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ЈАВ НО НА ЛА ГА ЊЕ БАД ЊА КА У СЕ ВЕР НОЈ 
КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ**

Ап стракт: У ра ду из но сим опис кон крет них јав них рад њи у скло пу 
обе ле жа ва ња Бад њег да на у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, са по себ-
ним освр том на об ред на ла га ња бад ња ка у пор ти цр кве Св. Ди ми три-
ја. Ак тив но сти ко је су се том при ли ком од ви ја ле при ка за не су у ја сно 
де фи ни са ним вре мен ским и про стор ним окви ри ма, са пре по зна тљи вим 
ор га ни за то ри ма и глав ним ак те ри ма. Пре зен то ва ни ре зул та ти до би је ни 
су на осно ву ис тра жи ва ња оба вље ног то ком Бад њег да на и пр вог да на 
Бо жи ћа 2012. го ди не.

Кључ не ре чи: Бо жић, Бад њи дан, об ред, бад њак, јав но на ла га ње, Ко-
сов ска Ми тро ви ца.

У овом ра ду на сто јим да по ну дим је дан кон кре тан, вре мен ски ја сно 
де тер ми ни сан опис пра зно ва ња Бо жи ћа, и то пр вен стве но са аспек та јав-
них рад њи ко је на Бад њи дан ор га ни зу је Срп ска пра во слав на цр ква. У том 
сми слу по себ ну па жњу по све ћу јем јед ном од цен трал них об ре да, а то је 
јав но на ла га ње бад ња ка, у ко јем, по ред цр кве ног све штен ства, уче ству ју 
и при пад ни ци ло кал не дру штве не за јед ни це. Бад ње дан ске рад ње, за јед-
но са на ла га њем бад ња ка, тре ти рам кроз кон цепт ет но граф ског до га ђа ја, 
под ко јим Ве сна Ву чи нић-Не шко вић под ра зу ме ва вре мен ски и про стор-
но до бро де фи ни са ну ко лек тив ну ак тив ност ко ја је ор га ни зо ва на од ре ђе - 
ним по во дом.1

* Ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то-

хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.

1 Ве сна Ву чи нић-Не шко вић, „Про сла ва Бо жи ћа на по лу о стр ву Лу шти ца у Бо ки Ко тор-
ској“, у: Дра га на Ра до ји чић (ур.), Тра ди ци о нал но и са вре ме но у кул ту ри Ср ба, По себ на 
из да ња Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, књ. 49, Бе о град, 2003, 73.
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Опис ко ји из но сим про ис те као је из ис тра жи ва ња ме ђу срп ским 
ста нов ни штвом у се вер ном де лу Ко сов ске Ми тро ви це. За ис тра жи ва ње 
на тој ло ка ци ји од лу чио сам се има ју ћи у ви ду сло же ност дру штве но по-
ли тич ке си ту а ци је у том гра ду, ко ји је од ра та 1999. го ди не по де љен на 
ет нич кој осно ви и у ко јем сва ко дне ви цу Ср ба ка рак те ри ше го то во стал-
но ван ред но ста ње, ис пу ње но, са јед не стра не, ме ђу ет нич ким тен зи ја ма 
и ри зи ком од из би ја ња су ко ба са ал бан ским ста нов ни штвом, и, са дру-
ге, не из ве сно шћу у по гле ду ре ша ва ња ин сти ту ци о нал но-прав ног ста ту са 
(се ве ра) Ко со ва и Ме то хи је. Осим пру жа ња опи са кон крет них бад ње дан-
ских рад њи ко је ор га ни зу је Срп ска пра во слав на цр ква, на и ме, ис тра жи-
ва њем сам на сто јао да са гле дам и на ко ји на чин се те рад ње, ме ђу њи ма 
на ро чи то јав но на ла га ње бад ња ка, од ви ја ју упра во у сре ди ни ко ја је под 
сво је вр сном оп са дом, а у ко јој, у све тлу на ве де не сва ко дне ви це, срп ско 
ста нов ни штво не сум њи во има по тре бу да ис ка же свој вер ски и ет нич ки 
иден ти тет.

Ис тра жи ва ње сам оба вио то ком Бад њег да на и пр вог да на Бо жи ћа 
2012. го ди не. До чи ње нич не гра ђе до шао сам ме то дом оп сер ва ци је са 
уче ство ва њем, као и во ђе њем ин тер вјуа са глав ним ор га ни за то ри ма бад-
ње дан ске про сла ве, на пр вом ме сту са ста ре ши ном цр кве Св. Ди ми три ја, 
од но сно спро во ђе њем ан ке те ме ђу гра ђа ни ма, уче сни ци ма об ре да јав ног 
на ла га ња бад ња ка.2 Зна чај ре зул та та ис тра жи ва ња ви дим у дво стру кој пер-
спек ти ви: 1) као до при нос ет но ло шко-ан тро по ло шким про у ча ва њи ма 
кон крет них бад ње дан ских и бо жић них об ре да, да кле са ја сно де фи ни са-
ним вре мен ским и про стор ним окви ри ма, чи ји до са да шњи кор пус у до ма-
ћој на у ци чи ни све га не ко ли ко сту ди ја, и то пре све га из пе ра В. Ву чи нић-
Не шко вић3; 2) као при лог ет но ло шко-ан тро по ло шким ис тра жи ва њи ма 
са вре ме них по ја ва у кул ту ри срп ског ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји,  

2 Зна чај ну по моћ то ком ис тра жи ва ња на те ре ну до био сам од ко ле ги ни ца Ива не Ари-
то но вић-Ми ло ва но вић и Ма ри је Јеф ти ми је вић-Ми хај ло вић из Ко сов ске Ми тро ви це. 
Овом при ли ком им се на то ме још јед ном нај и скре ни је за хва љу јем.

3 В. Ву чи нић-Не шко вић, нав. де ло, 73-96; „The Pu blic Bur ning of Yule Logs in the Bay 
of Ko tor, Mon te ne gro“, Et hno lo gia Bal ca ni ca 5, 2001, 109-134; „На ла га ње бад ња ка 
у Гр бљу: при мер хи је рар хи зо ва не про сла ве Бо жи ћа у Бо ки Ко тор ској“, у: Сен-
ка Ко вач (ур.), Про бле ми кул тур ног иден ти те та ста нов ни штва са вре ме не Ср би је, 
Ет но-ан тро по ло шки про бле ми, Оде ље ње за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2005, 123-148; Бо жић у Бо ки Ко тор ској: ан-
тро по ло шки есе ји о јав ном на ла га њу бад ња ка у до ба пост со ци ја ли зма, Фи ло зоф ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Чи го ја штам па, Бе о град, 2008; „The Stuff of 
Christ mas Ho me ma king: Tran sfor ming the Ho u se and Church on Christ mas Eve in 
the Bay of Ko tor, Mon te ne gro“, ет но ан тро по ло шки про бле ми, н. с., год. 3, св. 3, 
Оде ље ње за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о-
град, 2008, 103-128.
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ко јих има са свим ма ло4, а ко ја је ва жно спро во ди ти, по себ но ако се има 
у ви ду зна чај са гле да ва ња уло ге тих по ја ва у усло ви ма де ло ва ња круп них 
дру штве них, по ли тич ких и еко ном ских про це са ко ји се на том под руч ју у 
ре цент ном пе ри о ду, по го то во у по след њих пар де це ни ја, од ви ја ју.

На ла га ње бад ња ка као об ред

На ла га ње, од но сно спа љи ва ње бад ња ка по сту пак је ко ји са др жи све 
кључ не ка рак те ри сти ке (ре ли гиј ског/са крал ног) об ре да. Под об ре дом 
се под ра зу ме ва низ рад њи ко је по је ди нац или гру па чи не пе ри о дич но, уз 
на гла ше но усред сре ђи ва ње па жње на фор му и де таљ, с тим да из ве де не 
рад ње има ју та кав ка рак тер да иза зи ва ју сим бо лич ке асо ци ја ци је и/или 
пред ста вља ју ожи вља ва ње не ког зна чај ног исто риј ског (или ле ген дар ног) 
до га ђа ја5. Је дан од ефе ка та бад ње дан ских и бо жић них об ре да је сте да се 
њи ма ства ра сли ка да вре ме де лу је као да је са зда но од „уре ђе них ни зо ва 
не пре кид них по че та ка и по на вља ња“. Хри шћан ство, на и ме, као уоста лом 
и мно ге дру ге ре ли ги је, „де фи ни ше це лу ка лен дар ску го ди ну кроз низ об-
ре да ко ји из ра жа ва ју основ на ве ро ва ња да те вер ске за јед ни це. Као што је 
по зна то, хри шћан ски ка лен дар по се ду је сло жен ци клус пра зни ка са зда-
них око ро ђе ња, пат ње, смр ти и ус кр сну ћа Ису са Хри ста. Ови и дру ги 
све ти да ни су од у век под сти ца ли ди на мич ки круг об ре да у ко ји ма ре ли-
гиј ско по све ћи ва ње и оба ве зе од ре ђу ју го ди шње рит мо ве по је дин ца и 
за јед ни це. При том, ка лен дар ски об ред пре тва ра до га ђа је из исто риј ске 
при че у не ку вр сту ци клич ног све тог ми та ко ји се ре дов но по на вља, и ко-
ји про из во ди моћ не сли ке и под сти че ак тив но сти по мо ћу ко јих се гра ди 
ко лек тив ни иден ти тет“6.

