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Апстракт: У раду се износи опис конкретних јавних радњи у склопу 
прославе градске славе Митровдана у северној Косовској Митровици, са 
посебним освртом на ритуал литијског опхода који се тог дана практикује 
централним улицама града. Активности које се том приликом одвијају при-
казане су у јасно дефинисаним временским и просторним оквирима, са пре-
познатљивим организаторима и главним актерима. Презентовани резултати 
добијени су на основу истраживања обављеног на Митровдан 2012. године.
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У раду износим конкретан, временски јасно детерминисан приказ просла-
ве градске славе Митровдана у северној Косовској Митровици, пре свега са 
аспекта јавних радњи које тим поводом организује Српска православна црква. 
Нарочиту пажњу у том смислу посвећујем једном од кључних славских ритуала, 
а то је литијски опход кроз град, у којем, поред црквеног свештенства, учествују 
и припадници локалне друштвене заједнице. Митровданске радње, заједно са 
литијским опходом, третирам кроз концепт етнографског догађаја, под којим 
Весна Вучинић Нешковић подразумева временски и просторно добро дефи-
нисану колективну активност организовану одређеним поводом.1
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Опис који износим део је ширег истраживања, које сам међу станов-
ништвом северне Косовске Митровице започео 2011. године. За истражи-
вање на тој локацији одлучио сам се имајући у виду сложеност друштвено-
политичке ситуације у том граду, који је од рата на Косову и Метохији 1999. 
године реком Ибар подељен на два дела – јужни, насељен готово искључиво 
Албанцима, и северни, настањен већином српским становништвом. Оно што 
поделу града на етничкој основи чини додатно специфичном јесте свакодне-
вица Срба, коју карактерише скоро стално ванредно стање, испуњено, са једне 
стране, међуетничким тензијама и ризиком од избијања сукоба са албанским 
становништвом, и, са друге, неизвесношћу у погледу решавања институци-
онално-правног статуса (севера) Косова и Метохије. Истраживањем конкрет-
них радњи које на Митровдан организује Српска православна црква, настојао 
сам да сагледам на који начин се те радње, међу њима нарочито литијски оп-
ход, одвијају управо у средини која је под својеврсном опсадом, а у којој, у 
светлу наведене свакодневице, српско становништво несумњиво има потребу 
да искаже свој верски и етнички идентитет.

Истраживање за потребе рада методом опсервације са учествовањем, уз бе-
лежење догађаја диктафоном и фотоапаратом, обавио сам на Митровдан 2012. 
године.2 Резултате истраживања сматрам само делимичним и прелиминарним. 
Видим их као допринос етнолошко-антрополошким проучавањима, којима је 
циљ да се уопштавајућа бављења појединим појавама у култури, која обично 
подразумевају тумачења заснована на одсуству јасних временских и просторних 
координата, замене сагледавањем прецизно одређених догађаја како би се до-
шло до етнографског материјала који би могао да послужи за евентуална компа-
ративна или поновљена истраживања истих феномена. Резултате истраживања 
на првом месту видим као допринос недовољно проученим савременим појава-
ма у култури српског становништва на Косову и Метохији, посебно ако се има 
у виду значај тих појава у контексту деловања крупних друштвених, политичких 
и економских процеса, који се на том подручју у рецентном периоду, поготову 
у последњих пар деценија, одвијају. Од нарочите важности ту свакако могу бити 
истраживања културних феномена на подручју Косовске Митровице, које је од 
1999. године кризно, условно речено погранично, али и мултиетничко.

Феномен литијског опхода
Ритуал литијског опхода је, на најопштији начин, најчешће дефинисан 

као обичај обилажења села и земљишних парцела уз ношење црквених ре-
ликвија, са замишљу да се тиме спречавају суша, град и друге елементарне 

2 Помоћ током истраживања добио сам од колегиница Иване Аритоновић Миловано-
вић и Марије Јефтимијевић Михајловић из Косовске Митровице. Овом приликом им 
се на томе још једном захваљујем.



Литијски опход у северној Косовској Митровици на дан прославе градске славе... 253

непогоде које штете летини на њиви. Забележен је на свим подручјима на-
сељеним српским становништвом, с тим да је најбоље и најдуже био очуван 
у источној Србији. Овај се ритуал среће и у западној Бугарској, под називи-
ма покръсти, скръсти, куни, кръстоноше, черкуване, молебия, где је често био 
спојен са елементима обреда пеперуда.3

