
UNIVERZA V NOVI GORICI 

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLAVA SVETEGA NIKOLAJA 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

Nikola Babić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mentor: doc. dr. Petra Svoljšak 

 

  

 

 

Nova Gorica, 2011 

 



 II 

NASLOV 

Slava svetega Nikolaja 

IZVLEČEK 

V 3. stoletju se je premoţni druţini v Miri rodil deĉek po imenu Nikolaj. V ĉasu svojega 

ţivljenja je sluţboval kot škof. Ljudje so ga poznali kot izredno dobrega in radodarnega 

ĉloveka, okoli katerega so se razvile številne legende. Po smrti je postal svetnik in 

njegov kult se je moĉno razvil po vsej Evropi. V ĉasu pokristjanjevanja uporniškega 

srbskega prebivalstva si je cerkev pomagala tako, da je domaĉe poganske zavetnike 

preprosto spremenila v kršĉanske svetnike. Tako je nastal narodni ritual imenovan 

slava. Leta 1219, ko je Srbska pravoslavna cerkev postala avtokefalna, je slava v sklopu 

reformatorskega procesa dobila pribliţno današnjo obliko narodno verskega rituala, ki 

letno 19. decembra izkazuje spoštovanje in hvaleţnost zavetniku doma. Svetega 

Nikolaja se v svetu razliĉno spominjajo vsako leto 6. decembra.  

KLJUČNE BESEDE  

sveti Nikolaj, narodno verski ritual, miklavţevanje 

TITLE 

St Nicholas Day 

ABSTRACT 

In the 3rd century, a boy named Nicholas was born into a wealthy family in Myra. 

During his life, he served as bishop. St. Nicholas had a reputation for kindness and 

generosity, and these traits became the basis for various legends. After his death, he 

became a saint and his cult grew very strong throughout Europe. During the 

Christianization of the rebellious Serbian population, the Church helped itself by turning 

local pagan patrons into Christian saints. This created a national ritual, known as the 

slava. In 1219, when the Serbian Orthodox Church achieved formal autocephalous 

status, the slava as part of the reformation process gained, more or less, its present form 

as a folk religious ritual. Every year on 19th December, people show respect and 
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gratitude to the patron home. On 6th December, St Nicholas Day is celebrated 

differently all around the world. 

KEY WORDS 

St Nicholas, national religious ritual, celebrating St Nicholas Day 
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1 UVOD 

Veseli december je ĉas, ko se ljudje po svetu veselijo prazniĉnega vzdušja, ki vlada v 

zraku. Številne srbske druţine po vsem svetu natanĉno 19. decembra praznujejo slavo 

svetega Nikolaja. Slava je specifiĉno srbski pravoslavni praznik, pri katerem druţina 

vsako leto zapored z narodno verskim ritualom, v znak spoštovanja in zahvale, poĉasti 

zavetnika svojega doma. Med številnimi slavami je pri druţinah najpogostejša slava 

svetega Nikolaja. Ena izmed omenjenih srbskih pravoslavnih druţin, ki letno praznuje 

slavo svetega Nikolaja, je tudi druţina, v kateri sem sam odrasel. V ţelji, da bi bolje 

spoznal in poslediĉno razumel ritual slavo in ţivljenje svetega Nikolaja, sem se odloĉil 

natanĉno raziskati in opisati nastanek, razvoj in pomen slave kot tudi ţivljenje svetega 

Nikolaja in njegov vpliv v današnjem svetu. Osnovni namen naloge je prouĉiti ritual in 

nato opisati njegov potek in znaĉilnosti. Poleg svoje druţine sem od nekdaj obiskoval 

slave ostalih pravoslavnih druţin in tako sem z leti opazil razlike v praznovanju slave in 

poĉastitvi razliĉnih svetnikov. Tako sem si v nalogi za cilj zadal ugotoviti, kateri 

dejavniki so vplivali na razliĉen razvoj praznovanja slave pri razliĉnih druţinah.  

