочитао и њен садржај објавио, М. Пан
тић, Нейознайlа буiаршШица о десйоШу Ђурђу и Сибињанин Јанку иа XV века, Зборник 
МС за КЈ књ. 25, св. 3 (1977), 424-431. 
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вању у музици", те су уобичавали да "певајући о преславним и веома племе

нитим дј елима храбрих јунака обично подстичу духове младића да подносе 

сваке тешкоће".87 

Из нешто каснијег времена занимљиви су и помени о чисто женском 

плесу. У селу Zuha C/isura у близини Беле Паланке, Пигафета је 1560-тих 
присуствовао приликом недељног празника женском плесању са певањем, 

које је означио као "сирово и сељачко пјевање"88• Пјер Лескалопје је, нај

вероватније у нетом селу (Клисурица), 1570. видео и описао женске игре и 
певање: ,,Неке девојке дођоше да играју пред нама да добију новаца .... Игра
ле су по две заједно једна према другој; најзад ритам постаде бржи, па 

скакаху и удараху ногама у истом такту. Њихови свирачи беху четири 

њихове другарице које су стајале по две и две и једне другима одговарале 

истом песмом. "89 

Овакви описи нам омогућавају да донекле оживимо и средњовековне 

ликовне представе плеса уз музичку пратњу, на пример оне из манастира 

Дечани или Леснова, или оне из тзв. Минхенскоz йсалшира (XIV век). Фре
ска из Леснова представља затворено кружио коло у којем су играчи међу

собно повезани укрштеним рукама на грудима. У Дечанима је са називом 

Opzuje Каиновоz йошо.мсшва осликано коло отвореног типа, у којем играч 
предводник маше марамицом. 90 Када је реч о женском плесу и оркестру, на 

једној од минијатура Минхенскоz йслашира осликана је радосна Миријам 
са својим другарицама како плеше и свнра91 • И док су страни путописци 

XVI века описивали игре обичних сељанчица, минијатура из XJV века при
казује забаву припадница социјално виших друштвених слојева. 

Преплитање празничних понашања у времену и простору 

Светковина је подразумевала и међусобна прожимања два различи

та пола празничног понашања. Сакрално место је у време празника мо-

87 Мало дело йошйlованоl Zосйодина Zосйодина Марйlина де Сеlонис родом Ко
йlоранина а йореклом Србина из Новомонйlа другачије Новог Брда названог йо милосiйи 

Божјој ейискойа улцињскоl йреблаженом Сиксйlу IV римском йайи у: Писци средњове
ковног латинитета, приред. Д. И. Синдик и Г. Томовић, Књижевност Црне Горе од 12. до 
XIX вијека, Обод -Цетиње 1996, 252, 

88 Р. MatkoviC, Putopis Marka Antuna Pigafette, ili drugo putovanje Апtипа VranciCa и Cari
grad 1567. godine, Putovanja ро Balkanskom poluotoku XVI vieka, deo Х, Rad JAZU 100 (1890) 
123-124. 

89 Р. Самарџић, Беоlрад и Србија у сйисима француских савременика XVI-XVII век, 
Београд 1961, 136, 379. 

90 В. Петковић, Ђ. Бошковић, Манасйlир Дечани II, t. CCLX; С. Габелиh, Мана
сШир Лесново. Историја и сликарсШво, Београд 1998, t. LVП. 

91 Das Serblsche ~salter, fol. 186в. 
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гло да буде испуњено световним садржајима, док је званична црква са сво
је стране тежила да сакрално понашање протегне на цео празник, првен

ствено на празнике из хришћанског календара. У складу с тим су разновр

сни правни текстови. Читава једна "грана" Номоканона св. Саве посвеће
на је тој проблематици. Једна од глава носи наслов "О томе како не треба 
трпезе стављати у цркве и јести унутра" ( О томs rnкo не подов•1<тs тр,пе,ы 
ст•sити ss црsк•••х• "" ~,сти ss11o'(тps)92 . Српска црква се при том позивала 
на традиције хришћанске васељенске цркве, које су биле успостављене на 