Сама реч литија потиче од грчке речи λιτη, која означава „усрдну мо-
литву“, односно молитву која се одвија изван храма. У контексту хришћан-
ства и хришћанске цркве литија се помиње још у давној прошлости, док 
се слични ритуали срећу и много раније; на пример, у месопотамијским 
културама старим више хиљада година.4 Литија се на нашим просторима 
често јавља у тесној вези са заветином, која је, према Вуку Караџићу, дан 
који има свако село у Србији, а када цело село слави и светкује („и то об-
ично бива љети, од Васкрсенија до Петрова поста“).5 Поред наведеног на-
зива, Караџић бележи да се за исти обичај негде каже и носити крста или 
крстоноше („они што иду с крстовима и с иконама по пољу и по селу“).6 
Према Милету Недељковићу, заветина је општа сеоска слава, коју зајед-
нички прослављају сва домаћинства у селу. Он истиче да уместо заветине 
у многим крајевима постоје литије, које су исто што и заветине. У поједи-
ним подручјима истовремено се јављају и литије и заветине, па тако, реци-
мо, у Гружи „свако село има одређени дан који се светкује као заштитник 
усева и остале летине. Обичај ношења крста, икона, црквеног барјака и 
меденице по пољу и по њивама назива се литија, ређе се чује молитва, а 
учесници на литији називају се крстоноше. У Лесковачкој Морави свако 
село, па чак и заселак има своју сеоску славу, крсти, или како се обично 
каже, литије“,7 итд. Оно што је карактеристично за заветину или сеоску 
славу, јесте да настаје када неко село, његов крај или заселак снађе каква 
несрећа, као што су помор људи или стоке, или када се догоди каква вели-
ка штета од временских непогода, пожара, и сл. Људи се тада заветују да 
заједнички празнују свеца оног дана у који се догодила несрећа, а сходно 
уверењу да се непогода догодила управо као казна дотичног свеца који до 
тада наводно није био довољно уважаван.8

Литијски опход, као најзначајнији део сеоске славе – заветине, 
по Ивици Тодоровићу представља један од најсложенијих обредних  

3 Ивица Тодоровић, „Проблематика ритуала литијског опхода у светлу новијих истра-
живања“, у: Д. Радојичић (ур.), нав. дело, 62.

4 Исто.
5 Вук Стефановић Караџић, Етнографски списи, Просвета, Београд, 1972, 173.
6 Исто, 173–174.
7 Миле Недељковић, Годишњи обичаји у Срба, „Вук Караџић“, Београд, 1990, 141.
8 Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић, Српски митолошки речник, 

Етнографски институт САНУ, Београд, 1998, 183.
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комплекса у традиционалној култури Срба, који истовремено показује 
сличност са обичајима који се заснивају на формирању магијског круга 
(као што је, на пример, магијско оборавање), али и са обичајима који се 
спроводе са идејом призивања повољних атмосферских услова, као што је 
то, рецимо, ритуал додола.9 У питању је феномен код којег је, са једне стра-
не, могуће препознати повезаност са сличним опходима који се јављају и 
код других православних и римокатоличких народа,10 односно феномен у 
којем је, са друге стране, уочљиво прожимање елемената различитог по-
рекла, почевши од претхришћанских, у којима доминира представа о вла-
дару атмосферских појава, па до хришћанских, у којима преовлађују идеје 
о хришћанском богу и хришћанским свецима.11 У контексту представа са 
православно-хришћанским предзнаком, литија се тумачи као обред који се 
врши „да би се измолила милост Божија за освећење жита или подарење 
неке друге милости и благодати, или да би се отклонила каква општа не-
срећа, опасност, непогода или невоља“.12 Према истом схватању, будући да 
њоме црква из освећене средине свога храма излази у спољашњи свет, а са 
циљем да све оне који у том свету живе „облагодати“, главни циљ литије 
јесте очишћење од грехова, освећење народа, тј. целокупне заједнице, чиме 
црква заправо шири простор свог дејства и утицаја.13

Као „класични“ период одржавања ритуала литијског опхода И. Тодо-
ровић узима раздобље између два светска рата, с обзиром на то да након 
Другог светског рата долази до његове забране од стране нових, кому-
нистичких власти. Литијски ритуал је у насељима многих области са срп-
ским становништвом до тог доба неизоставно извођен сваке године, са 
замишљу да се тим путем обезбеђују добробит и плодност сваке врсте, од-
носно са реалним ефектом обједињавања шире друштвене заједнице.14 Ли-
тије се, осим по селима, до почетка Другог светског рата срећу и по градо-
вима, обично на дан прославе градских слава, па је тако и Београд, главни и 
највећи град Краљевине Југославије, крајем 30-их и почетком 40-их година 
20. века био познат по свечаној празничној литији, која се, састављена од 

9 И. Тодоровић, нав. дело, 63.
10 И. Тодоровић, „Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода“, 

Гласник Етнографског института САНУ, LIV, Београд, 2006, 273.
11 И. Тодоровић, „Проблематика ритуала литијског опхода у светлу новијих истражи-

вања“, 63.
12 Љиљана Стошић, Мали речник црквених појмова, Ars Libri – Бесjеда, Београд – Бања 

Лука, 2001, 83.
13 И. Тодоровић, „Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхо-

да“, 273.
14 И. Тодоровић, Ритуал ума: Значење и структура литијског опхода, Посебна издања 