Nalogo zaĉenjam z opisom ţivljenja svetega Nikolaja, ki se je okrog leta 270 rodil v 

današnji Turĉiji. Odrašĉal je v zelo verni in premoţni druţini. Po smrti staršev je v 

mestu Mira s pomoĉjo strica postal duhovnik in nato še škof. Podedovano bogastvo je 

anonimno delil ljudem, potrebnim pomoĉi, kar opisujejo številne legende, ki jih v 

nadaljevanju tudi omenjam. Leta 1087 so prebivalci mesta Bari v Italijo odnesli 

svetnikove relikvije iz Mire, v kateri je poĉival sveti Nikolaj. V prvem poglavju 

opisujem tudi domnevno prisotnost svetnikovih relikvij v Benetkah in odkrivam 

rezultate anatomskih in forenziĉnih raziskav svetnikovih kosti, opravljenih v 20. 

stoletju, ki so razrešile vprašanje konĉnega poĉivališĉa svetnikovih relikvij. V drugem 

delu naloge podrobneje opisujem nastanek in pomen slave. Natanĉno opisujem tudi 

osnovni potek rituala in naštevam obvezne potrebne pripomoĉke. S pomoĉjo primerjave 

razliĉnih druţin sproti ugotavljam podobnosti in razlike v praznovanju slave svetega 

Nikolaja v razliĉnih krajih. Nazadnje opisujem tudi pomen svetega Nikolaja v 

današnjem ĉasu po svetu in natanĉneje v Sloveniji. Pišem o svetem Nikolaju kot 

dobremu Miklavţu, s pomoĉjo katerega se je kasneje na zahodu uveljavil Boţiĉek, ki 

vsako leto poleg dedka Mraza na vzhodu Evrope z darili razveseljuje številne otroke. 
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Pri oblikovanju naloge sem ĉrpal predvsem iz razliĉnih monografskih publikacij. 

Monografije so mi koristile zlasti pri spoznavanju in zapisovanju ţivljenja svetega 

Nikolaja. Pri raziskovanju o slavi sem si veliko pomagal tudi z delom srbskega 

etnografa Vuka Stefanovića Karadţića, ki se je prvi znanstveno zaĉel ukvarjati s 

preuĉevanjem pravoslavnega rituala slave. Prav tako mi je v veliko pomoĉ bil svetovni 

splet, kjer sem na uradnih straneh zlasti veliko izvedel o razliĉnih analizah kosti in 

relikvijah svetega Nikolaja. S pomoĉjo raznih forumov in spletnih klepetalnic na 

svetovnem spletu sem analiziral številne informacije in razliĉne poglede ljudi na ritual 

slave. Pri pisanju o slavi sem se posluţeval tudi lastnih spominov, ki sem jih z leti 

pridobival na razliĉnih slavah. Ljudje iz razliĉnih krajev namreĉ prav na slavi zelo radi 

primerjajo razliĉne poteke praznovanja. Za zbiranje dodatnih informacij sem uporabljal 

etnografsko metodo dela, ki je temeljila na intervjujih z ljudmi, ki praznujejo slavo, ali 

ki se slave udeleţujejo kot gostje. Za primerjavo praznovanja slave sem izbral tri 

druţine, ki sem jih v vodenem intervjuju podrobno izprašal.  Eno iz Srbije, drugo iz 

Bosne in tretjo iz Slovenije. Z intervjujem mi je veliko pomagal tudi lokalni pravoslavni 

duhovnik iz Nove Gorice, ki mi je med drugim priskrbel tudi nekaj literature. Od srca se 

zahvaljujem vsem, ki so mi kakorkoli pomagali pri ustvarjanju diplomske naloge.   
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2 SVETI NIKOLAJ IZ MIRE 

Konec 3. in zaĉetek 4. stoletja, v ĉasu vladavine rimskih cesarjev Dioklecijana in 

Galerija, je bilo kršĉanstvo še zmeraj v razvoju. Bilo je skrajno nezaţeleno in obĉasno 

tudi prepovedano. Sveti Nikolaj iz Mire, ki je ţivel v tem obdobju, je k njegovi sreĉi 

doţivel tudi cesarja Konstantina I. Velikega, ki je v ĉasu svojega vladanja, leta 313, z 

Milanskim ediktom ustavil pregon kristjanov in s tem po vsem cesarstvu razglasil 

versko svobodo.  

