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1. UVOD
Verovanje predstavlja pomemben del etnične identitete človeka. Ljudje se v svojem
življenju srečujejo z različnimi verstvi, vključno s pravoslavnim. Temo Praznovanje
krstne slave v Srbski pravoslavni cerkvi sem izbrala, ker sem tudi sama pravoslavne
veroizpovedi in sem hotela podrobno proučiti ter prikazati katerega od naših običajev.
Običaj krstne slave sem izbrala tudi zato, ker sem se lahko zanesla na osebne izkušnje
praznovanja praznika. V pomoč mi je bilo tudi znanje cirilice, saj je veliko literature v
srbskem jeziku. V diplomskem delu sem se osredotočila na predstavitev krstne slave kot
družinskega praznovanja, saj ima vsaka družina svetnika, ki mu je to praznovanje
posvečeno. Hotela sem izvedeti več o razlikah praznovanja slave, do katerih je prišlo
skozi čas, kako na praznovanje vpliva sprememba bivališča in soočanje s pripadniki
druge vere ali kulture (ki je v okolici večinska).
V prvem delu diplomskega dela so najprej razčlenjen naslov in pojasnjene besede in
besedne zveze, ki se pojavljajo skozi delo. Namen tega dela je odgovoriti na različna
vprašanja o pravoslavni veri, pojasniti, kaj je in opredeliti pojem slave. Povzela sem
zapise o izvoru krstne slave in navedla ter opisala njene značilnosti. Čeprav je
pravoslavna vera relativno mlada med ostalimi religijami, pa lahko o slavi najdemo
zapise že v zgodnjem krščanstvu. Sčasoma se je slava izoblikovala v pomemben
pravoslavni praznik, kot je na primer Božič ter Velika noč in zato jo je leta 2014
Unesco priznal kot kulturno dediščino srbske pravoslavne vere. V nadaljevanju
diplomskega dela sem prikazala teološko in liturgično ozadje praznovanja, omenjeno pa
je tudi češčenje svetnikov, saj so prav svetniki razlog za praznovanje slave in
predstavljajo pomembno izhodišče praznovanja (na kratko sta opisana le dva, čeprav jih
poznamo veliko več). Potek krstne slave v cerkvi se od tistega, ki ga verniki praznujejo
doma, razlikuje, zato sta oba omenjena sklopa opisana ločeno, čeprav se med seboj
tesno povezujeta ter dopolnjujeta. Krstna slava vključuje namreč številne značilnosti,
obrede in bogoslužja iz cerkve, ki so se preselile na dom.
Drugi del diplomskega dela pa se osredotoča bolj na potek praznovanja krstne slave
doma, ko se obhaja kot družinski praznik. Opisan je celoten potek, od priprav na
praznovanje do odhoda gostov, kar lahko traja tudi več dni. Navedla sem obredne
običaje ter elemente, ki so na slavi nepogrešljivi, jih opisala in pojasnila njihov pomen.
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Zapisano sem podkrepila s strokovno literaturo. Pri navajanju razlik, kako se je krstna
slava praznovala nekoč in kako danes, sem za pomoč prosila sorodnike in družinske
prijatelje, ki so mi pripovedovali različne zgodbe iz svojih otroštev. Za iztočnico sem
imela pripravljenih nekaj vprašanj, na podlagi katerih sem prišla do ključnih podatkov
in informacij. Po pregledu literature je postalo jasno tudi, da se pričevanja sodelujočih
povsem ujemajo z ugotovitvami različnih raziskav.
Na spletni strani rastko.rs, ki jo ureja škof Braničev Hrizostom, je zapis, ki je služil kot
navdih za izbiro teme in nastanek diplomskega dela: »Ako si pravoslavan, poštuj
sveštenika kao slugu i vesnika Božijeg, i ne zatvaraj pred njim vrata doma svoga, da ne
bi time odbacio od sebe i svoje kuće blagoslov i mir Božiji. Ako si zaista pravoslavan ne
smeš dozvoliti da se samo o Krsnoj slavi, o Božiću i Uskrsu sećaš svoje vere! Tvoja je
dužnost da neprestano rasteš u poznanju Božijem« (Kol. 1,10).
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2. OPREDELITEV POJMOV
2.1

Pravoslavna vera

Pravoslavje spada med tri večje veje krščanstva. Od katolištva se je ločilo po vzhodnem
razkolu leta 1054. Razširjeno je predvsem v Vzhodni Evropi in na Bližnjem vzhodu. Za
pravoslavje je značilno, da nima enotnega poglavarja, kot je papež pri katolikih. Vsaka
državna ali narodna Cerkev je avtokefalna (samostojna) in ima svojega patriarha, ki je
njen poglavar. Izraz pravoslavje ali ortodoksija pomeni vse tiste, ki po lastnem
prepričanju prav slavijo Boga.
V knjigi avtorja Larentzakisa (2000), Pravoslavna cerkev. Njeno življenje in njena vera.,
je zapisano, da se je Srbska cerkev že od 9. stoletja naprej razvijala pod jurisdikcijo
carigrajskega patriarhata. Pravoslavna vera se je, zaradi kulturno-teoloških in političnih
razlik, od katoliške ločila leta 1054. Za utemeljitelja Srbske pravoslavne cerkve velja sv.
Sava, ki je leta 1219 ustanovil prvo srbsko nadškofijo, samostan Žiča (Perko, 1978).
Binns (2002) v svojih delih navaja, da beseda pravoslavje izhaja iz dokaj širokega
izraza ortodoksija, ki je grškega izvora in je sestavljena iz dveh delov: orthos (pravilno,
točno) ter doxa (mnenje, slavljenje, čaščenje). To pomeni, da ortodoksnost znotraj
verstev pomeni pravovernost, ki je povezana s tradicijo in preteklostjo, zato vse
spremembe ali prilagoditve v duhu sedanjosti veljajo za zmotne oziroma nepravilne.
Ortodoksnost je že od nekdaj tesno povezana z ortopraksijo, kar pomeni, da ljudem
narekuje pravilni način delovanja. Če povzamemo, pravoslavni verniki imajo
pravoslavno cerkev in vero samo po sebi za pravoverno, saj verjamejo, da jih varuje, uči
ter slavi oziroma časti pravo vero o Bogu, na pravi način.
Larentzakis (2000, 18) v knjigi Pravoslavna cerkev. Njeno življenje in njena vera. prav
tako piše, da gre za »Cerkev pravovernosti«, brez seznama dogem. Razumeva se kot
Cerkev pravega češčenja troedinega Boga. Poleg omenjene doksologije, pa vernike uči
še pravilne vere in nauka.
Na straneh Ministrstva za šolstvo in šport lahko zasledimo, da pravoslavje v svetovnem
merilu spada v eno izmed treh vej krščanstva.
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Dandanes lahko pravoslavno vero delimo na več regij (Ware, 1993):
-

pravoslavje na Bližnjem vzhodu, kjer gre za manjšino, saj se nahaja znotraj

muslimanske družbe,
-

grška in ciprska cerkev, ki predstavljata zvezo med državo in cerkvijo

bizantinskega tipa,
-

pravoslavje v vzhodni Evropi (Rusija, Srbija, Bolgarija, Poljska, Češka,

Albanija, Gruzija, Slovaška, Romunija),
-

na zahodu so pravoslavne skupnosti v diaspori, ki jih tvorijo emigranti in

zahodni konvertiti,
-

posledice določenih manjših misijonarskih gibanj v samem pravoslavju so

pravoslavne skupnosti v vzhodni Afriki, na Japonskem, Kitajskem, Koreji itd.
V Sloveniji Srbska pravoslavna cerkev predstavlja drugo največjo krščansko skupnost
in tretjo versko skupnost znotraj države. Od leta 1976 deluje v Sloveniji pravoslavna
cerkev tudi uradno in ima sedež na Prešernovi cesti v Ljubljani. Zaradi majhnega števila
vernikov skupaj s Srbsko pravoslavno cerkvijo na Hrvaškem tvorita enotno Metropolijo
zagrebško – ljubljansko.