Етнографског института САНУ, књ. 53, Београд, 2005, 14–15.
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поворки формираних испред Саборне и Вазнесењске цркве, и са патријар-
хом на челу, на дан градске славе Спасовдана кретала централним улицама, 
описујући пун круг око најужег градског језгра.15

После Другог светског рата, тачније од 1947. године и доношења ди-
ректива Комунистичке партије Југославије, којима се забрањују прославе 
верских празника ван круга цркве, практиковање литијског опхода више 
није било могуће. До промена у том смислу долази крајем 80-их година 20. 
века, када власти отклањају вишедеценијску резерву према религији и цркви, 
чиме Српска православна црква враћа свој утицај у друштву. Захваљујући 
томе, њене поруке почињу поново да проналазе пут до најширих слојева 
становништва.16 Окретање религији довело је до обнављања запуштених 
или одбачених верских празника, док све већи број људи почиње да одлази 
у цркву на недељна и празнична богослужења. Управо тада, под окриљем до-
гађаја који су уследили распадом југословенске државе, ратовима, свеопш-
том друштвено-економском кризом, практиковање верских обреда поново 
искорачује у јавне просторе. Парохијски свештеници, заједно са својим 
црквеним одборима, здушно излазе у сусрет налету националних и верских 
осећања као потреби за потврђивањем традиционалног идентитета. Сходно 
томе, највиши кругови Српске православне цркве увидели су значај јавних 
верских прослава за уздизање статуса и ауторитета Цркве, као и за успоста-
вљање дубље везе са народом, те укључивање нових верника у јединствену 
духовну заједницу.17

15 Политика, 19. мај 1939, бр. 11122, год. XXXVI, 5–6; 7. јун 1940, бр. 11498, год. XXXVII, 9.
16 Ревитализација религије и цркве у Србији на крају 20. века, по Слободану Наумо-

вићу, иницирана је превасходно одозго, као стратегија водећих политичких струк-
тура у циљу прокламовања новог етнонационалистичког курса, односно властитог 
опстанка на власти. Slobodan Naumović, Upotreba tradicije u političkom i javnom životu 
Srbije na kraju dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka, Institut za filozofiju i društvenu 
teoriju i „Filip Višnjić“, Beograd, 2009, 9–10. Поједини аутори, пак, заступају гле-
диште да су главни узроци десекуларизације дошли одоздо, од самог становништва. 
Драгољуб Б. Ђорђевић, на пример, сматра да је повратак вери у Србији инициран 
следећим чиниоцима: 1) дубоком моралном, политичком и економском кризом која 
југословенско друштво захвата у другој половини 80-их година 20. века; 2) десеку-
ларизацијом читаве источне Европе, која наступа сломом социјалистичких система, 
а услед које, снажењем ислама и католицизма у окружењу, долази до јачања право-
славља и Српске православне цркве; 3) сукобима са Албанцима на Косову и Мето-
хији, који „изричито погађају свест и подсвест Срба и подстичу повратак правосла-
вљу и СПЦ“. Dragoljub B. Đorđević, „Sekularizacija, religija i razvoj Jugoslovenskog 
društva“, u: Bogdan Đurović (ur.), Religija i razvoj, Jugoslovensko udruženje za naučno 
istraživanje religije, Niš, 1995, 17.

17 В. Вучинић Нешковић, Божић у Боки Которској: Антрополошки есеји о јавном налагању 
бадњака у доба постсоцијализма, Филозофски факултет Универзитета у Београду и Чи-
гоја штампа, Београд, 2008, 70–71.
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Са јачањем утицаја Српске православне цркве на крају 20. века и са 
поновним искорачивањем верских обреда у јавне просторе, обнавља се 
и ритуал литијског опхода. Његово оживљавање добија посебан значај 
у градовима, где почиње да се обавља на дан градских слава, које у част 
појединих хришћанских празника и хришћанских светаца поново улазе 
у званичне календаре градских свечаности. Тако се у Београду, након 
скоро пола века, 1992. године опет организује литијска поворка, до-
душе прилично скромно – само око Вазнесењске цркве, да би већ на-
редне, 1993. године, када се обнавља празновање Спасовдана као славе 
града, литија у много свечанијем руху поново кренула главним градским 
улицама.18 Слично се догађа и у многим другим градовима и местима на 
подручју Србије и бивше Југославије, у којима практиковање литијског 
опхода у организацији Српске православне цркве остаје присутно све  
до данас.