васељенским и месним саборима. Тако се у Номоканону, у складу са пра

вилом Трулског сабора из VII века, забрањује да се у црквама организују 
пирови, столови да се постављају или да се у порти цркве крчма успоста

ви: 

ПИрОБ€ ss Цp(s)K(h)RAXh Н€ тsорет' С€, 
ни трдпе7;ћ1 не постдs/\m.1от' односно, 1љ ск(е)ЦЈен-kмћ nритsорЋ к:рьч'мницА 

ДА не СћСТАRИТЬ се:93 • 

Правила велике нсiмЬкан~нске књиге преносила су се и утицала на 
обликовање других, мањих, правних текстова, тзв. епитимијних, које че
сто срећемо у нашим рукописним књигама. Пре свега мислим на требни
ке XIV и XV века. У једном таквом епитимијном тексту каже се да су се 
после литургије у цркви могле чути и световне песме, те се на тај начин 
скрнавио значај самог литургијског чина који им је претходио: 

АЦ.ЈЕ кто ли'ћ"'(РIЋО wтпNЕть и nодкиrне:т' се мирск.1. п½снь 1љ домоу томь дне 

того, нЋсть пршЕтнА /\Итоурr1А Tt\A, по нЋже сдтАна џдоу1ег' се w нихь. 94 

У другом једном епитимијном тексту, чији се настанак везује за ре-
форму црквене организације у време св. Саве (почетак XIII века), цео 
један пасус је посвећен организовању гозбе поводом помена светом или 

· умрлом. У њему се забрањује организовање световних облика прославе, 
гозбе пре свега у цркви или испред цркве. Локалним свештеницима и вер

ницима се наређује да после литургије одржане у цркви, празновање ор

ганизују у дому оних који празнују.95 

Организовање гозбе, плесање и певање на освећеним местима, от
крива нам њихово првобитно обредно обележје, потиснуто од званич

ног, хришћанског учења у област световног и забавног. Црквена елита 

92 Законойравило или номоканон, л. 28а. 

" Исшо, л. 1556 - л. 156а. 
94 Из епитимијног текста који се позива на ауторитет св. Василија Великог, V. JagiC, 

Sitna gradja za crkvellO p1·avo, 145. 
95 ИсШо, 148. Анализом садржаја Радослав Грујић овај епитимијни текст везује за 

реформу св. Саве, Р. Грујић, Црквени елементи крсне славе, Гласник СНД, књ. VII -VIII, 
одељ. д .. н. 3-4 (1930) 35-75. Његово мишљење прихватио је Д. Богдановић и др. 
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је била свесна да су гозба, плес, певање уз игру некада припадали прин

ципу светог, да су били део ритуала, али не хришћанског. У једном од 

правила Номоканона читамо о јелинским йировањима ( елинsск•rn пир•••
ниrn), древним обичајима (дрiшнихs wвs,ч•и) или о обичајима јелинске об
мане/йреваре ( wвs,ч•и 1минhСкs11, пр-kлsст,) и о њиховом утицају на празно
вање хришћанских празника, пре свега на празновање помена светите
љу". 

Остаје отворено питање колико су овакве забране имале успеха. Де
таљна анализа превазилази намере овога рада. Уопштено говорећи, пи

тање њихове ефикасности везано је како за свеобухватност тих настоја

ња у одређеном географском, просторном погледу, тако и за њихово тра

јање у времену, односно у одређеној друштвеној средини. Међутим, о зна

чају тих забрана у средњовековном друштву посредно нам говори и пода
так да су оба поменута епитимијна текста постоје у знатном броју сачува

них требника од XIV до краја XVI века. С друге стране, треба нагласити да 
са нестанком хришћанске државне организације од краја XV века, прили
ке постају другачије. У том погледу, занимљив је опис прославе Петров

дана у једном селу у близини Беле Паланке, из друге половине XVI века, 
времена турске владавине који се сачинио Стефан Герлах. После препо

дневне празничне литургије, обавештва нас Герлах, сељани су испред цр

кве организовали гозбу, на којој су плесали и певали. Они су празнично 

време провели унутар светог простора, али не само у духовном него и 

телесном весељу". 