Slika 1: Pravoslavna cerkev svetega Cirila in Metoda v Ljubljani
(vir: http://mapio.net/o/667677/)
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2.2

Slava

Slava predstavlja enega izmed praznikov, ki ga praznujejo izključno v Srbski
pravoslavni cerkvi. Vlahović (1972) v knjigi Običaji, verovanja i praznoverice naroda
Jugoslavije navaja, da je bil sprva obred oziroma običaj vezan na domače okolje in
namenjen družini – njenemu napredku, zdravju ter njeni zaščiti.
V SSKJ je zapisano, da je slava v Srbski pravoslavni cerkvi praznik na godovni dan
zavetnika družine. Imenuje se krstna slava in ni edina, saj Srbi praznujejo več slav:
-

družinske oz. krstne,

-

cerkvene,

-

šolske (zaščitnik šol v Srbiji je sv. Sava),

-

vaške,

-

slave, ki jih praznujejo razne inštitucije.

Na srbskem podeželju so povsem običajne vaške slave, saj so imele vasi svoje
zavetnike, ki so jih slavile.
Na straneh Unesca lahko preberemo, da so krstno slavo leta 2014 uvrstili tudi na
seznam duhovne (nematerialne) dediščine. Na tej spletni strani si lahko preberemo tudi
opis postopka, blagoslova kolača in pomen same slave.
V Sloveniji slave praznujejo znotraj srbskih društev ali cerkve – na primer: 8. maja se v
Ljubljani praznuje slava sv. Cirila in Metoda, saj je prav njima posvečena tamkajšnja
pravoslavna cerkev.
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3. KRSTNA SLAVA
3.1 Izvor krstne slave
Prvi zapisi in opisi slave izhajajo iz začetka 11. stoletja. O tem piše tudi Vlahović (2004,
315) v delu Serbia: the country, people, life, customs. Vuk Karadžić je bil prvi Srb, ki je
natančno opisal slavo. Beseda slava se v 13. in 14. stoletju pojavi v popisih iz države
Nemanjićev, zasledimo pa jo tudi v potopisu popotnika iz 15. stoletja iz območja
Dubrovnika (Filipović 1985, 15).
Vlahovič (2004, 315) v svojih delih navede več možnih izvorov slave:
-

morda izvira iz poganskih običajev, saj so slavo na začetku razumeli kot kult

družine oz. mrtvih,
-

slava morda izvira iz cerkve kot znak čaščenja prednikov, zavetnikov družine,

-

možno pa je tudi, da slava predstavlja spomin na prve prednike, ki so se

pokristjanili, natančneje na dan njihovega krsta.
Možnost poganskega izvora slave omenja tudi Filipović (1985, 16), vendar te obrede
povezuje z rimskim kultom, ki bi naj prišel na območje Srbije v času rimskih osvajanj.
Z zapisanim se strinjata tudi Grubačić in Tomić (1988, 6), ki v knjigi Srpske slave.
Narodni običaji i verovanja. Narodne pesme i zdravice. Slavska jela i piča. navajata
elemente poganskega izvora - ljudje so izvajali obrede slave, kot so prižiganje sveč,
pripravljanje žita, polivanje žita z vinom, itd.
Možnost, da se je krstna slava začela pojavljati s pokristjanjevanjem, zagovarja tudi
Živković (1908, 6-9). Pravi, da so Srbi pred tem živeli v plemenski ureditvi, kjer je
vsako pleme imelo svojega zaščitnika, nato pa se je pleme (v času Cirila in Metoda)
krstilo kot celota in ne le kot posamezniki. Takrat so jim dali tudi pravico izbirati dan
krsta in s tem svojega zavetnika. Krstno slavo so praznovali vsako leto na isti dan v
spomin na krst in zavetnika. To praznovanje se je preneslo tudi v današnji čas.
Grujić in Čajkanović (1985, 12) sta zapisala, da so se v času krstov in pokristjanjevanj
začele pojavljati tudi prve cerkvice, kjer so se slave tudi odvijale. Bogdanović (1985,
507) to obliko praznovanja slave imenuje praslava. Hišna krstna slava se je pojavila, ko
so cerkvene oblasti prepovedale taka skupinska praznovanja (Grujić in Čajkanović
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1985, 12).
Vlahović je v svojem delu O krsnom imenu zapisal, da bi naj slavo vodil domačin,
gospodar hiše ali gostitelj ter da duhovnik ni nujno potreben, saj o sami slavi skorajda ni
cerkvenih zapisov. Navaja tudi, da sta žito in kolač daritev za dobro letino in napredek.
Po njegovem mnenju zdravice, ki so osrednji del celotne slave, dokazujejo, da je
slavska gostija daritev za zaščito živih (1985, 147).
Nekoliko drugače o daritvah pišeta Grubačić in Tomić (1988, 7), saj pišeta o krvnih
daritvah (živine), ki so jih privedli do oltarja, kjer jim je duhovnik pred klanjem bral
določene molitve, včasih pa tudi sam pred oltarjem klal živali in v zameno za to dobil
kožuh ali njihovo meso (predel prsi).

3.2

Teološko in liturgično ozadje krstne slave

Prelomno točko izoblikovanja krstne slave je predstavljal prvi srbski nadškof Sava
Nemanjić (1174 – 1235), ki velja tudi za reformatorja Pravoslavne cerkve. Prav zaradi
njega je Cerkev prepovedala vodenje živih živali v objekte, kar je pomenilo tudi konec
darovanja živali v cerkvi. Če so verniki hoteli dati oz. posvetiti daritev svojemu
svetniku, so jo morali zdaj zaklati doma, meso umiti in ga pripraviti za pojedino. Šele
takrat je lahko prišel duhovnik in dobrine (hrano, vino) blagoslovil, obenem pa je
blagoslovil tudi hišo in gostitelja. S tem ukrepom se je slava preselila iz cerkve v
domove vernikov, razvil pa se je tudi cerkveni obred blagoslova na slavskem obredu. V
tistem času se je izoblikoval pravi začetek krstne slave, saj je obred že potekal na način,
kot ga poznamo še danes.
Sčasoma so slavi dodali še nekaj drugih elementov:
-

Cerkev je uvedla obredne predmete in obred prinašanja slavskega kruha in žita v

cerkev na dan slave,
-

duhovniki so se domislili več novih molitev za slavnostno priložnost, ki so se

prenašale naprej, se sčasoma utrdile in pozneje so jih tudi zapisali.
Danes tako v več knjigah najdemo podrobne zapise o poteku slave oz. obreda
(Milosavljević, 2005, 12-13).
7