Прослава градске славе Митровдана  
и литијски опход у северној Косовској Митровици  

2012. године

Литијски опход се у периоду након 1999. године и поделе града на 
два дела практикује и у Косовској Митровици северно од реке Ибар. 
Практикује се 26. октобра по старом, тј. 8. новембра по новом кален-
дару, на празник Митровдан, који становници града славе као градску 
славу. Тај се датум као градска слава обележава сходно уверењу да је Ко-
совска Митровица добила име по некадашњој цркви из средњовековног, 
немањићког периода, подигнутој у част Св. Димитрија Солунског, ан-
тичког заповедника Солуна, који је страдао због ширења хришћанства, 
а којем је празник Митровдан управо посвећен. Митровдан се, другим 
речима, као градска слава обележава према предању да Св. Димитрије, 
којем је дотична црква била намењена, представља у ствари заштитни- 
ка града.

Литијски опход у северној Косовској Митровици на дан градске сла-
ве обавља се после свечане празничне литургије у Цркви Св. Димитрија, 
подигнутој 2005. године на месту за које становништво града сматра да 
представља исти или приближно исти локалитет на којем се некада нала-
зила средњовековна црква посвећена поменутом свецу. Реч је о узвишењу 
непосредно изнад града, са којег је црквено здање видљиво из свих град-
ских подручја, односно са обе стране реке Ибар. Формирање литијске  

18 Политика, 28. мај 1993, бр. 28601, год. XC, 6.
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поворке обавља се у порти Цркве Св. Димитрија непосредно по завршет-
ку празничне литургије, након чега литија убрзо креће градским улицама. 
Поворку организује свештенство Цркве, на челу са црквеним стареши-
ном протојерејем ставрофором Милијом Арсовићем, а чине је грађани 
који су присуствовали литургији или који су се током њеног служења оку-
пили у црквеној порти. Празничну литургију по правилу служи неко од 
високих представника Српске православне цркве, као што је то, на при-
мер, епископ рашко-призренски Теодосије, који потом такође учествује 
у литијском опходу.

Литија на Митровдан иде јасно одређеном трасом, која подразумева 
пролазак следећим улицама северне Косовске Митровице: Колубарском, 
Милана Шуфлаја, Дрварском, Колашинском, Краља Петра првог. У пи-
тању је неколико улица које захватају централно градско језгро, при чему 
се литија приликом кретања зауставља на више места: код Медицинске 
школе, испред главног моста преко реке Ибар, на Тргу Шумадија. Кре-
тање литије градским улицама описује, дакле, круг којим се на пар места 
додирују и делови града настањени албанским становништвом. Та места 
су кварт „Три солитера“, који се налази на потезу Дрварска – Колашинска 
улица, и простор испред главног моста преко реке Ибар, који спаја јужни 
и северни део града, а који у читавој Косовској Митровици фигурира као 
главни симбол етничке, српско-албанске поделе (сл. 1).

 1

 

 
 

Слика 1. Путања митровданске литије у северној Косовској Митровици 
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У даљем излагању покушаћу да хронолошким редоследом прикажем 
митровданске радње у северној Косовској Митровици у организацији Српс-
ке православне цркве, са посебним освртом на поруке њихових главних ак-
тера и ритуал литијског опхода градским улицама. Приказ ћу дати према 
подацима које сам забележио на Митровдан 2012. године.

08:00 – 10:10. Цркви Св. Димитрија служи се празнична литургија. 
Литургију служи епископ рашко-призренски Теодосије, уз саслужење 
20 свештенослужитеља и пратњу хора „Бранислав Нушић“ из Косовске 
Митровице. Литургији присуствује неколико стотина грађана, заједно са 
председником Општине Крстимиром Пантићем, начелником Косовско-
митровачког округа Недељком Раденковићем, помоћником директора 
Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије Мирком Кр-
лићем, као и неколико гостију из Републике Српске. У средишњем делу 
литургије епископ Теодосије обраћа се окупљеним грађанима. Поред ос-
талог, истиче:

„Нека је срећан данашњи празник, јер данас је Митровдан, Све-
ти великомученик Димитрије, заштитник и овог храма и овог града 
и свих људи који живе у њему; исто тако, који је много пута спасао 
град Солун, и тамо су његове мошти, у предивном храму, и побожни 
хришћани се данас њему моле широм света, да нас он заштити, јер 
је нашао слободу пред Господом, страдавши за њега. Тако се и ми 
молимо Светом великомученику Димитрију да заштити овај град. 
И да заштити овај народ, и да, онако како је увек хришћанима давао 
победу над овим светом, нама дарује победу. Не само овде на земљи, 
већ ону победу над сваким злом, над грехом, над смрћу. Јер, шта нам 
вреди ако овај живот проживимо, а изгубимо душу своју, изгубимо 
вечни живот. И зато, противећи се свету, противећи се греху и све-
му ономе чиме се овај свет противи Христу, треба да и ми победимо 
овај свет и да душе наше васкрсну са надом да вечни живот има цар-
ство небеско“.