2.1 Ţivljenje svetega Nikolaja iz Mire 

Prvo in danes najstarejšo ohranjeno hagiografijo oziroma ţivljenjepis svetnika Nikolaja 

je v prvi polovici 8. stoletja zapisal oziroma sestavil iz ustnih pripovedovanj razliĉnih 

menihov Mihael Arhimandrit
1
 iz Carigrada. V 9. stoletju mu je sledil carigrajski 

patriarh Metod in kasneje ostali avtorji, ki so se sklicevali predvsem na prvi dve 

besedili, prepletenimi s številnimi legendami. Dve stoletji po smrti svetega Nikolaja je 

blizu Mire v Likiji kot škof sluţboval še en sveti Nikolaj, ki je prav tako potoval v 

Sveto deţelo in veĉino svojega ţivljenja preţivel v Likiji, kjer je leta 564 tudi umrl.
2
 

Zelo verjetno je, da sta se ţivljenji obeh Nikolajev skozi ĉas prepletli v ţivljenjepis 

svetega Nikolaja iz Mire, ki je s stoletji postal veliko bolj prepoznaven in cenjen kot 

sveti Nikolaj iz 6. stoletja.  

2.1.1 Rojstvo in mladost 

Priletna zakonca Evfemij in Ana
3
 sta preţivela veliko let v zakonu brez otrok. Bila sta 

bogat, ugleden in zelo poboţen par, ki naj bi jima, sodeĉ po legendi, nebeški sel 

naznanil rojstvo teţko priĉakovanega sina. Radodarnima in nesebiĉnima staršema se je 

okrog leta 270 uresniĉila dolgoletna ţelja in tako se je v mestu Patara, v Likiji, rodil 

Nicolaos oziroma Nikolaj, kar pomeni »zmaga naroda«
4
. Nikolaj je bil vse ţivljenje 

poboţen, poduhovljen in zgleden ĉlovek. Legenda pripoveduje, da se je ţe kot dojenĉek 

postil. Ob sredah in petkih ko se kristjani postijo, se mali Nikolaj ni dojil vse do mraka.
5
 

Starša sta ga vzgajala v bogabojeĉnosti in pošiljala v kvalitetne in ugledne šolske 

                                                 
1
 Mihael je vzdevek Arhimandrit pridobil zaradi funkcije, ki jo je opravljal. Arhimandrit je v vzhodni 

kršĉanski cerkvi predstojnik enega ali veĉ samostanov. 
2
 Radovanović, Sveti Nikola, ţitije i ĉuda u srpskoj umetnosti, str. 9. 

3
 V pravoslavnih virih se starša svetega Nikolaja imenujeta Teofan in Nona. 

4
 Nicolaos, po grško nike, pomeni »zmaga v boju« in laos, kot »narod«. 

5
 Bennett, The true Saint Nicholas, str. 8. 
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ustanove. Materin brat Nikolaj je v Miri sluţboval kot škof in ravno on je posvetil 

mladega Nikolaja v duhovnika. Kmalu za tem sta njegova starša umrla za posledicami 

kuge in Nikolaj je zaĉel vse svoje premoţenje anonimno deliti med siromake in ostale 

ljudi, potrebne pomoĉi.
6
 

Ena izmed najlepših in najbolj znanih legend, povezanih z Nikolajevo dobrodelnostjo, 

pripoveduje o treh hĉerah, ki se brez dote niso mogle dostojno poroĉiti in jim je 

poslediĉno grozila usoda suţenjstva ali prostitucije. V mestu je ţivel uboţen ĉlovek s 

tremi hĉerami, godnimi za ţenitev. Ĉasa je zmanjkovalo in najstarejše dekle je še 

zmeraj bilo brez dote, vredne poroke. Da bi oĉe pridobil ĉas vsaj za dve mlajši hĉeri, se 

je ţalostno odloĉil, da najstarejšo hĉer pošlje v bliţnjo javno hišo. Takšna usoda bi 

takrat za dekle bila hujša od smrti. K sreĉi so govorice po mestu hitro prišle na ušesa 

mladega in bogatega duhovnika Nikolaja, ki se je odloĉil pravoĉasno ukrepati. Zavoljo 

svoje anonimnosti in zavedajoĉ se dejstva, da kljub svojemu siromaštvu oĉe iz ponosa 