Grujić in Čajkanović (1985, 14) pravita, da je Srbska pravoslavna cerkev krstno slavo
povsem prevzela v 14. in 15. stoletju. V obdobju osmanske okupacije Srbije in Bosne je
zelo veliko izobraženih ljudi zbežalo iz domačih krajev ter se preselilo na Zahod. V
Srbiji je tako ostalo večinoma kmečko prebivalstvo, ki so sprejeli islam ali obdržali
krščansko vero. Čeprav je bil v tistem času srbski patriarhat zelo šibek, je Pravoslavna
cerkev igrala pomembno vlogo pri ohranjanju srbske nacionalne identitete. Največji
vpliv je imela in ohranjala nad kmečkim prebivalstvom, ki pa je zaradi osmanske
okupacije še močneje vztrajal pri izvajanju določenih obredov ter praznovanju
praznikov. Prav krstna slava je tem ljudem predstavljala enega od vrhuncev leta, saj je
dom takrat veljal za »ceremonialni center« (Halpern 1958, 15).
V literaturi Kalezića (2000, 67) tako preberemo, da slava kot ustanova izvira iz
krščanstva in jo je ustvarila Cerkev. Prek svetega Save je v običaj uvedla določene
molitve in ikone, različna obredja in pravila, celota pa se je izpopolnjevala in utrjevala
skozi stoletja. Do največjih sprememb je prišlo na področju razmišljanja o pojavu slave
ter o pomenu in vlogi Boga.
V različni literaturi pišejo tudi o različnih posledicah osmanske okupacije in
razkristjanjevanja, ki so vidne še danes. Slava večinoma predstavlja le pojedino in ji
manjka to, kar sta ji sveti Sava in Cerkev dala, kar pomeni, da ni ohranila cerkvenega
značaja, ter je tako postala zelo podobna drugim posvetnim praznikom (Kalezić 2000,
67). Zgoraj omenjeni običaj bi verniki brez prisotnosti Cerkve opustili že pred mnogimi
leti.
Po drugi strani pa je Bogdanović (1985, 507) drugačnega mnenja, saj meni, da bi morali
na krstno slavo gledati kot na nek pojav, ki se nenehno razvija (od poganske dobe
naprej), medtem ko ima Cerkev pri tem razvoju le prenoviteljsko vlogo.
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3.3

Značilnosti in pravila slave

Pri praznovanju slave poznamo različna pravila, ki so bodisi zapisana ali pa se
prenašajo iz roda v rod preko ustnega izročila. V vsakem primeru pa verniki ta pravila
spoštujejo in upoštevajo pri praznovanju slave.
Milosavljević (2005, 13) meni, da so bili vsi, ki so praznovali isto slavo, v sorodu,
Halpern (1958, 238) pa dodaja, da so bile poroke med tistimi, ki praznujejo, nezaželene,
čeprav ni nujno, da so bili vsi v krvnem sorodstvu.
Pri vsaki hiši praznujejo zgolj eno slavo, ki se brez konkretnih razlogov ne sme
menjati. Vlahović kot upravičene razloge menjave omenja:
-

huda bolezen oziroma kakšna druga težava, saj se v tem primeru lahko zgodi, da

vernik zaprosi katerega drugega svetnika za pomoč in njemu posveča molitve (1985,
138);
-

mož, ki se po poroki preseli v hišo ženinih staršev; dokler je njegov oče še živ,

praznuje njegovo slavo, na lomljenje kolača (v cerkev) pa hodi na dan ženine slave.
Ženino slavo prevzame šele po smrti svojega očeta (1985, 138);
-

smrt otrok (2004, 316),

-

krvno maščevanje ipd. (2004, 316).

Pri hiši lahko praznujejo več krstnih slav, vendar so te povezane z zemljo in ne z
družino samo. Pri teh obredih so poleg družine prisotni še vsi, ki živijo v isti hiši ali
gospodinjstvu, čeprav si morda niso v sorodu. Do tega pride zato, ker gostitelj dobi
skupaj z zemljo, ki jo je kupil, podedoval ali dobil, tudi že vnaprej določeno slavo
(Vlahović 2004, 317).
O tem pišeta tudi Grujić in Čajkanović (1985, 14), ki trdita, da v primeru, ko mora
družina, ki se preseli na neko drugo zemljo ali v drugo hišo, prevzeti tudi slavo, ki
pripada tej novi pridobitvi. Prav to je morda eden od razlogov, zakaj ima gostitelj dve
slavi. Kadar se vernik znajde v takem položaju, v celoti praznuje tisto slavo, ki jo je
pridobil s hišo (in ki traja tri dni), slavo podedovano po očetu, pa samo en dan. Ta dan
gre lahko v cerkev in je doma ne praznuje (Vlahović 1985, 146).
Praviloma se krstna slava prenese z očeta na sina (Vlahović 1985, 138), po drugi strani
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pa Milosavljević (2005, 13) piše, da ženska prevzame slavo s poroko in moževo slavo
praznuje tudi po njegovi smrti (razen, če se še enkrat poroči).
Ko vernik zemljo pridobi od države, ali pa jo kupi od države, se lahko zgodi, da pride
do opustitve slave. Na tej zemlji oziroma hiši slava ni določena in prav to je lahko
razlog, da družina preneha s praznovanjem (Vlahović 1985, 146).
Grujić in Čajkanović (1985, 14) pravita, da je krstna slava strogo osebni dogodek in
zato za goste, ki niso povabljeni, velja pregovor, da nepovabljeni gost spada za vrata. Po
drugi strani pa je v knjigi, ki govori o običajih v Srbiji (Vlahović 2004, 315) zapisano,
da lahko v hišo na dan slave pride kdorkoli, tudi naključni mimoidoči.
To potrjuje tudi Milosavljević (2005, 14), saj se sklicuje na krščanski nauk, v katerem
piše, da je lačnega treba nahraniti, žejnega napojiti in naključnega popotnika v dom
sprejeti. Od pravoslavnih vernikov se torej pričakuje, da na dan praznovanja slave
sprejmejo v svoje domove kogarkoli in jih pogostijo po svojih najboljših zmožnostih
(sorodnike, prijatelje in tudi naključne goste).
Obhajanje slave je nekoč trajalo tri ali štiri dni, kar je tradicionalen obred ( Halpern
1958, 239; Vlahović 2004, 315). Pripravo na samo slavo predstavlja dan pred dnevom
svetnika in se imenuje navečerje (na ta dan so ponekod že lomili slavski kruh, na primer
na Kosovu). Temu dnevu sledi dan svetnika, slava. Zaključek slave predstavlja tretji ali
zadnji dan, ko gostje odhajajo domov in ki ga imenujemo tudi patarice (Vlahovič 2004,
316).
Kalezić (2000, 72) se ne strinja z napisanim, saj trdi, da se slava praznuje samo en dan,
kolikor po koledarju tudi traja dan svetnika. Praznovanje se sicer lahko podaljša za
kakšen dan, vendar imajo ti dnevi povsem različne nazive: pojutarje, ženska slava, krilo
in okrilje, ustavci, itd. Zgoraj naveden avtor dodaja, da večdnevno praznovanje slave
predstavlja kršitev pravil, ki jih zapoveduje Cerkev.
Milosavljevič (2005, 15) je zapisal, da morajo slavo praznovati kot postno slavo, če je v
času predbožičnega postnega obdobja. To velja tudi, če je slava v sredo in petek, ki prav
tako veljata za postna dneva. Zapisal je tudi, da pa se žal veliko vernikov te zapovedi ne
drži in v vsakem primeru jedo meso.
S tem se strinja tudi Kalezić (2000, 71 - 72), ki je zelo kritičen do ljudi, ki se ne držijo

10

teh pravil, saj s tem kažejo nespoštovanje do tradicije in cerkvenih pravil. Pravi, da za
tako početje ni upravičenega razloga in dodaja, da zato krstna slava izgublja svoj pomen
ter postaja običajna pojedina ali veselica, ki se lahko odvija povsod po svetu in zato
slava ni več srbsko unikatna.
Če ima več družin slavo na isti dan (častijo istega svetnika), se mož in žena dogovorita,
kdo se bo udeležil katere slave. Tako se ljudem ne zdi čudno, kadar mož ali žena
obiščeta slavo brez partnerja (Halpern 1958, 239).
Kalezić (2000, 72) spodbuja vernike, da v primeru smrti v družini ne nehajo praznovati
slave. Praznovanje lahko malo priredijo. Slava je lahko skromnejša, povabijo lahko le
ožjo družino, pripravijo naj kruh, žito in vino, vseeno pa morajo moliti za žive.