Игра и плес усред сакралног простора, цркве и њеног најужег окру

жења, нису били страни у Европи ни крајем средњега века". Слично је 
било и у приморским комунама дуж балканских обала Јадранског мора. У 
Дубровнику је, на пример, било забрањено играње и певање у катедрал
ној цркви 1425. године99• У областима барске архиепископије, каже Јире
чек, ,,забрањивало се још и у XVII веку играње и певање у црквама прили
ком свадбе"100 • 

Искључивањем телесног на идејном плану, црква је у практичном 

животу покушала да одређене елементе телесног усвоји и саобрази сво-

96 Законойравшю itлu номоканон, л. 1226. 
97 V. Jagic, Grшija zaslovinsku narodnupoeziju, Rad JAZU 37 (1876) 117-118. 
98 Peter Burke, Populm· culture, 215-216. 
99 п . ршшсано Је под претњом новчане казне од 25 перпера да ниједан човек ни жена 

ни под којим условима не смеју да плешу, кола воде или певају у катедралној цркви. Уредба 
носи назив "Ordo pro coreis non ducendis in sancta Maria"; Б. Недељковић, LiЬer Viridis, САНУ, 
Београд 1984, шава 194. , К. Јиречек, Исшорија Срба II, Београд 1952, 294. 

ню К. Јиречек, ИсШОрија Срба II, 294; S. LjuЬiC, Prdo!f, JagiCevoj razpravi "о gradji za 
s/ovinsku narodnu poeziju ", Rad JAZU 40 (1877) 144. • · 
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јим схватањима. Видели смо да су појмови игре, плеса и музике били у 
употреби ради исказивања радосног и веселог осећања која прате пра
зник, али су смештени у идејну сферу. Слично је и са представом гозбе. 
Међутим, гозба је од свих телесних принципа била прихваћена као реал
ни елемент празничног организовања. Христос је присуствовао једној го
зби, на свадби у Кани, претварајући воду у вино. Свештеницима се саве
товало, како читамо у горе поменутом епитимијном тексту из XIII века, 
да благосиљају спремљену трпезу, организовану у дому домаћина101 • Одба
цујући плес и музику, црква је настојала да гозбу одвоји од игре и прила

годи својим схватањима, односно, уљудном, пристојном и побожном пона

шању. Песме, плесови, пљескање, шале, опијање и преједање и други слич

ни облици својствени за световну гозбу, били су избачени.102 Прихватљи
ва су била окупљања за трпезом где се, како се саветовало, ,,часно и побо
жно" вечерало и обедовало, како доликује хришћанима103 • 

На општем и практичном плану та се настојања нису могла у целини 

наметнути. Изгледа да су била превасходно усмерена на понашање све

штенства током празничног гошћења. У Номоканону и Синтагмату се 

каже да свештеници треба да напусте гозбу ако се појаве забављачи или 

ако званице отпочну са плесом и игром. У поменутом епитимијном тек
сту из XIII века прописује се само парохијском свештенику одређен начин 
понашања за трпезом, приликом гозбе приређене у помен светом, али не 

и понашање других званица: ,,попу приличи да за трпезом седи са страхом 

Божјим, да једе и пије по мало, и да се чува, пошто је слуга Божји" (подо
в"кть nonoy с'kдЋти "" трАпt::7;Ћ сь стрАхомь вожи1е:мь, тети и пити по мАлоу и 

вмости се, m.ко слоуrа Божин 1«::сть..). 104 

Средњовековни човек је без обзира на свој друштвени положај и обра
зовање, био прилично свестан дисконтинуитета и разноликости времена 

у чијем се средишту налазио празник. Јер постојање празника осмишља

вало је и оне обичне, непразннчне, радне дане. Понашање које је обичан 

појединац испољавао током празника и прописи црквене елите како шре

ба йразноваши изражавају свест о посебности празника. Основна одлика 

празничног времена као светог, јесте та да се тога дана није радило. Ипак, 
постојала су различита схватања како је требало провести то празнично 