Иако Бо жић фи гу ри ра као је дан од нај ве ћих хри шћан ских пра зни ка, 
струк ту ра бад ње дан ских и бо жић них об ре да да ле ко је ду го веч ни ја од хри-
шћан ства. Пре ма Ве се ли ну Чај ка но ви ћу, она да ти ра још из пред хри шћан-
ског пе ри о да, из ко јег по ти че нај ве ћи и нај бит ни ји део ње них са став них 
еле ме на та7. Бад њак се ме ђу њи ма по ја вљу је као је дан од кључ них. Ње го во 

4 „Ан тро по ло шко ис тра жи ва ње са вре ме не кул ту ре Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји“, спро-
ве де но у ре жи ји Оде ље ња за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе-
о гра ду, је дан је од рет ких про је ка та оства ре них на том пла ну. Ви де ти: Sa ša Ne delj ko vić 
(ur.), Sa vre me na kul tu ra Sr ba na Ko so vu i Me to hi ji, Ba šti nik, Kru še vac, 2008.

5 В. Ву чи нић-Не шко вић, Бо жић у Бо ки Ко тор ској: ан тро по ло шки есе ји о јав ном на ла га њу 
бад ња ка у до ба пост со ци ја ли зма, 21.

6 Исто, 22.
7 Ве се лин Чај ка но вић, „Не ко ли ке при мед бе уз срп ски Бад њи дан и Бо жић“, Сту ди је 

из срп ске ре ли ги је и фол кло ра 1910-1924, Срп ска књи жев на за дру га, БИГЗ, Про све та, 
Пар те нон, Бе о град, 1994, 121.
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по ре кло тре ба тра жи ти ме ђу нај ста ри јим сло је ви ма ре ли гиј ске прак се, за-
сно ва не на ани ми стич ком по и ма њу све та, у ко је се убра ја и по што ва ње шу-
ма, га је ва, од ре ђе ног би ља и др ве ћа8. Ова су ве ро ва ња би ла по зна та још Кел-
ти ма, Гер ма ни ма, Ста рим Сло ве ни ма, што Џејмс Џорџ Фреј зер не сма тра 
ни шта нео бич ним, бу ду ћи да „је у пра ско зор је исто ри је Евро па би ла по кри-
ве на огром ним пра шу ма ма, у ко ји ма су ра штр ка не кр че ви не мо ра ле из гле да-
ти као острв ца у оке а ну зе ле ни ла“9. Жи вот у том шум ском ам би јен ту учи нио 
је да биљ ни свет – по себ но др ве ће – до би је зна чај но ме сто у ре ли ги ја ма свих 
на ро да европ ског кон ти нен та. Др ве ће је би ло пред мет раз ли чи тих ве ро ва-
ња и пре да ња; око ње га и у ве зи са њим прак ти ко ва ни су број ни об ре ди, чи ја 
је осно ва ле жа ла у јед ном, а то је схва та ње по ко јем др во пред ста вља објект 
ко ји има ду шу или објект у ко јем је не ка ду ша на ста ње на10. Бад њак се, ка ко 
сма тра Шпи ро Ку ли шић, ја вља као све то по ро дич но др во, ко је је за ми шља-
но као оте ло вље ње ду ха др ве ћа или – ши ре – као оте ло вље ње ду ха чи та ве 
ве ге та ци је. Ње го во при су ство у ку ћи по чет ком го ди не тре ба ло је на вод но 
да обез бе ди про спе ри тет до ма ћин ства, услед че га су му ука зи ва ни по себ на 
па жња и ве ли ко по што ва ње11.

Бад њак је др во ко је се уочи Бо жи ћа, тј. на Бад ње ве че, уно си у ку ћу, на-
кон че га се спа љу је. Тај чин је ме ђу срп ским ста нов ни штвом до ста ду го оба-
вљан на ог њи шту, као ме сту до ма ћег кул та, да би по сле Пр вог свет ског ра та, 
у мно гим кра је ви ма и знат но ка сни је, не стан ком ог њи шта он по чео да би ва 
прак ти ко ван у шпо ре ту на др ва или у пе ћи. Пр во бит ни сми сао спа љи ва ња, 
по не ким ауто ри ма, про ис те као је из пра ста рог уве ре ња да бад њак, као не ка 
вр ста бо жан ског би ћа, мо ра да са го ри, од но сно да „умре“, а ка ко би се за тим 
по но во „ро дио“, или „вас кр снуо“12. Не ки у то ме ви де на сто ја ње да се „по мог-
не“ мла дом сун цу на по чет ку но ве го ди не, у до ба зим ске крат ко дне ви це, или, 
пак, спа љи ва ње са мог ду ха би ља у ва три ко ја пред ста вља Сун це, а ка ко би се 
на тај на чин, ма гиј ским пу тем, по сти гло да ра сти ње до би је до вољ но све тло-
сти и то пло те, од ко јих уоп ште за ви се жи вот, плод ност и оби ље13. У хри шћан-
ској ин тер пре та ци ји, ко ја је на кнад на, и по Чај ка но ви ћу са мо се кун дар на14, 

8 Ми ла Бо сић, Бо жић ни оби ча ји Ср ба у Вој во ди ни, „Вук Ка ра џић“, Ет но граф ски му зеј, 
Вој во ђан ски му зеј, Бе о град-Но ви Сад, 1985, 79.

9 Џејмс Џорџ Фреј зер, Злат на гра на: сту ди је ма ги је и ре ли ги је, Ге ца Кон, Бе о град, 1937, 
149.

10 Ду шан Бан дић, На род на ре ли ги ја Ср ба у 100 пој мо ва, Но лит, Бе о град, 2004, 52.
11 Шпи ро Ку ли шић, Из ста ре срп ске ре ли ги је. Но во го ди шњи оби ча ји, Срп ска књи жев на 

за дру га, Бе о град, 32-36.
12 Д. Бан дић, нав. де ло, 297.
13 Ш. Ку ли шић, „Бад њак“, у: Ш. Ку ли шић, Пе тар Ж. Пе тро вић, Ни ко ла Пан те лић, Срп-

ски ми то ло шки реч ник, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 1998, 23.
14 В. Чај ка но вић, нав. де ло, 120-121.
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сми сао спа љи ва ња бад ња ка огле да се у под се ћа њу на ро ђе ње Ису са Хри ста, 
ко ји је, пре ма ве ро ва њу, на свет до шао упра во по ред ва тре са ог њи шта, ле-
же ћи на сла ми15.

Фе но мен јав ног на ла га ња бад ња ка

Бо жић се од у век ја вља као кућ ни пра зник, а спа љи ва ње бад ња ка као ти-
пич но кућ ни об ред. Об ред на прак са спа љи ва ња бад ња ка, са дру ге стра не, 
то ком 20. ве ка до би ја јед ну но ву ди мен зи ју и из при ват ног до ме на ис ко ра-
чу је и у до мен јав ног. „То се до го ди ло два пу та: нај пре у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та, ка да је ову прак су при сво ји ла и про мо ви са ла др жа ва, од но сно 
вој ска, а за тим у до ба пост со ци ја ли зма, ка да је то учи ни ла цр ква“16. Пр ви 
ис ко рак у јав ност, чи ме и про сла ва на ве де них пра зни ка код нас пр ви пут из-
ла зи ван при ват них, за тво ре них про сто ра, об ред спа љи ва ња бад ња ка до жи-
вља ва у вре ме вла да ви не кра ља Пе тра II Ка ра ђор ђе ви ћа и кне за-на ме сни ка 
Па вла, ка да по чи ње да се прак ти ку је на тр го ви ма и рас кр сни ца ма у бли зи ни 
вој них по ста ја. Ор га ни зо ва ла га је вој ска, по чев ши од це ре мо ни јал ног од-
ла ска у бра ње бад ња ка, пре ко об ре да у ко јем су вој ни ци на ла га ли бад ња ке 
у при су ству све ште ни ка, ко ји је оба вљао цр кве ни део об ре да, и ста нов ни ка 
на се ља у ко јем се све ча ност од ви ја ла. „Сми сао овог по ступ ка не рас ки ди во је 
био по ве зан са др жав ном иде о ло ги јом ју го сло вен ства, а чи ји је осло нац би ла 
упра во вој ска. Основ на ло ги ка би ла је да вој ни ци, за ко је је у пе ри о ду Кне-
же ви не и Кра ље ви не Ср би је на ла га ње бад ња ка ре дов но би ло ор га ни зо ва но 
у кру гу ка сар не, као при вре ме ном и при нуд ном ‚до му‘, по пу ла ран пра зник 
по пут Бо жи ћа про сла ве са на ро дом, ко јем слу же и чи ји су са став ни део“17.

На кон Дру гог свет ског ра та, тач ни је од 1947. го ди не и до но ше ња ди рек-
ти ва Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је ко ји ма се за бра њу ју про сла ве вер ских 
пра зни ка ван кру га цр кве, јав но на ла га ње бад ња ка на це лој те ри то ри ји ФНРЈ, 
ка сни је СФРЈ, ви ше ни је би ло мо гу ће. То ком не ко ли ко на ред них де це ни ја, об-
ре ди у ве зи са Бо жи ћем, као и са оста лим вер ским пра зни ци ма, „би ће за тво-
ре ни у окви ре цр кве не пор те и ку ће, из ме ђу ко јих ће оп ста ти је два при мет на 
ве за, где ће би ти пре пу ште ни све ште ни ци ма и цр кве ња ци ма, од но сно до ма-
ћин стви ма ко ја ће их оба вља ти ти хо, у по та ји, или ко ја ће их пак од ба ци ти“18.