10:10 – 10:20. Након завршене литургије грађани прилазе епископу 
Теодосију да приме причешће. Људи полако излазе из Цркве и окупљају 
се у порти, где се формира литијска поворка. Поворку у великом броју 
сачињавају млади, међу којима је много деце школског и средњошколског 
узраста. На чело поворке стаје управо неколико младића, од којих један 
носи дрвени крст украшен цвећем, двојица икону Св. Димитрија, а двојица 
по један црквени барјак. Иза њих ређају се такође млади; два младића носе 
славску свећу и славски колач, док пар десетина момака и девојака носи 
иконе хришћанских светаца, попут Св. Саве, Богородице, итд. (сл. 2).



Литијски опход у северној Косовској Митровици на дан прославе градске славе... 259

 2

 

 
 

Слика 2. Формирање литијске поворке у порти Цркве Св. Димитрија 
 

Слика 2. Формирање литијске поворке у порти Цркве Св. Димитрија

10:20 – 10:30. Формирање литијске поворке приводи се крају, након 
чега литија креће. На челу поворке налази се укупно до стотинак лица 
млађих узраста, поред којих упоредо корача старешина Цркве Св. Дими-
трија протојереј Милија Арсовић. Иза њих иде свештенство са епископом 
Теодосијем, затим председник Општине Крстимир Пантић, начелник Ко-
совскомитровачког округа и помоћник директора Канцеларије за Косово и 
Метохију (сл. 3). После њих долази хор „Бранислав Нушић“, а онда и оста-
ли учесници литије. Према процени, укупан број људи који учествују у ли-
тијском опходу износи више стотина до хиљаду, можда и преко тога.

10:30 – 10:40. Литија се од порте Цркве Св. Димитрија креће Колу-
барском улицом, да би се, након што прође целом њеном дужином, укљу-
чила у Улицу Милана Шуфлаја, скрећући улево. Наведена улица протеже 
се из правца етнички мешовитог „Микро-насеља“ и поред градске болнице 
спушта се до Улице Владе Ћетковића, која се, опет, спушта до Трга браће 
Милић, односно до самог главног моста преко реке Ибар. Поворка се, међу-
тим, до моста преко Ибра не спушта тим правцем, већ из Улице Милана 
Шуфлаја, а пре Улице Владе Ћетковића, скреће десно, улазећи у Дрварску 
улицу. Том се улицом затим креће до Медицинске школе, где застаје.
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Слика 3. Епископ Теодосије у пратњи представника локалне самоуправе  
и помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију 

 

Слика 3. Епископ Теодосије у пратњи представника локалне самоуправе  
и помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију

10:40 – 10:50. Код Медицинске школе литија стоји неколико минута. 
Епископ рашко-призренски Теодосије држи молебан читајући Јеванђеље, 
након чега литијску поворку благосиља освећеном водицом. Учесници по-
ворке епископову молитву слушају преко озвучења, док молебан појањем 
прати хор „Бранислав Нушић“. Испред улаза у Медицинску школу литију и 
молитвени обред прате запослени радници и наставно особље школе.

10:50 – 11:00. Литија наставља да се креће Дрварском улицом. Пролази по-
ред „Три солитера“ и спушта се до Колашинске улице, која се протеже дуж оба-
ле Ибра. Учесници поворке иза епископа Теодосија, свештенства, представника 
локалне самоуправе и Канцеларије за Косово и Метохију, затим и хора „Бра-
нислав Нушић“, а који су најбројнији, корачају ћутке, мада је међу њима много 
више оних који међусобно разговарају о различитим, углавном свакодневним 
темама. Међу ученицима школа понегде се чује жагор, понекад и смех. Кола-
шинском улицом поворка стиже до главног моста преко реке (сл. 4). Ту застаје.

11:00 – 11:10. Испред главног моста преко реке Ибар епископ Теодосије, 
уз саслужење неколико свештеника, поново држи молебан и благосиља повор-
ку освећеном водицом. Молебан појањем прати хор „Бранислав Нушић“. Пре-
ма мосту, у дужини од неких 20-30 метара, раширена је велика српска тробојка, 
тако да заклања мост и сваки пролаз преко њега ка јужном делу града. На тро-
бојци је ћирилицом написана порука: „УВЕК С ВАМА – Р. С. БАЊА ЛУКА“.
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Слика 4. Долазак литијске поворке до главног моста преко реке Ибар 
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Слика 5. Пролазак литије Улицом краља Петра првог 
 

Слика 5. Пролазак литије Улицом краља Петра првог

11:10 – 11:15. Литија од главног моста преко реке Ибар наставља да 
се креће Улицом краља Петра првог према самом центру северне Косовске 
Митровице (сл. 5). Пролазак поворке кроз главну и најдужу улицу у овом 
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делу града са прозора својих станова или са тротоара прате бројни грађани. 
Кретање литије се одвија уз звуке пригодних црквених песама које стижу са 
разгласа, који се, постављен на аутомобил на челу поворке, креће од самог 
поласка испред црквене порте.