ne bi sprejel milosti od nobenega, je Nikolaj skrivoma ponoĉi skozi okno hiše spustil 

kepo zlata. Naslednjega dne je bil oĉe po tolikih molitvah izredno vesel, da je lahko z 

boţjo pomoĉjo svojo najstarejšo hĉer uspešno poroĉil. Sĉasoma se je oĉe znašel v 

enakem poloţaju z drugo hĉerjo in po vnoviĉnem posredovanju dobrega Nikolaja, se je 

tudi ta uspešno poroĉila z enako doto. V tretje se je zgodba ţal zopet ponovila z 

najmlajšo hĉerjo. Obupani oĉe se je spet opiral na boţjo pomoĉ in ker se je hkrati 

zavedal, da se Boţja milost posluţuje ĉloveka za svoj instrument, se je iz hvaleţnosti 

odloĉil ponoĉi ugotoviti, kdo je ĉlovek, ki mu lajša ţivljenje. Ob prihodu je oĉe 

Nikolaja presenetil, da se je tretja dota v obliki kepe zlata skozi okno odkotalila v 

dekliĉino copato pri kaminu. Odloĉen oĉe je po kratkem zasledovanju dohitel mladega 

duhovnika in se mu uspel zahvaliti. V zameno je svojemu rešitelju obljubil molk glede 

njegove vpletenosti v zadevo, vsaj za ĉasa njegovega ţivljenja.
7
  

Kmalu po smrti Nikolajevih staršev je škof Nikolaj sezidal samostan Novi Sion in tam 

postavil svojega neĉaka za opata. Po striĉevi smrti in potem ko je Konstantinova mati 

cesarica Helena v Jeruzalemu odkrila kriţ, na katerem naj bi bil kriţan Jezus Kristus, se 

je opat Nikolaj odpravil na romanje v Sveto deţelo in se dal tam znova proslaviti.  

                                                 
6
 Grubaĉić, Srpske slave, narodni obiĉaji i verovanja, str. 132. 

7
 Wheeler, Saint Nicholas, str. 19-21. 
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2.1.2 Romanje v Sveto deţelo 

Med plovbo v svete kraje je Nikolaj na poti predvidel moĉno neurje. Starejši mornarji, 

ki so se z leti izkušenj na morju nauĉili prepoznavati znake pred neurji in nevihtami, so 

se zmrdovali in jezili na govoriĉenje ĉloveka, za katerega so menili, da govori o stvareh, 

ki jih ne pozna in poslediĉno ne razume. Kaj kmalu so se Nikolajeve napovedi izkazale 

za resniĉne in moĉno neurje je zaĉelo silovito premetavati ladjo na morju. Mornarji, 

preseneĉeni in prestrašeni pred visokimi valovi, so opazili opata Nikolaja, ki se je 

spustil na kolena in zaĉel vneto moliti k boţji milosti. V trenutku je neurje izginilo in 

vreme se je znatno polepšalo.
8
 

Zahvaljujoĉ številnim dogodkom oziroma legendam, povezanimi z morjem, so skozi 

stoletja ĉašĉenja svetega Nikolaja zaĉeli ceniti predvsem mornarji, ribiĉi in ostali 

obrtniki, povezani z morjem in ostalimi vodovji. Ena od legend pripoveduje tudi o 

ĉudeţnem dogodku, ki se je pripetil med Nikolajevo povratno plovbo nazaj domov. 

Nikolaj se je namreĉ z mornarji v Palestini domenil o povratni poti domov, nakar so 

mornarji z ladjo ubrali drugo smer in povsem zanemarili dogovor, sklenjen z opatom 

Nikolajem, katerega kljub opozorilom o storjeni krivici niso upoštevali. Naenkrat se na 

morju sproţi silovit vihar in ladjo, navkljub mornarjevim ukrepom, obrne v prvotno 

dogovorjeno smer. Tako je ladja z boţjo pomoĉjo prispela naravnost v likijsko 

pristanišĉe, v katerem je izstopil zadovoljni Nikolaj.
9
 

Ker se doma v Miri niso mogli zediniti o novem škofu, naj bi se cerkveni 

dostojanstveniki, s pomoĉjo molitve, odloĉili, da bo prazen škofovski sedeţ zapolnil 

duhovnik, ki bo naslednjega dne prvi vstopil v cerkev.  