До про ме на у том сми слу до ла зи у дру гој по ло ви ни 80-их го ди на 20. ве-
ка, ка да вла сти от кла ња ју ви ше де це ниј ску ре зер ву пре ма ре ли ги ји и цр кви, 

15 Д. Бан дић, нав. де ло, 298.
16 В. Ву чи нић-Не шко вић, Бо жић у Бо ки Ко тор ској: ан тро по ло шки есе ји о јав ном на ла га њу 

бад ња ка у до ба пост со ци ја ли зма, 60.
17 Исто, 61-63.
18 Исто, 66-67, 68.
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чи ме Срп ска пра во слав на цр ква вра ћа свој ути цај у дру штву, за хва љу ју ћи 
че му ње не по ру ке по чи њу по но во да про на ла зе пут до нај ши рих сло је ва ста-
нов ни штва19. Окре та ње ре ли ги ји до ве ло је до об на вља ња за пу ште них или 
од ба че них кућ них про сла ва вер ских пра зни ка, на пр вом ме сту кр сне сла ве, 
а за тим и Бо жи ћа и Ус кр са, док све ве ћи број љу ди од ла зи у цр кву на не-
дељ на и пра знич на бо го слу же ња. Упра во та да, под окри љем до га ђа ја ко ји 
су усле ди ли рас па дом ју го сло вен ске др жа ве, ра то ви ма, све оп штом дру штве-
но е ко ном ском кри зом, прак ти ко ва ње вер ских об ре да по но во, по дру ги пут, 
ис ко ра чу је у јав не про сто ре. „Они ко ји су тај но на ла га ли бад ња ке или то 
уоп ште ни су чи ни ли прет ход них де це ни ја, по себ но мла ди љу ди, са да су то 
хте ли да учи не на ви дљив на чин, а то зна чи на за јед нич ком ог њи шту, пред 
свим чла но ви ма сво је за јед ни це. Срп ска пра во слав на цр ква је том на ле ту 
на ци о нал них и вер ских емо ци ја, као по тре би за по твр ђи ва њем тра ди ци о-
нал ног иден ти те та, иза шла у су срет, те су па ро хиј ски све ште ни ци за јед но 
са сво јим цр кве ним од бо ри ма по сте пе но по че ли да ор га ни зу ју ко лек тив но 
на ла га ње бад ња ка. Цр ква је та ко обез бе ди ла да они ко ји ‚не ма ју где‘ или су 
‚за бо ра ви ли ка ко‘ да ло же бад ња ке, то ура де пред цр квом, чи ме је овај до га-
ђај по стао зна ча јан сим бо лич ки акт, али и при ли ка за на род но ве се ље. Нај-
ви ши кру го ви Срп ске пра во слав не цр кве схва ти ли су зна чај јав не про сла ве 
Бо жи ћа за уз ди за ње ста ту са и ауто ри те та Цр кве као и за ус по ста вља ње ду-
бље ве зе са на ро дом, те укљу чи ва ња но вих вер ни ка у је дин стве ну ду хов ну 
за јед ни цу“20. За то је да нас јав но на ла га ње бад ња ка, као део цр кве не про сла ве 
Бо жи ћа, рас про стра ње но у це лој Ср би ји, Цр ној Го ри, Ре пу бли ци Срп ској, 
де ло ви ма Хр ват ске са срп ским ста нов ни штвом, али и ме ђу Ср би ма у зе мља-
ма Европ ске уни је, Се вер не и Ју жне Аме ри ке и Аустра ли је21.

19 Ре ви та ли за ци ја ре ли ги је и цр кве у Ср би ји, по Сло бо да ну На у мо ви ћу, про у зро ко ва на 
је пре вас ход но њи хо вом ин стру мен та ли за ци јом од стра не вла да ју ћих струк ту ра, а у 
ци љу про кла мо ва ња но вог на ци о на ли стич ког кур са ко ји је те струк ту ре тре ба ло да за-
др жи на вла сти. Slo bo dan Na u mo vić, Upo tre ba tra di ci je u po li tič kom i jav nom ži vo tu Sr bi je 
na kra ju dva de se tog i po čet kom dva de set pr vog ve ka, In sti tut za fi lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju, 
Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 2009, 9-10. Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, ме ђу тим, узро ке де се ку ла ри-
за ци је ви ди у – ка ко ка же – три кон цен трич на кру га: 1) ду бо кој мо рал ној, по ли тич кој 
и еко ном ској кри зи ко ја ју го сло вен ско дру штво за хва та у дру гој по ло ви ни 80-их го ди-
на 20. ве ка; 2) де се ку ла ри за ци ји чи та ве ис точ не Евро пе, ко ја на сту па сло мом со ци ја-
ли стич ких си сте ма, а услед ко је, сна же њем исла ма и ка то ли ци зма у окру же њу, до ла зи 
до ја ча ња пра во сла вља и Срп ске пра во слав не цр кве; 3) су ко би ма са Ал бан ци ма на Ко-
со ву и Ме то хи ји, ко ји „из ри чи то по га ђа ју свест и под свест Ср ба и под сти чу по вра так 
пра во сла вљу и СПЦ“. Dra go ljub B. Đor đe vić, „Se ku la ri za ci ja, re li gi ja i raz voj Ju go slo ven-
skog dru štva“, u: Bog dan Đu ro vić (ur.), Re li gi ja i raz voj, Ju go slo ven sko udru že nje za na uč-
no is tra ži va nje re li gi je, Niš, 1995, 17.

20 В. Ву чи нић-Не шко вић, Бо жић у Бо ки Ко тор ској: ан тро по ло шки есе ји о јав ном на ла га њу 
бад ња ка у до ба пост со ци ја ли зма, 70-71.

21 Исто, 71.
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Про стор ни окви ри јав ног на ла га ња бад ња ка  
у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци

Ко сов ска Ми тро ви ца се већ пу них три на ест го ди на, од ра та на Ко со-
ву и Ме то хи ји, ме ђу соп стве ним ста нов ни штвом, али и у очи ма по сма тра-
ча са стра не, до жи вља ва кроз по де лу на два де ла – ју жни и се вер ни. Глав-
на ли ни ја по де ле про те же се дуж ре ке Ибар, при че му ју жни део го то во 
у пот пу но сти на се ља ва ју Ал бан ци, док у се вер ном де лу, по ред ве ћин ских 
Ср ба, жи ви и ста нов ни штво дру гих ет нич ких иден ти те та. Се вер на Ко сов-
ска Ми тро ви ца се пре ма се ве ру на сла ња на оп шти не Зве чан и Зу бин По-
ток, са ко ји ма, уз оп шти ну Ле по са вић, чи ни под руч је се вер ног Ко со ва и 
Ме то хи је, на ста ње но углав ном срп ским ста нов ни штвом. По про це на ма, 
на кон 1999. го ди не и ра та на Ко со ву и Ме то хи ји, у се вер ном де лу Ко сов-
ске Ми тро ви це жи ви око 17.000 Ср ба (укљу чу ју ћи и не ко ли ко хи ља да ра-
се ље них из ју жног де ла гра да и дру гих обла сти ју жно од Ибра), као и око 
3.000 Ал ба на ца, Бо шња ка, не што ма ло Ро ма, та ко ђе и не ко ли ци на Ашка-
ли ја, Ту ра ка и Го ра на ца22. По де ла гра да на ет нич кој осно ви и до слов но 
се очи та ва на те ре ну, бу ду ћи да не сме та ног, уоби ча је ног са о бра ћа ња ста-
нов ни штва пре ко ре ке Ибар углав ном не ма. Пре ла сци са јед не на дру гу 
стра ну од ви ја ју се тек спо ра дич но и нај че шће са мо по по тре би. По де ла 
је пра ће на тен зи ја ма из ме ђу ста нов ни ка срп ског и ал бан ског ет нич ког 
иден ти те та, ко је су уоч љи ве ка ко на ни воу гра да као це ли не, од но сно из-
ме ђу ста нов ни штва ју жно и се вер но од Ибра, та ко и на ни воу ње го вог 
се вер ног де ла, из ме ђу ста нов ни штва у срп ским и ал бан ским, тј. у ет нич ки 
ме шо ви тим че твр ти ма.

По де ла гра да на два де ла, и с њом скоп ча не ме ђу ет нич ке тен зи је, до ве-
ла је до то га да цр ква Св. Са ве, до 1999. го ди не је ди на пра во слав на цр ква у 
це лој Ко сов ској Ми тро ви ци, оста не у де лу ју жно од Ибра, са мим тим и да-
ле ко од сва ко дне ви це срп ског ста нов ни штва скон цен три са ног на под руч ју 
се вер но од ре ке. Цр ква Св. Са ве је, при том, то ком не ко ли ко да на еска ла ци-
је на си ља пре ма Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји мар та 2004. го ди не за па ље на 
и де ва сти ра на од стра не ал бан ских екс тре ми ста23. Тај до га ђај се, ме ђу тим, 
од и грао у вре ме ка да је у се вер ном де лу гра да већ уве ли ко тра ја ла из град-
ња но ве цр кве, са чи јим се по ди за њем по че ло кра јем 2001. Ло ка ци ја за но ву 
цр кву ода бра на је па жљи во, та ко да она бу де ви дљи ва из свих де ло ва Ко-
сов ске Ми тро ви це, што зна чи са обе стра не Ибра24. У пи та њу је уз ви ше ње 

22 Je le na Raj če vić, „In sti tu ci je i iden ti tet u se ver noj Ko sov skoj Mi tro vi ci“, u: Sa ša Ne delj ko vić 
(ur.), Sa vre me na kul tu ra Sr ba na Ko so vu i Me to hi ji, Ba šti nik, Kru še vac, 2008, 78.

23 Бран ко В. Јо кић (ур.), Мар тов ски по гром на Ко со ву и Ме то хи ји, Ми ни стар ство кул ту-
ре Ре пу бли ке Ср би је, Му зеј у При шти ни, Бе о град, 2004, 28.