3.4

Čaščenje in pomen svetnikov

V Novi zavezi piše, da sta tako Jezus Kristus kot tudi Sveti Duh označena kot sveta,
medtem ko so v Stari zavezi kot sveti označeni tudi preroki (Lk 1,70; Apd 3,21),
Kristusovi učenci, apostoli (Ef 3,5) in pa celotno izraelsko ljudstvo (3 Mz 11,44 in
19,2). V Novi zavezi so kot sveti pozneje poimenovani še vsi kristjani (gl. Apd 9,13;
9,32; Rim 1,7). Pojem svetnik se je nato sčasoma začel uporabljati za določene osebe, ki
so za krščansko vero pokazali posebne vrline ali kreposti. V to skupino torej spadajo vsi
predani verniki (kristjani), svetniki, ki Boga niso le sprejeli, temveč tudi živijo po
njegovih zapovedih, kar pomeni da so pravični, pripravljeni pomagati, solidarni,
pošteni, iskreni, spodobni, ipd.
Verniki so se pripravljeni darovati za zgoraj omenjena načela. Če je potrebno, se
odpovejo svojim prednostim, ali darujejo sami sebe.
Sprva so za svetnike imenovali mučence. Vsako leto so na dan njihovega mučeništva ob
grobovih obhajali spominsko bogoslužje.
Larentzakis (2000, 97) je zapisal, da svetnik lahko postane vsak kristjan. Za to ni
potreben plemiški naziv, modra kri, duhovniški ali redovniški stan, niti ni pomembna
poroka ali bogastvo in ne nazadnje tudi spol človeka ne igra vloge pri določanju
svetnikov. Iz raznih zapisov lahko ugotovimo, da so svetniki postali tako bogati kot
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revni, moški ali ženske, idr. S tem lahko še dodatno potrdimo, da Cerkev tega statusa ne
določa na podlagi stanu, poklica, službe, ali česa podobnega. Prav tako ne smemo
zanemariti dejstva, da se Cerkev zaveda pomembnosti delovanja žensk v instituciji. Ta
Larentzakisova trditev dokazuje veljavnost trditve, da so ljudje pred Bogom vsi enaki in
imajo enake možnosti postati »sveti«. Mednje spada tudi Božja mati Marija.
Svetnika je najprej razglasila krajevna Cerkev. To so bili običajno ljudje, ki so
posedovali vse zgoraj naštete lastnosti. To pomeni, da jih je Cerkev spoštovala,
sprejemala in častila. Drugi verniki so se trudili, da bi bili temu svetniku ali svetnici v
svojih dejanjih čim bolj podobni. Ljudje so na dan obletnice njihove smrti ali
mučeništva praznovali na poseben način. To so imenovali kar rojstni dan. Nato so
določili dan obhajanja v prazničnem koledarju. Pogosto so že pred uradno razglasitvijo
(uradne službene Cerkve) sestavili liturgične himne, speve in pesmi za knjige za
svetnike vsakega meseca.
Približno do 10. stoletja je bilo za priznanje in češčenje nekega svetnika dovolj že samo
živo češčenje, ki so mu ga izkazovali verniki. Pozneje so postopoma začeli uvajati
dodatno potrjevanje uradne Cerkve in s tem tudi vnašanje svetnikov v seznam.
Češčenje svetnikov predstavlja odkrivanje samega sebe kot vernika v medsebojnih
odnosih, doživljanju skupnosti znotraj Cerkve na spoštljiv in pozoren način ter
sprejemanje drugih sovernikov. Svetniki predstavljajo ljudi oziroma navade in dejanja,
ki bi si jih morali vsi verniki jemati za zgled skozi vse življenje, čeprav so ti svetniki že
pokojni.
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3.4.1 Sv. Sava

V knjigi, Srpske slave. Narodni običaji i verovanja. Narodne pesme i zdravice. Slavska
jela i piča., Grubačića in Tomića (1988, 113 – 118) je zapisano, da se je Rastko
Nemanja rodil leta 1174 kot najmlajši sin in tretji otrok srbskega vladarja Stefana
Nemanja. Od nekdaj ga je zanimalo življenje na Sveti Gori, kjer je vstopil v samostan in
se preimenoval v Savo. Sava je s svojim življenjem in dejanji kmalu postal zgled
menihom in puščavnikom. Čez nekaj let je tudi njegov oče postal menih in se
preimenoval v Simeona. Skupaj sta obnovila porušen samostan in ga poimenovala
Hilandar, v katerem je Simeon leta 1199 umrl. To je postal kraj učenosti in prvi srbski
samostan. Z dovoljenjem Carigrada je srbska Cerkev postala neodvisna, avtokefalna.
Sava je Srbijo razdelil na 12 škofij in za nadškofijo imenoval cerkev Žiča. Prav tam je
bilo prvo kronanje srbskega kralja (Stefana Prvovenčanega). Za vse škofije je napisal
knjige s pravili in napotki, kako se naj izvaja bogoslužje in izvaja red. V teh cerkvenih
reformah je prepovedal prinašanje krvnih daritev v cerkve, praznovanje pred cerkvijo pa
se je moralo preseliti na domove. Tako se je ustvarila osnova za praznovanje krstnega
imena ali krstne slave. Sveti Sava je umrl v 67. letu starosti in je pokopan v Tarnovu v
Bolgariji, v cerkvi štiridesetih mučencev. Sveti Sava goduje po julijanskem koledarju
14. januarja, po gregorijanskem pa 27. januarja. Na ikoni je prikazan v škofovski obleki,
v levi roki ima škofovsko žezlo, z desno roko pa blagoslavlja. Predstavlja zaščitnika
učiteljev in medicine. V času posta svetega Save se verniki postijo sedem ali petnajst
dni, takrat ne jedo mesa štirinožnih živali, da ne bi volkovi poklali živine. Če na dan
svetega Save zagrmi, to po narodnem verovanju pomeni, da se bodo takrat zgodile
»velike stvari« na Zemlji.
Zapisano potrjuje tudi literatura Pravoslavne cerkve občine Linz z naslovom Slave i
Praznični običaji (2001, 18 – 21).
Na praznik sv. Save se na koncu svete liturgije in na šolskih proslavah poje
»svetosavska himna«, ki se glasi takole:
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SVETOSAVSKA HIMNA