2.1.3 Škof Nikolaj iz Mire 

Legenda podrobneje opisuje, da so redovniki Sionskega reda predolgo razglabljali o 

tem, katera dovolj moralna in poduhovljena oseba je sposobna zasesti tako vpliven 

poloţaj v Miri, kot je bil takrat škofovski. Nekega veĉera je glas nagovoril najbolj 

ĉastitljivega in spoštovanega med pristojnimi ter mu naroĉil naj se ob zori zbudi in 

postavi pred cerkvena vrata. Prvega duhovnika po imenu Nikolaj naj posveti v škofa. Ta 

se je s kolegi redovniki pogovoril in skupaj so molili k uspešnemu razpletu dogodkov. 

                                                 
8
 Grubaĉić, Srpske slave, narodni obiĉaji i verovanja, str. 132. 

9
 Prav tam, str. 132, 133. 
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Cerkvena vrata so se zgodaj zjutraj po zori odprla za jutranjo mašo in nagovorjeni 

redovnik je nestrpno priĉakoval prvega Nikolaja, ki bo vstopil v cerkev.  Mladi Nikolaj 

se je tisto jutro zbudil bolj zgodaj kot ponavadi in se nenavadno hitro odpravil proti 

cerkvi. Ob vstopu v cerkev je v veţni dvorani naletel na starejšega redovnika, ki ga je 

radovedno in malce nevljudno povprašal po imenu. Ko mu je slednji spoštljivo in 

potrpeţljivo odgovoril, se je ta skupaj z ostalimi redovniki, ki so ravno vstopili skozi 

stranska meniška vrata, neznansko razveselil. Nikolaj se je ves preseneĉen ob glasnem 

hrupu in veselju skoraj izmuznil, a mu je to prepreĉil eden izmed prisotnih, ki mu je 

kasneje tudi razloţil stanje, v katerem se je osupel Nikolaj znašel.
10

  

2.1.4 Sveti Nikolaj v času pregona kristjanov 

V obdobju, ko se je pregon kristjanov bliţal koncu, se je škof Nikolaj v Miri, kljub veĉji 

ogroţenosti zaradi poloţaja, poleg vodenja cerkve še zmeraj ukvarjal z dobrodelnostjo. 

Pogumno in vztrajno je pridigal v cerkvi kot tudi na ulicah mesta, kjer se je odloĉno 

bojeval za ideje kršĉanstva. Bolne je spodbujal, mladim svetoval, suţnje odkupoval in 

nato osvobajal, grešnim kazal pravo pot ipd. Nekoĉ se je sodeĉ po legendi ravno 

sprehajal mimo hiše nekega mesarja, ko je naenkrat zaznal, da se je v hiši pripetil 

grozen zloĉin. Mesar je namreĉ zaklal tri mimoidoĉe študente, ki so pri hiši prosili za 

prenoĉišĉe. Na ţenin nasvet jih je ţelel celo razkosati in meso, da zakrije zloĉin, prodati. 

Nikolaj je mlade študente obudil k ţivljenju in si kasneje pridobil še spoštovanje 

študentov in mladih nasploh.
11

 

Ljudje so ga izredno cenili in spoštovali kot svetnika ţe v ĉasu njegovega ţivljenja, o 

ĉemur priĉa tudi naslednja legenda iz 15. stoletja, ki opisuje dogodke v ĉasu velike 

lakote, ki se je zaradi porazne letine odvijala v Miri. Ladja, natovorjena z ţitom, 

namenjena cesarju v Rim, se je na svoji poti ustavila v likijskem pristanišĉu. Tam je 

Nikolaj pri bogatih trgovcih na krovu uspešno izprosil dovolj ţita, da ga je v Miri in 

okolici zadostovalo še nekaj let pozneje. Trgovcem je obljubil, da pri raztovoru ţita, 

zahvaljujoĉ njegovim molitvam, tega ne bo primanjkovalo in za njihovo dobro delo ne 

bo negativnih oziroma neţelenih posledic, o ĉemer so se mornarji in trgovci kasneje 

tudi prepriĉali.
12

 