24 http://sr bi ja u sli ci.blog spot.com/2011/01/cr kva-sv-di mi tri ja-u-ko sov skoj.html
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не по сред но из над гра да, за ко је Ми тров ча ни сма тра ју да пред ста вља ме сто 
на ко јем је не ка да дав но по сто ја ла цр ква из сред њо ве ков ног, не ма њић ког 
пе ри о да, по све ће на св. Ди ми три ју Со лун ском, а по ко јој је, пре ма ве ро ва њу, 
и град Ми тро ви ца до био име25. Са из град њом но ве цр кве за вр ши ло се 2005. 
го ди не, ка да је, до бив ши на зив по св. Ди ми три ју, осве шта на 8. но вем бра, на 
пра зник Ми тров дан26.

По свом из гле ду, но ва цр ква под се ћа на спо ме ни ке ра шке стил ске 
гру пе ко ја се у исто ри ји сред њо ве ков не цр кве не ар хи тек ту ре по ве зу је са 
пе ри о дом мо ну мен тал ног не ма њић ког гра ди тељ ства од кра ја 12. до кра ја 
13. ве ка. То је јед но брод на сед мо ку пол на гра ђе ви на са јед ном глав ном 
цен трал ном ку по лом и че ти ри ма ње ку по ле из ме ђу кра ко ва упи са ног кр-
ста, са још две до да те ма ње ку по ле из над про ско ми ди је и ђа ко ни на, и са 
одво је ном ку лом зво на ром на за па ду (сл. 1)27. О зна ча ју по ди за ња цр кве 
Св. Ди ми три ја њен ста ре ши на, про то је рер ста вро фор Ми ли ја Ар со вић, 
ка же сле де ће:

„Ка да се де си ла ова рат на си ту а ци ја, про го на Ср ба 1999. го ди не, 
наш на род остао је на се ве ру без хра ма (...) ве ли ки број на шег пра во-
слав ног жи вља ни је имао где да се кр шта ва, где да се вен ча ва, ни је имао 
где да се по мо ли Го спо ду Бо гу, и због то га је и на пра вљен овај храм. 
Ми осе ћа мо по себ ну ра дост, за и ста, и ду хов ну, јер зна мо да је тај наш 
храм осве ти ла ру ка на шег све тог па три јар ха Па вла и ко ли ко је она бла-
го да та ви ди се по то ме ко ли ко на ро да до ла зи у овај наш храм“28.

На про сто ру око цр кве Св. Ди ми три ја, пре ма ре чи ма про те Ми ли је, 
срп ско ста нов ни штво у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци по че ло је да се оку-
пља и пре не го што је она за вр ше на. То се на ро чи то од но си на про сла вља ње 
ве ћих вер ских пра зни ка, по пут Бо жи ћа, ка да се већ на кон по ди за ња цр кве-
них те ме ља кре ће са прак ти ко ва њем од го ва ра ју ћих вер ских об ре да, из ме ђу 
оста лог и са на ла га њем бад ња ка. На пи та ње да ли су се бад ња ци јав но на-
ла га ли и пре 1999. го ди не, у пор ти цр кве Св. Са ве, про та Ми ли ја од го ва ра 
по зи тив но, ис ти чу ћи да је реч о тра ди ци ји ко ја је по сле по де ле гра да са мо 
на ста вље на, јер, ка ко ка же, „то је исти на род ко ји је остао ов де, ма да у Ко-
сов ској Ми тро ви ци са да има и љу ди ко ји су из Ис то ка, Пе ћи, При шти не, 
Ву чи тр на, из ра зно ра зних кра је ва (...)“.

25 http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ko sov ska_Mi tro vi ca
26 http://sr bi ja u sli ci.blog spot.com/2011/01/cr kva-sv-di mi tri ja-u-ko sov skoj.html
27 Исто.
28 Раз го вор са про то је ре јем ста вро фо ром Ми ли јом Ар со ви ћем во дио сам на Бад њи дан, 

на кон ве чер ње бад ње дан ске слу жбе у цр кви Св. Ди ми три ја и јав ног на ла га ња бад ња ка 
у цр кве ној пор ти.
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Сли ка 1. Цр ква Св. Ди ми три ја у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци

Са обе ле жа ва њем вер ских пра зни ка у цр кви Св. Са ве на ста ви ло се и 
по сле по ди за ња но ве цр кве у се вер ном де лу гра да, што не би би ло мо гу-
ће да ште та на ста ла у Мар тов ском по гро му 2004. го ди не у ме ђу вре ме ну 
ни је де ли мич но са ни ра на. Обе ле жа ва ју се, до ду ше, са мо ве ћи пра зни ци, 
ка да пред став ни ци цр кве, са јед ним бро јем вер ни ка, до цр кве ног зда ња у 
ју жном де лу гра да од ла зе под прат њом при пад ни ка Ко сов ске по ли циј ске 
слу жбе. Та ко је би ло и на Бо жић 2012. го ди не, ка да је гру па љу ди, на че лу 
са ста ре ши ном и све штен ством цр кве Св. Ди ми три ја, у два ауто бу са пре-
шла ре ку Ибар, на кон че га је у цр кви Св. Са ве оба вље на ли тур ги ја. У ју жни 
део Ко сов ске Ми тро ви це кре ну ло се у 10 ча со ва, по сле бо жић не ли тур ги је 
одр жа не у цр кви св. Ди ми три ја; о свом ви ђе њу тог до га ђа ја про та Ми ли ја 
на дан уочи Бо жи ћа ка же:

„Ми ће мо су тра, ако да Бог, по сле све те ли тур ги је ов де (...) да 
оде мо у наш храм, у храм Св. Са ве, ко ји је (...) спа љен 17. мар та, да 
би уне ли кâд та мја на, јер зна мо да кâд та мја на зна чи при зив Ду ха 
све то га, и та мо ће мо ура ди ти оно што је до бро и што је ко ри сно. Тај 
храм је наш и не сме мо да за бо ра ви мо оно што је на ше, све то, јер би 
нас за бо ра ви ла и де сни ца Го спод ња. То је на ша мо рал на оба ве за. 
Ми то ра ди мо и на Св. Са ву, ко ме је храм по све ћен, то ра ди мо на 
сам ве ли ки пра зник, пра зник Вас кр са, као и на све оста ле пра зни ке, 
кад год мо же мо“.
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Бад ње дан ске рад ње и јав но на ла га ње бад ња ка  
2012. го ди не

Бо жић на ли тур ги ја у цр кви Св. Ди ми три ја и оби ла зак цр кве Св. Са ве у 
ју жном де лу гра да по след ње су по ре ду рад ње јав ног ка рак те ра у скло пу обе-
ле жа ва ња Бад њег да на и пр вог да на Бо жи ћа (6. и 7. ја ну а ра) у се вер ној Ко-
сов ској Ми тро ви ци. Прет хо де им рад ње ко је се од ви ја ју дан ра ни је, то ком 
Бад њег да на, а ко је по чи њу још у ра ним ју тар њим ча со ви ма, ор га ни зо ва ним 
од ла ском гру пе му шка ра ца по бад ња ке, ко ји ће на глав ном град ском тр гу 
би ти по де ље ни ста нов ни штву, да би се за вр ши ле јав ним на ла га њем бад ња ка 
у пор ти цр кве Св. Ди ми три ја у ка сним по по днев ним, од но сно ра ним ве чер-
њим ча со ви ма. Пре ма ре чи ма про те Ми ли је, те рад ње, за кључ но са по се том 
цр кви Св. Са ве, ор га ни зу је до ма ћин, а то је све штен ство цр кве Св. Ди ми три-
ја, ко је чи не три све ште ни ка и ђа кон, за јед но са пред сед ни ком Оп шти не, и 
уз по моћ свих „љу ди до бре во ље“.

У даљ њем из ла га њу по ку ша ћу да хро но ло шким ре до сле дом при ка жем 
бад ње дан ске рад ње у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци у ор га ни за ци ји на ве-
де них до ма ћи на, уз по се бан осврт на јав но на ла га ње бад ња ка у пор ти цр кве 
Св. Ди ми три ја. При каз ћу да ти пре ма по да ци ма ко је сам за бе ле жио на Бад-
њи дан 2012. го ди не.

Ра ни ју тар њи ча со ви (пре сви та ња): Уз огла ша ва ње пуц њи ма из ва тре-
ног оруж ја, гру па му шка ра ца од ла зи у шу му по бад ња ке. Бад ња ци се до но се 
на Трг Шу ма ди ја где се на кон сви та ња, то ком це лог пре по дне ва, де ле гра ђа-
ни ма. По бад ња ке, ме ђу ко ји ма ће се на ћи и цр кве ни, ко ји ће би ти на ло жен у 
пор ти цр кве Св. Ди ми три ја, иде се, по ка зи ва њу про те Ми ли је, у Жит ко вац, 
Же ров ни цу, пре ма Бањ ској и окол ним ме сти ма.

08:00 – 09:30: У цр кви Св. Ди ми три ја слу жи се ју тар ња бад ње дан ска ли тур-
ги ја. Ли тур ги ју слу же све штен ство цр кве, на че лу са ста ре ши ном про том Ми ли-
јом, и епи скоп ра шко-при зрен ски Те о до си је. При су ству је јој ве ли ки број гра ђа-
на, ис пу ња ва ју ћи уну тра шњост цр кве ног зда ња до по след њег ме ста. Ли тур ги ју 
пра ти хор цр кве Св. Ди ми три ја ко ји чи ни че тр де се так, пре све га мла дих љу ди.