Uskliknimo s ljubavlju
Svetitelju Savi,
Srpske crkve i škole —
Svetiteljskoj glavi.
Tamo venci, tamo slava,
Gde naš srpski pastir Sava:
Pojte mu, Srbi,
Pesmu i utrojte!
Blagorodna Srbijo,
Puna si ljubavi
Prema svom pastiru
Svetitelju Savi.
Celo Srpstvo slavi slavu
Svoga oca Svetog Savu:
Pojte mu, Srbi,
Pesmu i utrojte!
S neba šalje blagoslov
Sveti otac Sava.
Sa svih strana svi Srbi
S mora i Dunava.
K nebu glave podignite,
Savu tamo ugledajte:
Savu srpsku Slavu
Pred prestolom Tvorca.
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Da se srpska sva srca
S tobom ujedine,
Sunce mira, ljubavi
Da nam svima sine;
Da živimo svi u slozi,
Sveti Savo, ti pomozi:
Počuj glas svog roda,
Srpskoga naroda!
Pet vekova Srbin je
U ropstvu čamio,
Svetitelja Save
Ime je slavio.
Sveti Sava Srbe voli
I za njih se Bogu moli:
Pojte mu, Srbi,
Pesmu i utrojte!
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3.4.2 Sv. Jurij
V knjigi Srpske slave. Narodni običaji i verovanja. Narodne pesme i zdravice. Slavska
jela i piča. (Grubačič in Tomič 1988, 143 – 146) je zapisano, da se je sveti Jurij rodil v
Kapadokiji in bil krščanske vere. Po materini smrti je vse premoženje podaril in odšel v
Nikomedijo, kjer je prosil cesarja Dioklecijana, naj preneha z preganjanjem kristjanov.
Dioklecijan ga je hotel prepričati v nasprotno, a Jurij ni popustil, Trdil je, da je njegova
vera tako močna, da lahko preživi kakršnokoli mučenje. Na cesarjev ukaz so ga vklenili,
ga obuli v razbeljene železne čevlje, ga bičali in odpeljali v ječo. Legenda pravi, da je
bil Jurij naslednji dan že zdrav, zato so ga ponovno prebičali. Nobeno mučenje ni
spremenilo njegovega prepričanja, da je prav vera v Jezusa Kristusa tista, ki ga varuje
pred trpljenjem. Številni, ki so bili priče njegovemu mučenju in njegovemu prepričanju,
so ponoči hodili k njemu, da jih je učil krščanstva.
Po neki legendi naj bi se Juriju v noči, preden naj bi stopil pred cesarja, prikazal Jezus,
ki mu je na glavo položil zmagovalni venec ter mu rekel, naj se ne preda v duhu, saj ga
bo kmalu poklical k sebi.
Jurij je privolil, da bo daroval rimskim bogovom. Skupaj z Dioklecijanom sta se
odpravila v tempelj boga Apolona, kjer se je zbrala množica, da bi bila priča darovanju.
Sveti Jurij je pristopil h kipu Apolona in ga z desno roko prekrižal. V tem trenutku so se
idol in drugi kipi v templju zrušili. Vsi so obnemeli od začudenja in jeze.
Dioklecijanova žena Aleksandra je takrat na ves glas zaklicala, da veruje v Jurijevega
Boga, ki mu je dal tako moč. Dioklecijan je ukazal, naj oba obglavijo. Truplo Jurija so
prepeljali v mesto Lida, kjer so ga pokopali. Na njegovem grobu so pozneje zgradili
cerkev, kjer so shranjene relikvije svetega veliko-mučenika.
6. maj (23. april), ko je umrl sveti Jurij, se slavi, kot dan »svetega mučenika,
zmagoslavnega in slavnostnega čudodelca Jurija«, 16. november (3. november) pa kot
dan, ko je bila njegova cerkev obnovljena - »obnavljanje templja svetega velikomučenika Jurija, kjer leži njegovo častitljivo telo«, ki je pri pravoslavnih vernikih
poznan kot »Đurđic«.
Sveti Jurij je na ikonah prikazan na konju v vojvodski obleki (včasih tudi brez konja, ko
stoji in prav ta ikona je na dan Đurđice postavljena na določeno mesto), kako z dolgo
sulico prebada zmaja. Ob njem je naslikana lepa ženska, podoba v gosposki obleki.
Zmaj predstavlja mnogoboštveno silo, ki je pojedla neštete krščanske daritve. Sveti Jurij
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je s svojo mučeniško smrtjo premagal zmaja in mu zadal smrtni udarec, saj je cesar
Konstantin kmalu nehal preganjati kristjane in dovolil krščansko vero v Rimskem
cesarstvu.
Lepa ženska je cesarica Aleksandra in predstavlja mlado Jezusovo cerkev, ki se je
končno lahko svobodno razvijala.
Zaradi zmage nad mnogoboštvom je bil sveti Jurij znan tudi kot nosilec zmage, zato so
ga številni vladarji in vojaki prosili za pomoč. V Rusiji so celo ustanovili red za
pogumne vojake, imenovan »Križ svetega Jurija«.
Ljudsko izročilo pravi, da kdor bo videl kačo na dan svetega Jurija, bo imel vročino vse
leto. Na dan svetega Jurija se ne sme spati čez dan, ker kdor spi, bo čez vse leto zaspan
in bolela ga bo glava.
Če je na dan svetega Jurija vedro, bo plodno leto. Če pa na dan svetnika in naslednji dan
dežuje, bo leto sušno. Če dežuje samo tretji dan, na dan svetega Marka, bo vse leto
deževalo.
Dan svetega Jurija po ljudski pesmi velja za krstno slavo Marka Kraljeviča in plemiča
Mrnjačevića.
Krstno ime svetega Jurija so praznovali tudi črnogorski vladarji iz dinastije Petrović.
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3.5

Potek krstne slave v cerkvi

Čeprav pravoslavni verniki praznujejo svojo domačo slavo, ne prenehajo praznovati
cerkvene slave v svoji cerkvi skupaj z drugimi verniki; ta se imenuje Sveta preslava. Ko
praznujejo svojo domačo in družinsko slavo, tega ne počnejo sami v svojih domovih,
ampak najprej z drugimi pravoslavnimi verniki v cerkvi, na skupni sveti liturgiji, kjer so
prisotni vsi Božji angeli in vsi Sveti. Tam se spominjajo vseh živih in pokojnih. Po
končani božji liturgiji v cerkvi, vsi skupaj z duhovnikom molijo Bogu s sveto vodo,
svečo in kadilom, nato se blagoslovi sveto žito, prepolovijo in polijejo z vinom sveti
kruh. Nato omenijo vse sorodnike na Zemlji in v nebesih. Na koncu pa se vsi skupaj
pogostijo z vsem, kar je Bog dal in kar je gostitelj pripravil. Vse to se dela v Božjo slavo
in v čast Svetnika, katerega se ta dan slavi. Šele nato se praznovanje preseli domov.
Prav zato se na vsaki liturgiji in domači slavi poje pesem, pravoslavna himna vsake
krstne slave, ki nam najbolje pokaže smisel in značaj Svete slave: danes nas blagoslov
svetega Duha vse zbere in vsi s križem Jezusovim, sebi govorimo: »Blagoslovljen ki
prihaja, Jezus in Svetnik, v Božjem imenu: Slava Bogu v višavah!« (Pravoslavna cerkev
občine Linz 2001; 148 – 149).