                                                 
10

 Wheeler, Saint Nicholas, str. 9, 10. 
11

 Ovsec, Trije dobri moţje, str. 21. 
12

 Nikĉević, Sveti Nikola, pravilo vere i krsna slava, str. 46, 47. 
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Okrog leta 310 so ga rimske oblasti prijele in kot kristjana zaprle v jeĉo. S pomoĉjo 

rezultatov strokovne analize iz poznih petdesetih let 20. stoletja, ko je Rimskokatoliška 

cerkev dovolila analizo okostja iz kripte v baziliki svetega Nikolaja v Bariju, lahko 

sklepamo, da je sveti Nikolaj v zaporu veliko fiziĉno prestal in pretrpel. Ponovna 

analiza prejšnjih rezultatov je v letu 2005 namreĉ pokazala, da je svetnik imel v ĉasu 

svojega ţivljenja polomljen nos, kar se mu je verjetno zgodilo v ĉasu, ki ga je preţivel v 

nasilnem zaporu. Tako se ga je po številnih ĉudeţih in pravoslavnemu nazivu 

»ĉudodelec« prijel še ĉastni naziv »spoznavalec«. Kot se je zgodilo ostalim kristjanom, 

je tudi on po nekaj letih – zahvaljujoĉ cesarju Konstantinu I. – pristal na svobodi in se 

kot škof vrnil v Miro.
13

 

2.1.5 Nicejski koncil leta 325 

V ţelji, da poenoti ideje privilegirane kršĉanske vere in s tem prepreĉi destabilizacijo 

rimskega cesarstva, je cesar Konstantin I. Veliki leta 325 v Nikeji
14

 sklical prvi 

ekumenski nicejski koncil. Od pribliţno 1800 škofov iz vsega rimskega cesarstva jih je 

povabilo sprejelo okrog 300, med njimi tudi škof Nikolaj iz Mire. Na koncilu je 

pribliţno 2000
15

 prisotnih udeleţencev ţelelo utrditi in poenotiti kršĉanstvo. Odloĉili so 

se dokonĉno odpraviti nesoglasja z zagovorniki arijanizma, ki so v skladu z nauki Arija, 

med drugim uĉili, da Jezus Kristus ni neposredni boţji sin. Med prvimi pisnimi 

omembami svetega Nikolaja sveti Metod iz Konstantinopla barvito opisuje, da je v 

strastnih debatah in pri zagovoru boţje resnice – kasneje tudi sprejeti verziji – ki pravi, 

da je Jezus Kristus  boţanskega izvora, Nikolaj v afektu udaril heretika Arija. Prisotni 

dostojanstveniki so bili nad dejanjem izredno pretreseni in zgroţeni. Nikolaj je bil nato 

odstavljen s koncila in razrešen škofovske sluţbe. Po kasnejšem ĉudeţnem 

posredovanju in oglašanju Jezusa Kristusa in Matere boţje so bile sankcije proti 

razrešenemu Nikolaju odpravljene in tako se je po konĉanem koncilu vrnil domov v 

Miro.
16

 Kot škof je vzorno sluţboval vse do pribliţno leta 340, ko je 6. decembra, po 

kratkem bolehanju, v visoki starosti preminil. 

                                                 
13

 Ovsec, Trije dobri moţje, str. 13. 
14

 Mesto Iznik v današnji Turĉiji, ki leţi pribliţno 130 kilometrov jugozahodno od Carigrada. 
15

 Pribliţna vsota 300 povabljenih škofov s svojim spremstvom pezbiterjev in diakonov. 

http://www.newadvent.org/cathen/11044a.htm 
16

 Velimirović, Srpske slave i verski obiĉaji, str. 48. 

http://www.newadvent.org/cathen/11044a.htm
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2.2 Prenos relikvij  

Po sveĉani pogrebni slovesnosti je bilo Nikolajevo telo poloţeno v sarkofag,  okrog 

katerega so v 6. stoletju zgradili veliĉastno cerkev v Miri. Veljala je za eno najlepših 

cerkva, h kateri so romali številni verni, bolni in ostali. Svetnikova priljubljenost je v 

zaĉetku sprva narašĉala na vzhodu, kjer se je kult poĉasi zaĉel oblikovati v prvi polovici 