09:30 – 09:50: Епи скоп ра шко-при зрен ски Те о до си је по за вр шет ку ли-
тур ги је обра ћа се при сут ним гра ђа ни ма: „Бад њи дан је дан ра до сти за све 
нас и на ја ва ве ли ког и нај ра до сни јег пра зни ка ро ђе ња Го спо да на ше га Ису-
са Хри ста. (...) За и ста је ле по ви де ти овај храм пре пун вер ног на ро да и де це 
ко ји су до шли да се на овој све тој ли тур ги ји при че сте и сје ди не са Го спо дом. 
Та ко је би ва ло, та ко је са да и ако Бог да та ко ће би ти и убу ду ће“. Епи скоп 
Те о до си је је по же лео да Бад њи дан бу де пра зник ми ра, љу ба ви и сва ког до-
бра, за ко ји ма че зне мо ов де, у овом жи во ту, „да Го спод ис ко ре ни сва ко зло 
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из на ших ду ша и сва ко зло ме ђу на ро ди ма, да се на ро ди не су ко бља ва ју већ 
да ми сле на на шег Твор ца, на сво га из ба ви те ља и спа си те ља“. На кон обра-
ћа ња гра ђа ни ма епи скоп до де љу је три ар хи је реј ске за хвал ни це: 1) Ра ди во ју 
Креч ко ви ћу, ди рек то ру пред у зе ћа елек тро ко смет (у са ста ву елек тро при-
вре де Ср би је), за по моћ пра во слав ним хра мо ви ма на Ко со ву и Ме то хи ји; 2) 
Дра га ну Спа со је ви ћу, гра ђа ни ну из Ко сов ске Ми тро ви це, за до при нос у из-
град њи но во по диг ну тог, по моћ ног објек та у пор ти цр кве Св. Ди ми три ја; 3) 
хо ру цр кве Св. Ди ми три ја за 20 го ди на ра да и по сто ја ња.

09:50 – 10:10: Гра ђа ни у ко ло ни при сту па ју епи ско пу Те о до си ју да при-
ме бла го слов. Де ци се де ле но во го ди шњи и бо жић ни по кло ни ко је је при-
пре ми ла цр ква; де ле се и ма ли кр сто ви у ку ти ја ма ко ји се уз огр ли цу мо гу 
но си ти око вра та. Про та Ми ли ја упу ћу је по зив гра ђа ни ма да при су ству ју и 
ве чер њој бад ње дан ској слу жби, са по чет ком у 16 ча со ва, на кон ко је ће би ти 
осве штан и за па љен ве ли ки, цр кве ни бад њак. Про та по зи ва и од ра сле да као 
по клон при ме ма ле кр сто ве, на шта се ови ода зи ва ју, при ма ју ћи при том и 
на фо ру, од но сно ко мад осве шта ног хле ба. Цр кве ни хор све вре ме, уз ма ње 
па у зе, пе ва при год не бад ње дан ске пе сме (на при мер: „Бад ња че, бад ња че, ти 
наш ро ђа че, до бро си нам до шао и у ку ћу ушао“, итд).

10:20 – 10:50: Осве ће ње но во по диг ну тог, по моћ ног објек та у цр кве ној 
пор ти. Реч је о згра ди са две про сто ри је – ма њом (со бом) и ве ћом (са лом). 
Об ред вр ши епи скоп Те о до си је уз прат њу про те Ми ли је. Је дан од све ште-
ни ка цр кве Св. Ди ми три ја бла го си ља ном во ди цом све ти про сто ри је објек та. 
По сле об ре да, у тек осве шта ном објек ту из но си се по слу же ње за при сут не 
гра ђа не, ме ђу ко ји ма ве ћи ну чи не чла но ви цр кве ног хо ра. Слу же се со ко ви, 
слат ки ши, вру ћа ра ки ја.

16:00 – 16:35: У цр кви Св. Ди ми три ја све штен ство са ста ре ши ном цр-
кве слу жи ве чер њу бад ње дан ску слу жбу. Као и на ју тар њој ли тур ги ји слу жбу 
пра ти цр кве ни хор. Епи скоп ра шко-при зрен ски Те о до си је ни је при су тан, 
бу ду ћи да је то ком да на от пу то вао у ма на стир Де ча не, где ће уче ство ва ти 
у цен трал ном бад ње дан ском об ре ду на Ко со ву и Ме то хи ји. То ком чи та вог 
Бад њег да на, још од ра них ју тар њих ча со ва, у Ко сов ској Ми тро ви ци вла да 
го то во пра во не вре ме, пра ће но ки шом, су сне жи цом и сна жним, олуј ним 
ве тром. Хо да ју ћи град ским ули ца ма, не по сред но пре не го што ћу се у по-
по днев ним са ти ма упу ти ти ка цр кви Св. Ди ми три ја, раз ми шљам о то ме хо-
ће ли ло ши вре мен ски усло ви ути ца ти на од зив Ми тров ча на да при су ству ју 
ве чер њој бад ње дан ској слу жби, али и на ре а ли за ци ју осве ће ња и на ла га ња 
бад ња ка у цр кве ној пор ти. Не што пре не го што ћу са зна ти од го вор на то 
пи та ње, око 15:45 ча со ва, сти жем у цр кве но зда ње где кон ста ту јем да сам 
ме ђу пр ви ма ко ји се та мо за ти че. Са мо пар ми ну та ка сни је, ме ђу тим, у цр кву 
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по чи ње да сти же све ви ше гра ђа на, у то ли ком бро ју да ће се сум ње ко је сам 
имао у ве зи са ма сов ним при су ством Ми тров ча на цр кве ном об ре ду ве о ма 
бр зо по ка за ти као пот пу но нео прав да не. У 16:00 ча со ва, ка да ве чер ња бад-
ње дан ска слу жба по чи ње, цр кве но зда ње је пре пу но љу ди. Има и оних ко ји 
још увек при сти жу. По што сто јим бли зу цр кве ног ол та ра, да кле на са мом че-
лу оку пље ног све та, не мо гу ни да прет по ста вим да су ис пред глав ног ула за 
у цр кву оста ли гра ђа ни за ко је уну тра јед но став но ви ше ни је би ло ме ста (да 
су та мо са зна ћу на кон за вр ше ног об ре да, ка да се на вра ти ма цр кве, из ла зе-
ћи ван ње, бу дем ми мо и ла зио са они ма ко ји су у њу тек та да мо гли да уђу). 
До 16:20 ча со ва цр кве ни об ред се од ви ја пре ма од го ва ра ју ћем про то ко лу. У 
том тре нут ку не ста је стру је, услед че га у уну тра шњо сти цр кве на сту па ско ро 
пот пу ни мрак29. Са об ре дом се и по ред то га на ста вља и без би ло ка квог пре-
ки да, под све тло шћу не ко ли ко ба те риј ских лам пи, уско ро се при во ди кра ју. 
Ста ре ши на цр кве и све штен ство уз прат њу пе сме цр кве ног хо ра из ла зе кроз 
глав на цр кве на вра та, на кон че га ће при сту пи ти осве ће њу и на ла га њу бад-
ња ка у цр кве ној пор ти. Гра ђа ни ко ји су при су ство ва ли об ре ду упу ћу ју се за 
њи ма и та ко ђе из ла зе из цр кве.

16:35 – 17:00: За вр ше так ве чер ње бад ње дан ске слу жбе обе ле жен је ва-
тро ме том, ис па љи ва ним у прав цу гра да из не по сред не бли зи не цр кве Св. Ди-
ми три ја, са ње не ју го и сточ не стра не. Исто вре ме но, ди ја го нал но у од но су на 
по зи ци ју са ко је је ва тро мет кре нуо, што зна чи на не ких два де се так ме та ра 
се ве ро за пад но од цр кве и ње ног глав ног ула за, ста ре ши на цр кве са све штен-
ством за по чи ње об ред осве ће ња цр кве ног бад ња ка. По се чен и до не шен у ра-
ним ју тар њим ча со ви ма, на кон че га је то ком да на ста јао на сло њен на зид до 
глав ног ула за у цр кву, бад њак ви си не не ко ли ко ме та ра до тог мо мен та већ 
је био по ста вљен уз др ве ну кон струк ци ју, на пра вље ну од це па ни ца у об ли-
ку ку ле, где ће на кон осве ће ња би ти за па љен. На по ме ну ту кон струк ци ју, 
при том, по ред цр кве ног бад ња ка на сло ње но је и не ко ли ко бад ња ка ко је су  