Slika 2: Obhajanje slave v cerkvi
(vir: http://babamim.com/yahoo_site_admin/assets/images/19_12_2009_Slava_07-1.35493051_large.jpg)
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4. KRSTNA SLAVA KOT DRUŽINSKO PRAZNOVANJE
4.1 Splošno
Juhartova (2012) je v svojem diplomskem delu zapisala, da je danes praznovanje slave
postalo moderno in da tudi ateistične družine hočejo obuditi to tradicijo, zato znova
slavijo slave svojih prednikov.
Na dan družinske slave se vsako leto pripravi praznovanje, ki ga spremljajo različni
običaji, ki so lahko novi ali stari. Večina pravoslavnih vernikov še vedno praznuje slavo,
nekateri pa se samo udeležujejo drugih slav in pomagajo pri pripravi. Podrobnosti
praznovanja slave se pri posameznih družinah razlikujejo v malenkostih. Sam obred
praznovanja se v Sloveniji naj ne bi razlikoval od srbskega praznovanja (v matičnih
državah), kar pa je do določene mere odvisno tudi od tega, kako posamezna družina
praznuje.
Po Vlahoviću (1972, 113) se priprava na slavo oziroma praznovanje, začne od tri do en
dan pred praznikom. Vso hrano pripravijo ženske (gospodinje, snahe, hčere, svakinje in
tudi prijateljice). Slavski kruh gospodinja speče na predvečer slave, nanj odtisne pečat z
molitvami, ponekod pa v njega zapečejo tudi kovanec, vendar je to bolj božični običaj.
Gospodar na dan slave v cerkev k blagoslovu po običaju odnese (Vlahović 1972, 113):
-

slavski kolač, ki ponazarja Kristusovo telo,

-

žito, v katero je zataknjena sveča, ki predstavlja dobro letino, izobilje in

bogastvo v naslednjem letu,
-

vino, ki predstavlja Kristusovo kri.

Vse prinesene darove položijo na mizo, kjer duhovnik najprej opravi molitev, nato pa
blagoslovi vsak kruh posebej in sicer tako, da h kolaču pristopi njegov gospodar,
duhovnik zapoje molitev, obrne kruh in zareže vanj. S tem nakaže delitev na štiri dele,
po katerih polije vino. Nato skupaj z lastnikom primeta kolač, ga začneta obračati in ga
prelomita. Vsak začne poljubljati svoj del kruha in zraven govori: »Kristus med nami je
in bo«. Znova obračata kolač in ga razdelita na četrtine, ga spet poljubita in molita.
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Kose kruha položita nazaj na mizo in s tem zaključita obred. Duhovnik ponovi postopek
še z drugimi, ki so prinesli blagoslovit darove (Vlahović 1972, 113). Duhovnik lahko
blagoslov opravit tudi na domu vernika.
V Kalezićevi knjigi Krsne slave u Srba (2000, 100) je potek blagoslovljenja kolača v
cerkvi in doma opisan nekoliko drugače. Duhovnik vzame slavski kolač, ga dvigne in
začne moliti. Nato ga prereže po spodnji strani v obliki križa, ga prelije z vinom in
obrača skupaj s prisotnimi. Zatem zapoje molitve. Z gostiteljem potem prelomita kruh
na pol, ga sestavita nazaj v celoto in ga izmenično trikrat poljubita, pri čemur duhovnik
govori: »Kristus med nami« in gostitelj odgovarja: »Je in bo«. Ta postopek se ponovi
trikrat.
Ženske med obredom v cerkvi doma kuhajo. Glavne jedi slave so:
-

meso na žaru (svinjina, teletina in ovčetina),

-

sarme,

-

različne priloge.

Verniki doma prižgejo slavsko svečo ob ikoni zavetnika, ki gori do konca praznovanja.
Gospodarjeva naloga je sprejeti goste in v navadi je, da si na ta dan vzame dela prost
dan. Čeprav slava velja za družinski praznik, pa danes niso vabljeni le najbližji prijatelji
in sorodniki, temveč tudi širša družina in drugi prijatelji. Slovenski verniki srbske
pravoslavne cerkve na slavo povabijo tudi sorodnike in prijatelje iz drugih držav.
Velja »pravilo«, da se daril ne prinaša, dovoljene so le malenkosti kot so kava, alkohol,
slaščice, ipd. Gostje uslugo vrnejo s povabilom na svojo slavo. Na vasi so vse tri dni
slave vrata slavljenca odprta za vsakogar. Vsi vedo, kdaj in kje se bo odvijal glavni del
slave, kamor tudi pridejo in za to ne potrebujejo povabila.
V Srbiji se praznovanje slave v mestu in na vasi zelo razlikuje, saj verniki na podeželju
zvesto ohranjajo tradicijo, medtem ko v mestih in tudi v Sloveniji med slavo vrata niso
odprta in se pogostitve udeležijo le povabljeni.
Vsakemu gostu se ob prihodu na slavo ponudijo žito, kruh in vino, kar predstavlja
Kristusovo telo in kri. Blagoslov in nagovor se izvedeta, ko so prisotni vsi povabljeni.
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Nagovor je namenjen družini, blaginji, dobri letini in dobrim željam. Po tem postrežejo
z dobrinami. Pije se domače žganje, drug alkohol in sokovi. Po obedu postrežejo kavo
in sladico. Gospodar med slavo ne sedi, saj s tem kaže spoštovanje do svetnika in svojo
gostoljubnost. Gostitelj ne sede do odhoda zadnjega gosta ali dokler gori slavska sveča.

Slika 3: Praznovanje slave doma
(Foto: S. Košutić)
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4.2

Obredni običaji in elementi

Pomembni obredi in obredni materiali izvirajo iz cerkvene liturgije, ki odražajo tudi
cerkveni značaj slave (Kalezić 2000, 93 - 94). Nekatere elemente slavskega obreda
lahko najdemo pri starih Grkih, Judih, Slovanih, najdemo pa jih tudi v starem
krščanstvu prvih stoletij, pred pokristjanjevanjem Slovanov.
Obredni elementi slavskega obreda so naravni darovi, ali božji darovi dani človeku.
Darovi, ki so tudi obredni za liturgijo, za evharistijo, so kruh in vino ter pšenica in voda.
Omenjena hrana ima skrivnosten značaj in izraža osnovno dogmo pravoslavne vere:
hrana je tisto, s katerim se hrani človeško telo, saj vnašamo, elemente, ki jih je neka
rastlina posrkala vase iz zemlje. Tako smo ta element v obliki hrane vnesli v človeški
organizem, v katerem je življenje.
Obredi slave in vsi drugi obredi v cerkvi predstavljajo obliko komunikacije ali občestva
z Bogom in prav zato so vse molitve osebne in v množini. (Kalezić 2000, 97).
K slavskim obrednim elementom spadajo:
-