11:15 – 11:25. Литија стиже до Трга Шумадија, где поново застаје. Трг 
представља централну тачку у северној Косовској Митровици, познату и по 
споменику руском конзулу Григорију Степановичу Шчербини, убијеном у 
том граду 1903. године. Епископ Теодосије се на Тргу по трећи пут оглаша-
ва читањем молитве. Хор „Бранислав Нушић“ га и овога пута прати певањем 
молитвених стихова. Епископ се у молитви моли за спас душа Срба постра-
далих на Косову и Метохији и другде.
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Слика 6. Епископ Теодосије са главним учесницима литије пред ломљење славског колача на Тргу Шумадија 
 

Слика 6. Епископ Теодосије са главним учесницима литије пред ломљење  
славског колача на Тргу Шумадија

11:25 – 11:35. Након молебана, епископ Теодосије се са свештенством 
пење на позорницу која је на Тргу Шумадија у годинама после 1999. поди-
гнута од дасака. На позорницу се пењу и председник Општине, начелник 
Косовскомитровачког округа, помоћник директора Канцеларије за Косово 
и Метохију, чланови хора „Бранислав Нушић“, два младића која носе икону 
Св. Димитрија. Епископ се беседом обраћа окупљеним грађанима, који сада 
више нису у поворци, већ су кружно распоређени око позорнице:
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„Овај град данас слави Светога Димитрија. […] A сами знамо шта 
смо прошли, само ових последњих 13 година, од 1999. године до данас. 
И да није било силе Божије, да није било молитава и заштите Свето-
га великомученика Димитрија, заиста не бисмо ни ми данас опстали 
у овоме граду. Али помоћу Божијом и заштитништвом Светога Ди-
митрија, ево, усправно стојимо, непоколебљиво, овде, живећи у овом 
граду, и само тако овај град ће и бити наш и биће српски. Каже отац 
Јустин у својој једној проповеди да се не бојимо људи овога света, да 
се не бојимо силе, моћи, да се не бојимо мноштва оружја, војски, све је 
то ништа наспрам Христа кога имамо у срцу нашем. И каже он, када би 
сви стали на једну страну, а на овој другој страни био Христос, један 
хришћанин, онда заиста би била победа тамо где је тај хришћанин, јер 
он у срцу свом носи Христа. И ми данашњим даном потврђујемо да 
смо Христови, и потврђујемо да смо опредељени за веру православну 
и да смо опредељени да чувамо оно што је најсветије […] и да чува-
мо слободу коју су нам предали наши оци проливајући крв, управо за 
ту слободу. Ево и овде, код споменика Григорија Шчербина, који је 
убијен у овом граду, и ми смо сведоци да овај народ непоколебљиво 
стоји усправно, чувајући своју веру, овај град и оно што је најсветлије, 
свето и честито. Како би Свети великомученик Димитрије помогао и 
од сада, као што је и до сада, молитвама заштитио овај град, ми, грађа-
ни, морамо да волимо свој град и да га чувамо. А волећемо свој град 
ако будемо водили рачуна, ако буде овај град чист и ако будемо у њему 
свето и побожно чинили. Нек је благословен данашњи празник и срећ-
на слава. Амин“.

11:35 – 11:45. На позорници је постављен сто, на коме се налазе слав-
ски колач, славска свећа, посуда са освећеном водицом и гранчица босиљка 
(сл. 6). Епископ Теодосије, заједно са председником Општине Крстимиром 
Пантићем, двојицом свештеника, начелником Косовскомитровачког окру-
га и помоћником директора Канцеларије за Косово и Метохију, приступа 
ломљењу славског колача. Након што је колач изломљен, окупљеним грађа-
нима обраћа се председник Општине:

„Поштовани суграђани, браћо и сестре, 
Захваљујући Божијој милости и нашем заштитинику Светоме 

Димитрију, овде смо у прилици да у каквом-таквом миру прослави-
мо нашу градску славу, славу црквене општине Косовска Митровица. 
Нека нам Свети Димитрије подари мудрост, храброст и стрпљење да 
истрпимо сву неправду која нам се чини свих ових година, да победимо 
сваку пакост и злобу коју наши непријатељи спремају, а Божија воља 
ће стићи све оне који су нам чинили неправду. Нека нам је срећна сла-
ва свима и да је убудуће славимо у миру, здрављу и весељу. Живели!“
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11:45 – 11:55. Литијски опход и прослава Митровдана завршавају се 
управо скупом на Тргу Шумадија. Након обраћања председника Општине, 
прота Милија Арсовић преко разгласа позива грађане да, уколико то нису 
урадили у Цркви, приђу епископу Теодосију да приме причешће. Окупље-
них грађана сада је већ много мање него што их је било када је литија стигла 
до главног градског трга. Веома брзо и последњи учесници поворке се раз-
илазе. На позорници и око ње још неколико тренутака остају епископ Те-
одосије, прота Милија, свештенство, председник Општине, начелник Ко-
совскомитровачког округа и помоћник директора Канцеларије за Косово 
и Метохију. Ту је и пар новинарских екипа које узимају изјаве од главних 
организатора и учесника митровданске прославе. Свечаност се завршава 
појањем хора „Бранислав Нушић“.