5. stoletja. Ljudje so se intenzivneje zaĉeli zanimati in preuĉevati svetnikovo ţivljenje, 

prepleteno s številnimi legendami. Kult se je širil iz smeri današnje Grĉije proti Rusiji, 

ki je okrog 8. stoletja svetnika sprejela za narodnega zavetnika. V 6. stoletju mu je na 

obali Konstantinopla oziroma današnjega Carigrada vzhodnorimski cesar Justinijan I. 

zgradil in posvetil cerkev. Ravno v 6. in 7. stoletju se je izjemna priljubljenost in 

zanimanje za svetnikovo ţivljenje preselilo tudi na zahod, natanĉneje v Rim, kjer mu v 

9. stoletju zgradijo baziliko. Kult se je s mnoţiĉnimi romanji, raznimi pisnimi 

omembami, z mnogimi gradnjami cerkva – posveĉenimi svetemu Nikolaju – s pesmimi 

in legendami hitro širil. Nekateri viri omenjajo, da so t.i. stari Slovani z reke Donave v 

številnih zaporednih generacijah mnoţiĉno romali v Likijo na svetnikov grob, kar bi 

danes lahko razloţilo izredno priljubljenost svetega Nikolaja na podroĉju srbsko 

govoreĉega prebivalstva. Konec 9. stoletja je v vzhodni cerkvi prednjaĉil pred vsemi 

svetniki in je po priljubljenosti zaostajal le za Materjo boţjo.
17

 Kult svetega Nikolaja se 

je v osrednji Evropi v 10. stoletju razširil predvsem s pomoĉjo Teofane, ţene Sveto 

rimskega cesarja Otona II., ki je bila grškega rodu. V istem obdobju je izjemna 

priljubljenost svetnika prisotna tudi v juţni Italiji s Sicilijo, kjer vrhunec doseţe v 11. 

stoletju.  

2.2.1 Bari, 1087 

V Normandiji današnje Francije so v fevdalnem sistemu druţinska posestva dedovali le 

najstarejši sinovi. Mlajši so z leti morali odhajati iz domov in so se v ţivljenju 

najpogosteje preţivljali kot poklicni bojevniki. V sklopu normanskih osvajanj tujih 

ozemelj, ki so se zaĉela v 9. stoletju, so se kot najeti poklicni bojevniki odpravili 

zakljuĉevati spore na obmoĉje današnje juţne Italije s Sicilijo. Tam so si po uspešno 

osvojenih bitkah prisluţili slavo, posestva in plemiške naslove. Leta 1071 so si podredili 

mesto Bari, ki je bilo takrat pod carigrajskim patriarhatom.   

                                                 
17

 Radovanović, Sveti Nikola, ţitije i ĉuda u srpskoj umetnosti, str. 10. 
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Zaradi številnih vojn in nasilnih napadov med spopadi vzhodno rimskega cesarstva in 

muslimanskega seldţuškega imperija v bliţini Likije so ţe od leta 1034, ko so Saraceni 

osvojili Miro, mnoga italijanska mesta, med drugim tudi Benetke, nameravala odpluti v 

Miro in si tam prilastiti relikvije svetega Nikolaja. Cerkvene relikvije so takrat mestu 

poleg verskih razlogov, kot so blagoslov in zašĉita kraja, v katerem se nahajajo 

relikvije, koristile tudi z ekonomskega in politiĉnega stališĉa. Mesto je bilo izredno 

cenjeno, ugledno in, zaradi številnih romanj, tudi zelo bogato. V ĉasu kriţarskih vojn so 

se kriţarji iz razliĉnih delov Evrope na poti v Svete deţelo in Konstantinopel pogosto 

ustavljali v baziliki svetega Nikolaja v Bariju.  