slavski kruh - kolač,

-

slavska sveča,

-

slavsko žito - koljivo,

-

sveta voda,

-

kadilo.
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4.2.1

Slavsko žito – koljivo

Na strani Svetosavlje najdemo zapis, kjer piše, da se slavsko žito pripravlja na
predvečer slave iz pšenice, mletih orehov in sladkorja. Priprava žita je odvisna od
števila gostov. Pri rezanju slavskega kruha se v žito vstavi manjša sveča. Po zaključku
slovesnosti rezanja, žito polijejo z rdečim vinom, svečo ugasnejo in jo odstranijo iz žita,
na njeno mesto pa se lahko postavi kakšen manjši cvet, na primer nagelj ali vrtnica.
Žito se postreže pred vso hrano, in sicer najprej gostitelju in njegovi družini, šele nato
vsem gostom. Običajno ga ponudi gospodinja, hči ali vnukinja, lahko pa tudi mlado
dekle, če pri hiši ni nobene ženske. Žito ponudijo na velikem pladnju z nekaj žličkami
in s kozarcem vode za odlaganje uporabljenih žličk. Ponekod ob žitu ponudijo tudi vino,
a ker je žito že polito z vinom, to ni obvezno.
Žito ponudijo na sledeč način: gospodinja prinese žito, gost vstane, se prekriža, se obrne
k gostitelju in gostiteljici, čestita slavo in zaužije žito. Nato se znova prekriža in usede.
Prednost imajo starejši in šele nato mlajši gosti.
Posoda z žitom stoji ob slavski sveči, dokler traja slava. Slavsko žito se pripravi in
prinese v božjo slavo in v čast svetnika, ki ta dan praznuje, za zdravje ter blaginjo doma
in družine, ki praznuje, ter za počitek duš vseh prednikov v hiši.
Pšenično zrno v krščanstvu predstavlja simbol večnega življenja. To je simbol smrti in
vstajenja. Ko je posejano, umre in kali, iz njega pa se rodi novo življenje, ki rodi
stokratni sad.
Treba je poudariti, da je slavsko žito nujen element vsake slave. Če ga družina ne
pripravi, se to lahko šteje kot greh.
Podoben zapis najdemo tudi v knjigi Slave i praznični običaji (Pravoslavna cerkev
občine Linz 2001; 152 – 153).

Slika 4: Slavsko žito
(vir: http://vojvodjanskakuhinja.blogspot.si/2012/12/vase-krsne-pogace-i-slavska-koljiva.html)
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4.2.2 Slavski kruh - kolač
Slavski kruh predstavlja daritev, daritev Bogu, ki so jo verniki prejeli po Jezusu
Kristusu, da so se rešili pogube zaradi svojih grehov. Križno rezanje slavskega kruha
pravoslavnim vernikom predstavlja Jezusovo trpljenje, polivanje kruha z vinom (ki
predstavlja Jezusovo kri), pa pomeni, da so po njegovi krvi očiščeni svojih grehov
(Pravoslavna cerkev občine Linz 2001; 151 – 152). Duhovnik lahko blagoslovi slavski
kruh pri gostitelju na dan slave (če gostitelj ne more priti po blagoslov v cerkev). Kruh
spečejo dan pred slavo iz pšenične moke, blagoslovljene vode, ki jo duhovnik pred
slavo blagoslovi, mleka, sladkorja, jajc in masla. Videz samega kruha je odvisen od
gospodinje. Vedno je okrogle oblike in mora imeti vrezan križ. Okrasi so narejeni iz
kvašenega testa, na njem pa so lahko tudi dodatki, ki izražajo želje domačih:
-

ptič, ki predstavlja zdravje in veselje,

-

grozd, da bi vinograd dobro obrodil, …

Na sredini kruha se naredi okras v obliki črk ИС ХС НИ КА (IS HS NI KA), kar
pomeni: »Jezus Kristus zmaguje«. Če je slava na postni dan, je tudi slavski kruh spečen
na ustrezen način. Pripravijo ga na podoben način kot klasični slavski kolač, le da je
brez mleka, jajc in masla (Grubačić in Tomić 1988, 194 – 195).
Podoben zapis lahko zasledimo na straneh rastko.rs, ki jih ureja škof Braničev
Hrizostom, kjer je tudi podrobno opisan postopek peke kruha in okraševanja.

Slika 5: Slavski kruh
(vir: http://vojvodjanskakuhinja.blogspot.si/2012/12/vase-krsne-pogace-i-slavska-koljiva.html)
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4.2.3 Slavska sveča

Obredna sveča mora biti večja in iz pravega čebeljega voska. Tako kot žito in kruh, tudi
sveča označuje najčistejšo in nedolžno daritev, kot je čebelji med narejen iz čistega
cvetnega nektarja. Prav tako morajo biti gostitelj in njegova družina čisti v srcu in ne
pokvarjene duše. Sveča izraža svečanost in radost doma. Gostitelj se pred prižiganjem
sveče prekriža. Svečo prižgejo pred rezanjem slavskega kruha. Simbolizira svetlobo
Kristusovih naukov in željo gostitelja, da bi Kristus razsvetlil goste v času njihovega
bivanja na Zemlji in da bi krščanska ljubezen zagorela v njihovih dušah, kot gori
plamen slavske sveče. Sveča gori ves dan oziroma dokler traja slava. Svečo ugasnejo,
ko jo je le še nekaj centimetrov nad svečnikom. Ugasne jo gostitelj, tako da se prej
prekriža in jo malo polije z vinom. Sveča se postavi pred ikono ali na kakšno drugo
častno mesto v hiši, kjer stoji do drugega leta, zopet se prižge ob skupnih hišnih
molitvah. (Pravoslavna cerkev občine Linz 2001; 152).

Slika 6: Slavska sveča
(vir: http://www.coolinarika.com/slika/slavska-dekoracija-2/)
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4.2.4 Sveta voda in kadilo
V prispevku na strani Svetosavlje, je zapisano, da vodo blagoslovijo v skladu s
starodavnim običajem pravoslavne srbske cerkve. V času pred slavo duhovnik pride na
dom in blagoslavlja vodo. Gospodinja pripravi posodo z vodo, šopek bazilike, svečko,
kadilo in seznam imen družinskih članov. Vse postavi na mizo pred ikono. Zaželeno je,
da so vsi člani družine prisotni pri blagoslovu in po njem. Vsak družinski član spije
malo vode, ostalo pa gospodinja vmesi v slavski kruh.
Cerkev je odredila, da morajo verniki dvakrat na leto doma opraviti obred in molitve za
duhovni napredek vsakega doma. Ti obredi in molitve so povezani z dvema največjima
dnevoma, z Veliko nočjo in Slavo. Velja nauk, da s posvetitvijo vode in kropljenjem
doma, božja milost in Sveti Duh vstopata v dom in njene stanovalce. Ta obred
(posvetitev in kropljenje) jim daje blagoslov in duhovno moč v njihovem celotnem
življenju in delu. Poleg tega pa molijo tudi za napredek vseh duš v hiši in za mir duš
umrlih sorodnikov.

Slika 7: Kadilo
(vir: http://txt.drevle.com/mirrors/drevlepravoslavie-2012.05.19/data/t02000001256.html)
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4.3

Razlike v praznovanju krstne slave nekoč in danes

To poglavje bo povzelo zgodbe in osebno doživljanje slave ljudi, ki bodo zaradi
varovanja osebnih podatkov ostali anonimni. Starost in spol sodelujočih sta različna,
prav tako slave, ki jih praznujejo.
Iz pogovora s sorodniki in družinskimi prijatelji o praznovanju slave nekoč in danes ter
o razlikah, ki so se pojavile skozi leta, lahko sklepamo, da se je dejanski pomen slave
pri nekaterih ohranil, pri drugih pa je slava postala le priložnost za druženje.
Izpostavili so sam čas priprave za slavo, saj naj bi se ta skrajšal iz skoraj deset dni na tri
do štiri dni. Razlog je v tem, da je veliko stvari, ki so jih prej pripravljali sami, danes na
voljo v trgovini. Če navedemo nekaj primerov:
-

vlečenega testa za pito ni potrebno narediti doma, ker ga kupijo že

pripravljenega;
-

rezance za juho danes kupijo in redko kdo jih naredi sam;

-

v trgovini kupijo tudi nekatere slaščice;

-

odojka lahko naročijo pri gostilničarjih in si s tem prihranijo veliko časa.