29 Ре стрик ци је стру је у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци већ го ди на ма уна зад са свим су уоби-
ча је на по ја ва то ком зим ских ме се ци. До ре стрик ци ја до ла зи услед не мо гућ но сти сла бог 
елек тро е нер гет ског си сте ма Ко со ва и Ме то хи је да од го во ри на по ве ћа ну по тро шњу 
стру је у пе ри о ду го ди не ка да мно га до ма ћин ства за гре ја ње ко ри сте упра во тај енер гент. 
Ре стрик ци је се до ста ду го ја вља ју и као по сле ди ца не ре ше ног пи та ња ди стри бу ци је и на-
пла те елек трич не енер ги је на под руч ју се вер но од ре ке Ибар. По сле ра та 1999. го ди не, 
на и ме, у При шти ни је осно ва на Ко сов ска елек тро е нер гет ска кор по ра ци ја (КеК), чи ме се 
упра вља ње про из вод њом и по тро шњом стру је на Ко со ву и Ме то хи ји одва ја од елек тро-
при вре де Ср би је (еПС), а што срп ско ста нов ни штво до че ку је са не сла га њем, од би ја ју ћи 
да ра чу не за утро ше ну елек трич ну енер ги ју пла ћа ко сов ским, од но сно ал бан ским ин сти-
ту ци ја ма. Спо ра зу мом о енер гет ском сек то ру из ме ђу Бе о гра да и При шти не тај про блем 
је тре ба ло да бу де ре шен, ме ђу тим, спо ре ња из ме ђу КеК-а и еПС-а око при ма та у ди стри-
бу ци ји и на пла ти стру је на под руч ју се вер ног Ко со ва и Ме то хи је и да ље тра ју.
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до не ли гра ђа ни. Сâм чин осве ће ња од ви ја се та ко што ста ре ши на цр кве, 
про та Ми ли ја, све по сла га не бад ња ке пр ска све том во ди цом док их је дан од 
све ште ни ка ка ди та мја ном. На кон то га при сту па се њи хо вом ло же њу. У под-
нож је по ме ну те ку ле од це па ни ца при но си се на шта пу упа ље на ва тра, ко ја 
се за тим ве ли ком бр зи ном ши ри и за хва та це лу др ве ну кон струк ци ју, за јед-
но са бад ња ци ма (сл. 2). С об зи ром на из у зет но јак ве тар ко ји је у тим тре-
ну ци ма до слов но бри сао све пред со бом на уз ви ше њу на ко јем се цр ква Св. 
Ди ми три ја на ла зи, мо гу ће је да је др ве на кон струк ци ја на ко ју су бад ња ци 
би ли на сло ње ни пре об ре да на то пље на теч ним го ри вом, а ка ко би се ва тра 
на кон па ље ња без те шко ћа раз го ре ла. Па ље ње бад ња ка по ве ре но је пред сед-
ни ку Оп шти не, Кр сти ми ру Пан ти ћу, ко ји је при су ство вао и свим прет ход но 
на ве де ним рад ња ма то ком Бад њег да на. Пред сед ник Оп шти не, а за тим и ста-
ре ши на цр кве, обра ћа ју се оку пље ним гра ђа ни ма, же ле ћи им срећ но Бад ње 
ве че и сре ћан пред сто је ћи Бо жић. У том тре нут ку, у цр кве ној пор ти на ла зи 
се бар не ко ли ко сто ти на ста нов ни ка се вер не Ко сов ске Ми тро ви це. Уско ро 
кре ће но ви ва тро мет, са да са уз ви ше ња не по сред но из над цр кве, са за пад не 
стра не, на ко јој се на ла зи ку ла зво на ра.30

Сли ка 2. Ва тра за хва та др ве ну кон струк ци ју  
са на сло ње ним бад ња ци ма31

30 Оба ва тро ме та, пре и по сле на ла га ња бад ња ка, ор га ни зу ју до ма ћи ни про сла ве. Пре ма 
ре чи ма про те Ми ли је, ор га ни зо ва ње ва тро ме та ни је ни шта нео бич но, има ју ћи у ви ду, 
ка ко ка же, „да би се не ка да, за сам Бад њи дан, Ср бин увек огла сио и опа лио по не ки 
ме так“. Осим то га, до да је, ва тро мет је и „не што што је ле по за ви де ти, ле по за око“.

31 На ла га ње бад ња ка ни сам ус пео да сво јим фо то-апа ра том за бе ле жим у скла ду са од го-
ва ра ју ћим кри те ри ју мом (фо то гра фи ја је ис па ла су ви ше там на), због че га ов де, ра ди 
илу стра ци је об ре да, при ла жем фо то гра фи ју из 2011. го ди не. Фо то гра фи ја је пре у зе та 
са ин тер нет стра не http://www.epar hi ja-pri zren.com/sr/ve sti/cen tral na-sve ca nost-na la-
ga nja-bad nja ka-u-ko sov skoj-mi tro vi ci.
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17:00 – 17:40: На кон за вр ше ног об ре да за па ље ни бад ња ци оста вља ју се 
да го ре. Све штен ство цр кве Св. Ди ми три ја и пред сед ник Оп шти не по вла че 
се у но во по диг ну ту цр кве ну згра ду, док у цр кве ној пор ти на оку пу и да ље 
оста је ве ли ки број гра ђа на. Њи ма се на пунк ту фор ми ра ном од два-три спо-
је на сто ла, пет на е стак ме та ра ју го за пад но од глав ног ула за у цр кву, по слу-
жу је вру ћа ра ки ја, ко ју услед хлад ног вре ме на мно ги ве о ма ра до ис пи ја ју. 
Ка рак те ри стич но је да је ме ђу уче сни ци ма це лог до га ђа ја, по чев ши од ве-
чер ње слу жбе у цр кви па до на ла га ња бад ња ка, мо жда нај ви ше мла дих. Де во-
ја ка има под јед на ко ко ли ко и мла ди ћа. Упра во се мла ди нај ду же за др жа ва ју у 
цр кве ној пор ти по што је об ред на ла га ња бад ња ка за вр шен. Не ки ме ђу њи ма, 
оку пље ни око за па ље не ва тре, пе ва ју пе сме из одав но по зна тог ре пер то а-
ра срп ских па три от ских пе са ма. Не ки су, пак, за о ку пље ни ба ца њем пе тар ди, 
чи ји пуц ње ви ства ра ју гла сну, на тре нут ке и за глу шу ју ћу бу ку. Ве ћи на, ме-
ђу тим, мо мен те док бад ња ци го ре про во ди у дру же њу, раз го во ру и ме ђу-
соб ном че сти та њу Бад ње ве че ри. Пре не го што ће се у ве ћој ме ри раз и ћи, 
по ку ша вам да раз го ва рам са не ки ма од њих. На сто јим, под је дан, да са знам 
ко ји је раз лог њи хо вог при су ства об ре ду на ла га ња бад ња ка у пор ти цр кве 
Св. Ди ми три ја. Не ки од од го во ра ко је сам том при ли ком до био су сле де ћи:

„За то што про сла вља мо Бад њи дан. Ов де смо да би као пра во слав-
ни вер ни ци обе ле жи ли тај до га ђај ка ко до ли ку је“.

„За то што је ово је дан од нај ве ћих хри шћан ских пра зни ка и ми-
слим да га је ле по обе ле жи ти ова ко, у цр кви, и са овим љу ди ма ко је 
во ли мо. Ми слим да је ја ко ле по про ве сти пра зник ов де“.

„Да про сла ви мо ро ђе ње Ису са Хри ста, си на Бо жи је га“.

„Ов де смо ве че рас да про сла ви мо ро ђе ње Го спо да Ису са Хри ста, 
да обе ле жи мо Бад ње ве че као и сва ке го ди не. То нам на ша пра во слав-
на ве ра до зво ља ва и ту смо, ето, ре дов но. Ра ни је смо би ли до ле ју жно, 
у хра му Св. Са ве. Као што зна те, храм Св. Са ве је за па љен и из гра ђе на 
је но ва цр ква, на овом про сто ру. Ов де се одр жа ва ју ова кви ску по ви, 
про сла ве, па ље ње бад ња ка (...)“.

„Ту смо за то што сла ви мо Бад ње ве че. Ми смо Ми тров ча ни и ред 
је да на овај дан бу де мо ов де, ис пред на ше цр кве и са на шим на ро дом“.

Ин те ре сант но је, с дру ге стра не, чу ти шта ис пи та ни ци ка жу о то ме за-
што се бад њак на ла же. Ово су не ки од од го во ра на то пи та ње:

„Бад њак се на ла же да бу де то пла со ба ка да се ро ди Исус Христ. Да 
бу де то пла со ба. Да нам за гре је ср це и ду шу. Да нам осве тли пут спа се ња“.
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„Па ље ње бад ња ка на ја вљу је ваљ да ро ђе ње Ису са Хри ста“.

„По тра ди ци ји, та ко се че ка ро ђе ње Ису са Хри ста, си на Бо жи јег“.

За раз ли ку од сво јих мла ђих су гра ђа на, ко ји на по ста вље но пи та ње да ју 
ма ње-ви ше ујед на че не, и углав ном крат ке, све де не од го во ре, про то је реј ста-
вро фор Ми ли ја Ар со вић, са ко јим раз го ва рам у но во по диг ну том објек ту у 
пор ти цр кве Св. Ди ми три ја, знат но је оп шир ни ји. О на ла га њу бад ња ка, али 
и не што ви ше о са мом пра зно ва њу Бо жи ћа, он да је сле де ће об ја шње ње:

„Ка да је у пи та њу Бо жић, то је пра зник над пра зни ци ма, те мељ 
свих оста лих пра зни ка, јер да ни је би ло Бо жи ћа не би би ло ни Вас кр са, 
не би би ло ни Ду хо ва, не би би ло ни Цр кве Хри сто ве, не би би ло ни 
хри шћан ства. (...) Ка да сла ви мо тај пра зник Цр ква Хри сто ва је про-
пи са ла пост од шест не де ља, ко ји се за вр ша ва Бад њим да ном, ма да се и 
на Бад њи дан по сти. У ка лен да ру на ше све те Цр кве Бад њи дан је упи-
сан као по се бан пра зник, јер бад њак сим бо ли зу је др во хра сто во ко је 
је огре ја ло Го спо да Бо го мла ден ца у Ви тле јем ској пе ћи ни. Због че га 
храст? Због то га што храст са др жи то ли ко ка ло ри ја, то ли ко вред но-
сти, да је то јед но од нај ја чих др ва ко је са др жи у се би све еле мен те ко ји 
су до бри и ко ри сни. (...) Сви ми да кле зна мо да се Го спод наш Исус 
Христ ро дио у ви тле јем ској пе ћи ни и да је би ло хлад но вре ме, као и да 
је све ти пра вед ни Јо сиф за ло жио ва тру да би се Бо го мла де нац огре јао. 
То је бад њак. За то се он на Бад ње ве че, уочи Бо жи ћа, па ли“.