Завршно разматрање

Приказ митровданских радњи које организује Српска православна 
црква имао је за циљ да понуди конкретан опис појединих јавних риту-
ала које је међу српским становништвом у Косовској Митровици могуће 
срести данас. То је учињено са идејом да се истраживањима савремених 
појава у култури Срба на Косову и Метохији пружи одређени допринос, 
нарочито са аспекта сагледавања значаја тих појава у граду подељеном на 
етничкој основи, у којем свакодневицу дела популације оптерећују без-
бедносни ризици, институционално-правна и егзистенцијална неизвес-
ност. На основу датог приказа могуће је донети неколико закључака. Први 
од њих је констатација да јавни ритуали поводом прославе градске славе 
Митровдана у северној Косовској Митровици одражавају јасно дефиниса-
ну структуру, коју је могуће посматрати на неколико нивоа: 1) ниво прос-
тора, 2) времена и 3) учесника. Прослава Митровдана одвија се у Цркви 
Св. Димитрија и њеној порти, али и ван ње – дуж трасе која, обухватајући 
неколико улица, описује круг око градског језгра, као и на неколико пун-
ктова који се на тој траси налазе (Медицинска школа, главни мост преко 
реке Ибар, Трг Шумадија). Јавни ритуали на дан градске славе обављају се 
у оквиру мање-више прецизно одређених временских интервала, и то од 
08:00 часова, када почиње празнична црквена литургија, па од око 10:30 
часова, када из црквене порте креће литијска поворка, до око 12:00 часова, 
када се литијски опход завршава скупом на Тргу Шумадија. Међу актери-
ма митровданске прославе могуће је, са једне стране, уочити организато-
ре и главне актере, међу које спадају представници Српске православне 
цркве, локалне самоуправе и појединих политичких институција, као и, са 
друге стране, посетиоце, учеснике у прослави, у које се убрајају припадни-
ци шире српске заједнице у северној Косовској Митровици.
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С обзиром на то да митровданске јавне ритуале организује Српска 
православна црква, уочљиво је да се радње које се поводом тог празника 
одвијају у самом здању Цркве Св. Димитрија, а у које, пре свега, спада слу-
жење литургије, практикују готово потпуно у складу са црквеним канонима, 
тј. онако како налаже православна црквена пракса. Иако представници Црк-
ве литијски опход интерпретирају у складу са хришћанским представама, 
карактеристично је да са измештањем митровданских радњи ван црквеног 
здања, строга канонска начела прелазе у други план. По томе треба претпо-
ставити да се до начина њиховог практиковања дошло усклађивањем између 
схватања свештенства и локалне друштвене заједнице. Колико је литија 
усклађена са потребама становништва северне Косовске Митровице, мож-
да најбоље говори управо популарност коју овај обред међу њима ужива. У 
литијском опходу на дан прославе Митровдана учествовало је више грађа-
на него на празничној литургији у здању Цркве Св. Димитрија. Велики део 
Митровчана у литији чинили су млади, који су тај догађај искористили за 
дружење, разговор, забаву; несумњиво да је међу њима било и доста ученика 
који су ту прилику искористили за одсуство са часова у школи, и сл. Тај је 
догађај послужио и многим другим Митровчанима за разговор и дружење; 
дакле, не само школарцима, што је литијском опходу само додатно давало 
карактер догађаја који пре наликује каквој народној, профаној свечаности 
него стриктно прописаном црквеном обреду.

Литијски опход на дан градске славе, најзад, представља више него 
важан симболички акт. Тај догађај садржи симболику индивидуалне и 
групне идентификације са православном верском традицијом. Његова 
симболика се огледа и на пољу етничке идентификације, будући да га ор-
ганизатори, са њима свакако и грађани, виде као догађај са којим се по-
истовећују као православни верници, али и као догађај чији је задатак да 
окупља српско становништво северне Косовске Митровице. Симболика 
литијског опхода у процесу самоидентификације стога добија на наро-
читом значају, утолико више уколико се узме у обзир свакодневица Срба 
у Косовској Митровици, која је нераскидиво повезана са животом у ет-
нички подељеном граду и међуетничким тензијама у односу на албанско 
становништво. Одатле не чуди што тај догађај прати масовна посећеност, 
која је у најдиректнијој вези са потребом српског становништва да у кон-
фликту са онима другима, односно са Албанцима, искаже и потврди свој 
верски и етнички идентитет. Учествовањем у литијском опходу Митровча-
ни северно од Ибра оснажују осећај унутаргрупне повезаности и заједни-
штва. Улогу тог догађаја, у смислу симболичког потенцијала који садржи, 
могуће је третирати као веома важну управо у постојећем сукобу између 
наведене две етничке скупине, и то посебно са аспекта његовог значаја 
у друштвено-политичкој мобилизацији српског становништва северне  
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Косовске Митровице у циљу артикулисања властитих интереса, међу 
којима као најактуелнији свакако фигурира останак у оквирима државе 
Србије, односно одбијање интеграције у институције независног Косова. 
Запажено учешће представника локалне самоуправе и појединих органа 
власти Републике Србије у литијском опходу, затим симболика кретања 
литијске поворке, која на свом путу долази у директан контакт са град-
ским просторима насељеним албанским становништвом, потом и поруке 
високог представника Српске православне цркве и председника Општине 
упућене становништву да истраје у борби за опстанак у свом граду, само 
су неки од елемената који на тако нешто могу јасно да указују.
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Aleksandar PAVLOVIĆ 