Družina za slavo kupi najboljše in »najkakovostnejše« stvari, saj želi z njimi pogostiti
obiskovalce in se zahvaliti svetniku za njegov blagoslov in varstvo skozi vse leto.
Naslednja opazna razlika je prihod na slavje. Nekoč se je na dan slave k gostiteljem
prišlo pred poldnevom, pred obredom prižiganja sveče, danes pa se je zaradi hitrega
načina življenja ta prihod premaknil na popoldanski čas.
Starejši sorodnik je povedal, da se je nekoč na slavi jedlo iz ene posode, na primer
večjega pladnja, ki so ga postavili na sredino mize. Pili so samo domače žganje in vodo
ali vino, kar se je sčasoma spremenilo. Sedaj je na izbiro več alkoholnih in
brezalkoholnih pijač. Povedal je tudi, da se nekateri običaji lažje izvajajo na vasi, kjer
živi, kot pa v mestih.
Sogovorniki so povedali, da so slavo v otroštvu videli kot izjemo, saj se je na njej zbralo
tudi daljno sorodstvo in so lahko skupaj preživeli dan ob igri in veselju. Tudi sama
priprava jim je bila zabavna, saj so pri njej pomagali vsi družinski člani in nekateri
drugi sorodniki. Dandanes pa se je veliko teh praznovanj prestavilo v gostinske
prostore, saj ljudje s tem prihranijo čas priprav ter pospravljanja, ob enem pa dogodek
vseeno predstavlja neko posebno doživetje.
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5. SKLEP
Zadnje čase se v družbi vedno pogosteje pojavljajo različne sodobne oblike življenja,
kjer pa žal ni prostora za tradicijo, ali pa ji namenjajo manj pozornosti. Menim, da se
ljudje premalo zavedajo pomena praznovanja krstne slave, saj se z opuščanjem slave
zelo oddaljijo od svojih sorodnikov, prijateljev in znancev. Tisti, ki stare navade
ohranjajo, so v krstno slavo vnesli nekaj sodobnosti. Večino stvari kupijo in jih ne
pripravljajo več sami. V praznik so vpeljali sodobne trgovske znamke in tisti, ki so
pristaši pravila, da »se na dan krstne slave pije in jé samo najboljše«, kupujejo dražje,
praviloma najkakovostnejše izdelke. Morda je težava pravoslavnih družin v tem, da
praznovanje tradicionalnega običaja opuščajo zaradi vedno bolj napornih delovnikov,
številni se selijo iz matičnih držav, se poročijo z osebami drugih veroizpovedi,
prevzamejo njihove praznike in podobno.
Namen diplomskega dela je bil predstaviti praznovanje krstne slave Srbske pravoslavne
cerkve kot družinskega praznika ter kot nekaj pozitivnega, predvsem pa veselega
znotraj pravoslavne vere. Številni namreč le na dan praznovanja slave srečajo daljne
sorodnike ali prijatelje in tako ohranjajo stike. Na podlagi pričevanj sorodnikov in
družinskih prijateljev ter po pregledu različne literature oz. raziskav lahko rečemo, da se
ljudje večinoma še vedno zavedajo tega dejstva in se ga trudijo ohranjati in to tradicijo
prenesti na svoje potomce. Ugotovila sem, da je krstna slava za pravoslavne vernike še
vedno zelo pomemben dogodek, čeprav ga morda ne praznujejo več na povsem
tradicionalen način. Želja po tem je seveda odvisna od vsakega posameznika posebej.
Tisti, ki praznovanje pripravlja in izvaja, mora to početi strokovno, ali s pomočjo
nekoga, ki potek krstne slave obvlada, saj pri obredu veljajo posebna pravila, bodisi
napisana ali nenapisana, vsa pa so za posamezno družino zelo pomembna. Dandanes so
zaradi časovnih stisk pravoslavni verniki začeli krstne slave praznovati tudi v gostiščih,
kar predstavlja še eno odstopanje od tradicije.
Tematika diplomskega dela je lahko izhodiščna točka za številne nadaljnje raziskave.
Na primer, odnos do krstne slave oz. praznovanja slave bi se dalo podrobneje raziskati,
prav tako razlike v praznovanju glede na kraj bivanja vernikov. Pravoslavni prazniki so
kompleksni in se zelo razlikujejo od katoliških, zato menim, da bi se dalo vsakega
podrobneje proučiti.
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6. POVZETEK
Diplomsko delo je bilo osredotočeno na prikaz krstne slave znotraj Srbske pravoslavne
cerkve kot družinskega praznovanja, in sicer na tradicionalen način. Slave ter
praznovanje slav predstavljajo pomemben del kulture in same identitete pravoslavnih
vernikov in naroda. Gre za nevsakdanje dogajanje v pravoslavnih družinah samih, hkrati
pa predstavlja prenašanje običajev, obredov in znanj družinske tradicije na mlajše
generacije. Cilj diplomskega dela je bil preveriti, ali se dandanes krstna slava praznuje
na enak ali podoben način, kot se je nekoč oz. ali se praznovanje sploh še izvaja ter
kako poteka celoten obred. Ugotovila sem, da so praznovanja slav podvržena
modernizaciji, kar pa lahko pripišemo vse bolj napornemu tempu življenja. S pričevanji
ljudi, ki imajo s tem osebne izkušnje, pa sem hotela dokazati pozitiven pomen. Če
povzamem, diplomsko delo skuša prikazati ohranjanje in spreminjanje praznovanja
krstne slave. Bistvene dejavnike za nadaljevanje tradicije praznovanja krstne slave
predstavljata družina in pravoslavna Cerkev, v primeru selitve pa tudi druženje z
drugimi priseljenci iste veroizpovedi (npr. v raznih društvih).
KLJUČNE BESEDE:
pravoslavna vera, družinski praznik, krstna slava, praznovanje, običaj
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7. ABSTRACT
The thesis is focused on introducing the celebration of family patron saint's day within
the Serbian Orthodox Church as a family celebration, done in a traditional way. The
celebration of the family patron saint's day represents an important part of cultural and
national identity for orthodox believers and the nation itself. This is an exceptional
event in an orthodox family, and at the same time it serves as transfer of customs, rituals
and knowledge of the family tradition to younger generations. The objective of the
thesis was to see whether the family patron saint is celebrated in the same or similar
way as in the past or is the celebration still being implemented and how it is done. It
was determined that celebrations of family patron saint's days are subject to
modernization, which can be contributed to increasingly difficult tempo of life. I wanted
to prove its positive meaning with testimonies by people with personal experience. In
summary, the thesis tries to show how the family patron saint's day is being preserved
and how it is changing. Family and the Orthodox Church are the key factors in
preserving the tradition of celebrating family patron saint's day or when a person moves,
association with other migrants of the same faith (i.e. in different associations).
KEY WORDS:
orthodox faith, family celebration, celebrating family patron saint's day, celebration,
custom
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