О пра зно ва њу Бо жи ћа, на ро чи то са аспек та зна ча ја ко ји тај до га ђај има 
за ста нов ни ке се вер не Ко сов ске Ми тро ви це, про та Ми ли ја из но си још јед-
но за па жа ње. Оно не го во ри о бад ње дан ским рад ња ма са мо кроз при зму об-
ред них асо ци ја ци ја на до га ђа је ко ји се обе ле жа ва ју у вер ском кљу чу, већ и 
кроз пер цеп ци ју њи хо вог дру штве ног кон тек ста, као чи ни о ца оку пља ња и 
хо мо ге ни за ци је срп ског ста нов ни штва у Ко сов ској Ми тро ви ци да нас. Про-
та Ми ли ја ка же:

„Бо жић је пра зник ка да сви ми сла ви мо, јер као што по сто ји 
до ма ћа сла ва у сва кој ку ћи – кр сна сла ва, као што по сто ји сла ва у 
јед ном гра ду, као што је то у Ко сов ској Ми тро ви ци Св. Ди ми три је, 
или у Зве ча ну Св. Ге ор ги је, или у Ле по са ви ћу Св. Ва си ли је, Бо жић 
је срп ска сла ва. Зна чи то ни је сла ва Цр кве, сла ва по је дин ца, она је 
сла ва свих нас. Ту се за и ста огле да јед на за јед ни ца без ко је ни шта не 
би ва и ни шта не зна чи. То сте ви де ли и са ми да нас на све тој ли тур-
ги ји, на Бад њи дан, ко ју је слу жио наш вла ди ка Те о до си је. Ви де ли 
сте ко ли ко је мла дог све та при че шће но и ко ли ко је љу ди при ми ло 
све ту тај ну при че шћа“.
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17:40 – 18:10: У пор ти цр кве Св. Ди ми три ја оста је још не ко ли ци на љу-
ди, углав ном мла ди ћа оку пље них око ва тре ко ја и да ље го ри. За то вре ме, у 
са ли но во по диг ну тог цр кве ног објек та, у не фор мал ном раз го во ру са ста ре-
ши ном и све штен ством цр кве за др жа ва се два де се так гра ђа на, ме ђу ко ји ма 
је, по све му су де ћи, и не ко ли ко ли ца ко ја су по ма га ла у ор га ни за ци ји свих 
до га ђа ја ко ји су се прет ход но, то ком чи та вог Бад њег да на, од и гра ли по во-
дом цр кве ног обе ле жа ва ња овог пра зни ка. Реч је о цр кве ном од бо ру, или 
„љу ди ма до бре во ље“, ка ко их на зи ва про та Ми ли ја, а ко ји су ода бра ни ме ђу 
пред став ни ци ма ста нов ни штва бли ских цр кви. На ве де ним рад ња ма за вр ше-
на су бад ње дан ска оку пља ња чи ји је по кро ви тељ Срп ска пра во слав на цр ква. 
Оно што сле ди је сте од ла зак ку ћа ма, где ће у при ват ном, по ро дич ном окру-
же њу, Ми тров ча ни про ве сти пред сто је ће Бад ње ве че.

За вр шно раз ма тра ње

При каз бад ње дан ских рад њи ко је ор га ни зу је Срп ска пра во слав на цр ква 
имао је за циљ да по ну ди кон кре тан опис јав не Бо жић не про сла ве ме ђу срп-
ским ста нов ни штвом Ко сов ске Ми тро ви це да нас. То је учи ње но са иде јом 
да се уоп шта ва ју ће ба вље ње бо жић ним и бад ње дан ским об ре ди ма, што под-
ра зу ме ва ту ма че ња за сно ва на на од су ству ја сних вре мен ских и про стор них 
ко ор ди на та, за ме ни са гле да ва њем пре ци зно од ре ђе них до га ђа ја, а ка ко би се 
до шло до ет но граф ског ма те ри ја ла ко ји би мо гао да по слу жи за евен ту ал на 
ком па ра тив на или по но вље на ис тра жи ва ња истог фе но ме на. Оно што из да-
тог при ка за про из ла зи је сте за кљу чак да су јав на оку пља ња по во дом обе ле-
жа ва ња Бад њег да на у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци струк ту ри ра на на три 
ни воа, и то: 1) на ни воу про сто ра, 2) вре ме на, и 3) уче сни ка. Обе ле жа ва ње 
Бад њег да на ме ђу Ми тров ча ни ма, на и ме, ве за но је за цр кву Св. Ди ми три ја 
и ње ну пор ту; оно се од ви ја у окви ру ја сно на зна че них вре мен ских ин тер-
ва ла, по чев ши од 08:00 ча со ва ују тру, од но сно 16:00 ча со ва по под не; ме ђу 
ак те ри ма про сла ве мо гу ће је, са јед не стра не, уочи ти ор га ни за то ре, или до-
ма ћи не, у ко је пре вас ход но спа да ју пред став ни ци Цр кве и Оп шти не, као и, 
са дру ге стра не, по се ти о це, уче сни ке у про сла ви, ко је чи не при пад ни ци срп-
ског пра во слав ног ста нов ни штва се вер не Ко сов ске Ми тро ви це.

Уоч љи во је да се бад ње дан ске рад ње ко је се од ви ја ју у зда њу цр кве Св. 
Ди ми три ја прак ти ку ју го то во пот пу но у скла ду са цр кве ним ка но ни ма, тј. 
она ко ка ко на ла же пра во слав на цр кве на прак са. Кул ми на ци ју тих рад њи, 
ме ђу тим, пред ста вља об ред на ла га ња бад ња ка ко ји се оба вља ван цр кве ног 
зда ња, у ње ној пор ти, а на кон за вр шет ка ве чер ње бад ње дан ске слу жбе. У 
пи та њу је чин ко ји у окви ру Срп ске пра во слав не цр кве ни је про пи сан ка-
но ном, ода кле тре ба прет по ста ви ти да се до на чи на ње го вог прак ти ко ва ња 
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до шло ускла ђи ва њем из ме ђу схва та ња све штен ства и ло кал не дру штве не за-
јед ни це.32 Јав но на ла га ње бад ња ка у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, да кле, 
мо гу ће је по сма тра ти као про из вод при ла го ђа ва ња обе стра не у усло ви ма 
ре ви та ли за ци је ре ли ги је и цр кве у срп ском дру штву с кра ја 20. ве ка, а ко ји 
се, из ме ђу оста лог, ма ни фе сто вао и на пла ну ома со вља ва ња оба вља ња об-
ред не прак се под отво ре ним не бом. То при ла го ђа ва ње ка рак те ри ше сво је-
вр сни ком про мис, што зна чи да се оно од ви ја у пре пли та њу иде ја и прак си 
зва нич не хри шћан ске и не зва нич не на род не ре ли ги је,33 од но сно уче ња пра-
во слав не цр кве и оно га ка ко ши ро ки сло је ви ста нов ни штва на су бјек тив ном 
пла ну раз у ме ју и до жи вља ва ју основ не те о ло шке пој мо ве пра во сла вља ко је 
усва ја ју у кон так ту са све штен ством, из вер ске ли те ра ту ре, и из ме ди ја.

Па ље ње бад ња ка, су де ћи пре ма ста во ви ма уче сни ка об ре да, ту ма чи се 
ма хом у скла ду са хри шћан ским пред ста ва ма о ро ђе њу Ису са Хри ста. Ко-
ли ко је, пак, об ред на ла га ња бад ња ка ускла ђен са по тре ба ма и оче ки ва њи ма 
ста нов ни штва се вер не Ко сов ске Ми тро ви це мо жда нај бо ље го во ри по пу-
лар ност ко ју ме ђу њи ма он ужи ва. То ком из во ђе ња об ре да у пор ти цр кве 
Св. Ди ми три ја би ло је оку пље но да ле ко ви ше све та не го што је то био слу-
чај за вре ме ју тар ње бад ње дан ске ли тур ги је и ве чер ње бад ње дан ске слу жбе, 
ка да је цр кве но зда ње и ина че би ло ис пу ње но до по след њег ме ста. Ве ли ки 
део гра ђа на ко ји су при су ство ва ли на ла га њу бад ња ка чи ни ли су мла ди, ко-
ји су тај до га ђај ис ко ри сти ли за ви ђа ње, дру же ње, за ба ву.34 Ор га ни зо ва ње 
ва тро ме та, за ко ји и сâм ста ре ши на цр кве Св. Ди ми три ја ка же да је био са-
свим при кла дан, он да и то че ње вру ће ра ки је, чи ну на ла га ња бад ња ка са мо  

32 В. Ву чи нић-Не шко вић, Бо жић у Бо ки Ко тор ској: ан тро по ло шки есе ји о јав ном на ла га њу 
бад ња ка у до ба пост со ци ја ли зма, 19.

33 Ду шан Бан дић под на род ном ре ли ги јом под ра зу ме ва ре ли ги ју на род них ма са, од но сно 
ре ли ги ју нај ши рих сло је ва дру штва ко ја се фор ми ра ла пре вас ход но у се о ској сре ди ни. 
Сма тра да јој глав но обе леж је да је то што је про жи ма ју две иде о ло ги је – па ган ска и 
хри шћан ска, због че га се не мо же на зва ти хри шћан ском у пра вом сми слу ре чи, бу ду ћи 
да про цес ње не хри сти ја ни за ци је ни ка да ни је ни до вр шен. Бан дић на род ну ре ли ги ју 
Ср ба, ме ђу тим, не раз ма тра са мо кроз спој па ган ског и хри шћан ског, већ је по сма тра 
и кроз ди на мич ки кон цепт на род ног пра во сла вља, под ко јим под ра зу ме ва пра во сла вље 
у ин тер пре та ци ји на род них ма са, ко је на ста је у сло же ном, кон ти ну и ра ном ко му ни-
ка циј ском чи ну из ме ђу Срп ске пра во слав не цр кве и ши ро ких сло је ва ста нов ни штва, 
а у ко јем ови дру ги хри шћан ско пра во слав но уче ње и прак су пер ци пи ра ју у скла ду са 
сво јим схва та њи ма и по тре ба ма, обич но у фраг мен тар ном или – још че шће – у по јед-
но ста вље ном и нео ба ве зном об ли ку. D. Ban dić, Na rod no pra vo sla vlje, Bi bli o te ka XX vek, 
Be o grad, 2010, 21-22, 71-72.