време. Та схватња нису међусобно била усаглашена. Висока, писана кул

тура је своје ставове формулисала у принципу духовно - телесно у намери 

да означи супротне начине празновања, с тим што је предност давала ду-
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хов~ом. Пошто није могла телесно да издвоји из празничног времена, Цр
ква Је унутар празника принцип телесног свела на ниво профаног. Задр

жавајући гозбу није га се у потпуности одрекла. Инсистирало се на мери и 
контроли задовољења телесног, и што више предавању духовним обли

цима радости и весеља. Али у том случају можемо претпоставити да пра

вих "празникољубаца", какве призивају писци Теодосије или Андо није Ра
фаил, није било много. 
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Summary 

The Concepts of the Holiday and the Festive Behaviour 
in Medieval Serhia 

Disregarding his social position and education, medieval man was aware of disconti
nuity and diversity ofthe time, in center ofwhich there was а holiday. In the SerЬian medi
eval sources ordinary days were called соттоп days, while holy days were marked as holy, 
honoraЫe, b1·ight, etc. Behaviour which an individual expressed during the holidays and the 
regulations ofthe educated elite how to celebrate testify about existance of different concep
tions ofhow to spend holidays. Thus, the relation between written culture, priшarily Church's 
one, and the traditional, folk cultшe was viewed. Intending to mark opposite ways of cel
ebrating, the written culture defined its attitudes through the relation spiritual - physical: 
dually celebrating, both spiritualy and physicaly" (Domentian, mid-XIII century) or 

::spiritualy and physicaly comforting all those who came to this celebration" (archЬishop 
Danilo II, first half ofXIV century). Regarding the space, church was the place were sacral 
events ofthe holida,' took place (liturgies and prayers), while secular ways, such as feasts, 
dance, games,"-coцiil~\j-ti&ns etc. belonged to the house, square, street, theatre or а playground. 

However, sin~e the church could not divide the physical from the festive time, it had to 
Jimit а principle of physical in the sense of spirit and space, to the secular field . Apart from 
that, the only ассерtаЫе form of "physical" was the feast. It was also insisted on the limits 
and control of satisfaction of the physical on the account of devoting to the spiritual forms of 

јоу and gayety. 
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Друштвени идентитет учитељица 

у Србији 19. века 

АйсШракШ: Анализа йредсШава, законских решења и месШа које 

је учишељски йозив заузимао у чиновничкој хијерархији йоказала је 

да је у оквиру овог занимања, йоред многих заједничких сшруковних 

каракшерисшика, временом сшваран йосебан друшшвени иден

Ший1ей1 жена учиiliељица. 

Друштвене теорије осамдесетих година 20. века, које је, тада веh ета
блирана, женска историја призивала у помоћ, усмериле су се на иденти

тет и искуство као на два основна елемента женске историје. Ранија ис

трајавања из седамдесетих година на ставу да су мушкарци и жене одвоје

. ни светови и да је женска историја само додатакпостојеhој "традиционал
ној", веh написаној историји, показала су се као непримерена. Иако ју је 

традиционална историографија прихватила са аргументацијом да жена

ма треба дати њихову историју, јер је то историја о породици, сексу, а не о 

политици, даље трагање за новим сазнајним путевима било је неминовно. 

У томе су женској историји умногоме помогле теорије идентитета, посеб

но актуелне седамдесетих и осамдесетих година, које су указивале на по

стојање више појединачних идентитета заснованих на различитим дру

штвеним класификацијама и улогама (нпр. улога оца, мајке, радника, су

пруге, класификација према региону, вери, полу, народу до нације). Тео

рије су биле сагласне у томе да је полна класификација, иако не 

непроменљива, универзална, свепрожимајућа и у основи свих других 

разлика. Али она није могла да буде довољно снажан елемент за колек

тивну кохезију, идентификацију и мобилизацију.' Међутим, прихватањем 

става да је биолошка разлика била темељ друштвених конструкција о по

лу и друштвених улога, у оквиру женске историје се поставило питање 

кад и којим путевима су оне изграђиване, како су мењане и које облике су 

попримале. Зато је и у историјско разматрање и уведена нова теоретска 

категорија - gender (род), која се бави питањем разлике, Jie полне, биоло
шке, веh оне која је настала на њеном темељу и која је ствар друштвене 
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