PROCESSION IN NORTHERN KOSOVSKA 
MITROVICA ON THE FEAST DAy OF THE CITy’S 

CElEbRATION OF DEMETRIUS

Summary
This paper deals with the celebration of Demetrius, city’s celebration of Kos-

ovska Mitrovica, which the author wishes to show within clearly defined spacious 
and timely frames including a recognizable organizers and main actors. A special 
attention was paid to the one of the crucial celebration rituals – procession which, 
with its starting point in the churchyard of St. Demetrius, is moving via main streets 
of the city making a circle around the narrowest core of it. The reason for such 
theme choosing lies in the fact the author wishes to give a contribution to ethno-
logic-anthropologic study which aim is to replace generalized studies of some phe-
nomena in culture, which generally mean interpretations based on the absence of 
clear temporally and spacious co-ordinate, by taking into account precisely deter-
mined events in order to achieve ethnographic material which could serve for even-
tual comparative or repeated researches of the same phenomena. No less important 
motive for the research of the mentioned theme the author sees in the endeavour 
to give contribution to the studies of modern phenomena in the culture of Serbian 
population in the ethnically divided city as Kosovska Mitrovica, in which from the 
war in 1999 everyday life of Serbs is characterized almost by permanent emergen-
cy situations filled with tensions with respect to the Albanian population, security 
risks, institutional-legal and existential uncertainty. 

The research for the needs of paper by the method of observation with partici-
pation including jotting down the events with camera and dictaphone was carried 
out at the day of Demetrius in 2012. The achieved results show the feast of city’s 
celebration day in Northern Kosovska Mitrovica together with public rituals being 
partitioned during that day are structured at three levels such as: 1) at the level of 
apace, 2) time, and 3) participants. The celebration of Demetrius is performed in the 
Church of St. Demetrius and its churchyard, and outside of it – along the trace which 
including some streets makes a circle around the city’s core, and at some points be-
ing situated in that trace. Public rituals at the day of the city’s celebration are carried 
out in the frames of more-less precisely determined time intervals – at 08:00 o’clock 
where feast’s church liturgy starts, and around 10:30 when procession sets out from 
the churchyard until 12:00 o’clock when the procession by the turnout at the Square 
of Šumadija is terminated. Among the actors of Demetrius’ celebration is possible 
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to notice organizers and main actors, which include representatives of the Serbian 
Orthodox Church, local self-management, and some bodies of power from the Re-
public of Serbia from one part, and from another, visitors, participants including the 
members of wider Serbian community in Northern Kosovska Mitrovica. 

Feast’s rituals in the church building of St. Demetrius, as the author noticed, are 
carried out completely in accordance with Church’s Law, in the way the Orthodox 
church’s practice impose it. Nevertheless, although church’s representatives interpret 
part of the celebration including procession in accordance with Christian images, it is 
featured with the displace of Demetrius’ acts out of church’s building, strict Church’s 
principles are put in the second plan, from which it can be supposed the way of their 
practicing was achieved by harmonization of the priesthood concepts and the popu-
lation needs themselves. Harmonization of the procession with the needs of popula-
tion of Northern Kosovska Mitrovica is better shown by the popularity of this ritual 
among them, and which in some elements is more like folk, profane celebrity than 
strictly prescribed church’s ritual. The importance of that ritual is noticeable in the 
symbolic it contains: symbolic of individual and group identification with the Ortho-
dox religious tradition and the one in the field of ethnic identification are being over-
lapped in it. The procession is seen by the representatives of the Serbian Orthodox 
Church including the citizens as the event they are identifying with as the Orthodox 
believers and the one serving for the Serbian people from Northern Kosovska Mitro-
vica gathering, and in the reinforcing of its mutual connection and fellowship feeling. 
The mentioned symbolic is not able to be viewed independently from the interethnic 
tensions which have been present for many years among the citizens of the city for 
which Serbian population has got doubtlessly the need in the conflict with others, or 
Albanians, to express and confirm its religious and ethnic identity. 

Kea words: city’s celebration, Demetrius, procession, Kosovska Mitrovica, 
Serbian Orthodox Church.
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