34 Не ма ли број де во ја ка, ка ко сам при ме тио, на на ла га ње бад ња ка до шао је на шмин кан 
и ле по до те ран. Од јед не ис пи та ни це са зна јем да мно ги мла ди у се вер ној Ко сов ској 
Ми тро ви ци на ла га ње бад ња ка до жи вља ва ју као до га ђај „ко ји се не про пу шта“. Пре не-
го што ће се тим по во дом упу ти ти ка пор ти цр кве Св. Ди ми три ја, оку пља ју се у са мом 
гра ду, у не ком од ка фи ћа, и сл.
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до дат но су да ва ли ка рак тер до га ђа ја ко ји пре на ли ку је ка квој про фа ној 
свет ко ви ни не го стрикт но про пи са ном цр кве ном об ре ду.

Об ред на ла га ња бад ња ка у пор ти цр кве Св. Ди ми три ја не сум њи во пред-
ста вља и ва жан сим бо лич ки акт. Тај до га ђај, пре све га, са др жи сим бо ли ку 
ин ди ви ду ал не и груп не иден ти фи ка ци је са пра во слав ном вер ском тра ди ци-
јом. Ње го ва сим бо ли ка се, исто та ко, огле да и на по љу ет нич ке иден ти фи-
ка ци је. Ста во ви уче сни ка об ре да ви ше не го до бро све до че у при лог то ме. 
Јав но на ла га ње бад ња ка, и уоп ште пра зно ва ње Бо жи ћа, ор га ни за то ри бад-
ње дан ске про сла ве и гра ђа ни ви де као до га ђај са ко јим се по и сто ве ћу ју као 
пра во слав ни вер ни ци, али и као до га ђај чи ји је за да так да оку пља срп ско 
ста нов ни штво се вер не Ко сов ске Ми тро ви це. Сим бо ли ка об ре да на ла га ња 
бад ња ка у про це су са мо и ден ти фи ка ци је сто га до би ја на на ро чи том зна ча-
ју, уто ли ко ви ше уко ли ко се узме у об зир сва ко дне ви ца Ср ба у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, ко ја је не рас ки ди во по ве за на са жи во том у ет нич ки по де ље ном 
гра ду и ти ме усло вље ним ме ђу ет нич ким тен зи ја ма у од но су на ал бан ско 
ста нов ни штво. Ода тле не чу ди што тај до га ђај пра ти ма сов на по се ће ност, 
ко ја је у нај ди рект ни јој по ве за но сти са по тре бом срп ског ста нов ни штва да 
у кон флик ту са они ма дру ги ма, од но сно Ал бан ци ма, ис ка же и по твр ди свој 
вер ски и ет нич ки иден ти тет. Уче ство ва њем у јав ном на ла га њу бад ња ка, на-
и ме, Ми тров ча ни се вер но од Ибра осна жу ју осе ћај уну тар груп не по ве за-
но сти и за јед ни штва. Уло гу тог до га ђа ја, у сми слу сим бо лич ког по тен ци ја-
ла ко ји са др жи, мо гу ће је сход но то ме тре ти ра ти као ве о ма ва жну упра во у 
по сто је ћем су ко бу из ме ђу на ве де не две ет нич ке ску пи не, и то по себ но са 
аспек та ње го вог зна ча ја у дру штве но по ли тич кој мо би ли за ци ји срп ског ста-
нов ни штва се вер не Ко сов ске Ми тро ви це у ар ти ку ли са њу вла сти тих ци ље ва 
и ин те ре са. За па же но уче шће њи хо вог нај и стак ну ти јег по ли тич ког пред-
став ни ка у об ре ду на ла га ња бад ња ка, као што је то пред сед ник Оп шти не, на 
та ко не што мо же ја сно да ука зу је.
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Alek san dar PA VLO VIĆ

PU bLIC LAYING OF YULE LOG IN NORT HERN  
KO SOv SKA mI TRO vI CA

Sum mary

The su bject of this pa per are Pu blic pro ce du res among the Ser bian po pu la tion 
in Nort hern Ko sov ska Mi tro vi ca, which the aut hor wis hed to ela bo ra te wit hin cle-
arly de fi ned spa ci o us and ti mely fra mes in clu ding the re cog ni za ble or ga ni zers and 
main par ti ci pants. A spe cial at ten tion was paid to the ri tual of the pu blic laying of 
yule log in the Por te of the curch of Sa int Di mi tri je. The ju sti fi ca tion of the men ti-
o ned ap pro ach is seen in the met ho do lo gi cal im pe ra ti ve to work on the de scrip tion 
on the pre ci sely de ter mi ned events in stead of ge ne ra li zed de scrip tion of Christ mas 
Eve and Christ mas ri tu als ba sed upon the lack of cle ar ti mely and spa ci o us co or-
di na tes, so as to co me to the con cre te et hno grap hic ma te rial which co uld ser ve as 
even tual com pa ra ti ve or re pe a ted re se ar ches of the sa me phe no me na. The re se arch 
was con duc ted du ring the Christ mas Eve, and at the first day of Christ mas in 2012. 
Em pi ric da ta we re gat he red by the met hod of ob ser va tion with par ti ci pa tion, and 
by ma king in ter vi ew with the main or ga ni zers of Christ mas Eve ce le bra tion, at the 
first pla ce with the head of the church of Sa int Di mi tri je, that is by con duc ting a 
poll among ci ti zens par ti ci pants of the ri tual of pu blic laying of yule log. The re sults 
ac hi e ved show that pu blic gat he rings on the oc ca sion of the fe a tu ring of Christ mas 
Eve in Nort hern Ko sov ska Mi tro vi ca we re struc tu ri zed at three le vels: the le vel of 
spa ce, ti me and par ti ci pants. The fe a tu ring of of Christ mas Eve among the re si dents 
of Nort hern Ko sov ska Mi tro vi ca is lin ked to the church of Sa int Di mi tri je and its 
Por te. It is de ve lo ped wit hin cle arly in di ca ted ti me in ter vals, be gin ning with at 8 
o’clock in the mor ning, that is, at 4 o’clock in the af ter noon. Among the par ti ci pants 
it is pos si ble to no ti ce or ga ni zers, or hosts, which the re pre sen ta ti ves of the Ser bian 
Ort ho dox church be long to, and Mu ni ci pa lity from the one si de, and vi si tors, par-
ti ci pants in the ce le bra tion ma de of the be lon gers of the Ser bian Ort ho dox po pu la-
tion in Nort hern Ko sov ska Mi tro vi ca, from the ot her si de. 

Furt her mo re, Christ mas Eve ri tu als in the bu il ding of the church of Sa int Di mi-
tri je, as the aut hor he ard, we re prac ti ced al most com ple tely in ac cor dan ce with ec-
cle si a sti cal ca nons, that is, as per the Ort ho dox ec cle si a sti cal prac ti ce. The hig hlight 
of the pu blic Christ mas Eve’s prac ti ce re pre sents the ri tual of the pu blic laying of 
Yule log, which is run in the ec cle si a sti cal Por te, and which in clu des ele ments due 
to which it is rat her li ke so me kind of pe o ple’s me rry party than strictly re gu la ted 
ec cle si a sti cal ri tual. The men ti o ned ri tual of Yule log laying is to be cha rac te ri stic 
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be ca u se of the fact it con ta ins a stra ti fied symbo lic: the symbo lic of in di vi dual and 
col lec ti ve iden ti fi ca tion with the Ort ho dox re li gi o us tra di tion, and the symbo lic of 
et hni cal iden ti fi ca tion are be ing in ter wo ven. The pu blic laying of Yule log, and ce le-
bra tion of Christ mas in ge ne ral, the or ga ni zers of Christ mas Eve ce le bra tion to get-
her with the ci ti zens see as the event which the po pu la tion of Nort hern Ko sov ska 
Mi tro vi ca are iden tifying with as the Ort ho dox be li e vers. Furt her mo re, they see it 
as the event ser ving for the gat he ring of Ser bian po pu la tion of Nort hern Ko sov ska 
Mi tro vi ca, and at the sa me ti me, strengthe ning of fe e lings of mu tual con nec tion 
and unity. The men ti o ned symbo lic is im pos si ble to be ob ser ved in de pen dently 
of in ter et hnic ten si ons which ha ve been pre sent among the ci ti zens of the town 
for years, and which are be ing ma ni fe sted thro ugh its split in to two parts. Ta king 
in to ac co unt a long-term so cio-po li ti cal con flict bet we en Serbs and Al ba ni ans in 
Ko sov ska Mi tro vi ca, the ri tual of Yule log laying as the symbol of re li gi o us and et-
hni cal iden ti fi ca tion of Ser bian po pu la tion, it is mo re than evi dent it is be ing gi ven 
a spe cial im por tan ce.

Key words: Christ mas, Christ mas Eve, ri tual, Yule log, pu blic laying, Ko sov ska 
Mi tro vi ca.

Рад је пре дат 25. апри ла 2012. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та 
од лу ком од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.