Med vladavino bizantinskega cesarja Alekseja I. Komnena in v ĉasu carigrajskega 

patriarha Nikolaja III. Gramatika je leta 1086 na obalah Mire priplula trgovska ladja iz 

Barija. Ta se je namreĉ po opravljenih trgovskih poslih vraĉala iz Antiohije in pod 

krinko prodaje ţita ustavila tudi v Miri. Pomoršĉaki in trgovci iz Barija so se kot 

romarji z dolgimi plašĉi, v katerih so spretno skrili svoje meĉe, uspešno prebili do 

sarkofaga svetega Nikolaja. Niĉ hudega sluteĉi lokalni menihi varuhi, ki so domnevne 

romarje vodili do relikvij, so se prepozno zavedli nastalega poloţaja in tako je skupina 

moţ v naglici razbila sarkofag in pobrala svetnikove kosti, ki naj bi dobesedno plavale v 

svetnikovi »manni«
18

. Zaradi površnosti skupine naj bi za seboj v sarkofagu pustili del 

svetnikovega okostja. Preden so vznemirjeni menihi uspeli obvestiti prebivalce Mire, je 

11. aprila oziroma 29. marca, po gregorijanskemu koledarju, leta 1087 ladja iz Barija z 

relikvijami izjemno priljubljenega svetega Nikolaja ţe izplula iz likijskega pristanišĉa. 

Skoraj mesec kasneje, 9. maja oziroma 22. maja, po gregorijanskemu koledarju, je ladja 

slovesno zaplula v Barijsko pristanišĉe, kjer je posadko z relikvijami doĉakala mnoţica 

prebivalcev Barija in okolice.
19

 V Bariju je bil kult svetega Nikolaja izjemno razširjen in 

moĉno prisoten ţe bistveno pred prihodom relikvij. Ime Nikolaj je namreĉ bilo drugo 

najpogostejše osebno ime v okolici. V oktobru leta 1089 je bila na bizantinskih 

ruševinah za svetnika zgrajena kripta z oltarjem, ki jo je istega leta posvetil papeţ Urban 

II.. Desetletja kasneje pa je dokonĉno bila zgrajena tudi obkroţujoĉa monumentalna 

bazilika, ki še danes velja za ponos italijanskega Barija.  

                                                 
18

 V preteklosti imenovana »oljna substanca«. Veĉ na strani 14. 
19

 Nikĉević, Sveti Nikola, pravilo vere i krsna slava, str. 59-62. 
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Slika 1: Bazilika svetega Nikolaja v Bariju. 

 

2.2.2 Spornost prenosa relikvij  

V ĉasu prenosa relikvij so, kot ţe omenjeno, Turki Seldţuki osvajali bizantinska 

ozemlja v Mali Aziji in tam rušili in zaţigali kršĉanske cerkve, samostane in celo 

svetniške relikvije. Ravno zato naj bi se oboroţeni prebivalci Barija odloĉili prenesti 

relikvije v svoje mesto. Legenda, ki zagovarja teorijo in upraviĉuje dejstvo, da so 

relikvije rešili pred destruktivnimi neverniki, pravi, da se je v Bariju sveti Nikolaj 

prikazal deţurnemu duhovniku. V sanjah mu je naroĉil, da se njegovi posmrtni ostanki 

iz Mire prepeljejo na varno v Bari. Stari turški viri pa pustolovske prebivalce Barija 

medtem opisujejo kot pirate in razbojnike, ki so oropali svetnikov grob v Miri. V 

omenjenem obdobju so bile namreĉ kraje in razne manipulacije s svetniškimi 

relikvijami izredno pogoste. Konec leta 2009 je arheološka stroka v današnji Turĉiji 

objavila novico, ki nagovarja in spodbuja turško oblast, naj uradno prosi italijansko za 

vrnitev svetnikovih kosti v Turĉijo. Sklicevali naj bi se na nelegalen odvzem in 

svetnikovo ţeljo, da veĉno poĉiva v svojem mestu, v Miri.
20

 

                                                 
20

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8432314.stm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8432314.stm
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2.2.3 Relikvije svetega Nikolaja v Benetkah 

V naglici in vsesplošni zmedi je leta 1087 barijska skupina moţ, kot prehodno 

omenjeno, za seboj v sarkofagu svetega Nikolaja v Miri pustila del okostja. V sklopu 

prve kriţarske vojne so se kriţarji iz Benetk leta 1099 spotoma ustavili v Miri. Namenili 

so se k cerkvi svetega Nikolaja, ki je zaradi strahu duhovnikov in lokalnih vernikov 

pred Turki bila skoraj zapušĉena. Po laţje odpravljenem uporu so v cerkvi najprej našli 

posmrtne ostanke svetega Teodorja, prvotnega zašĉitnika Benetk, in nato še svetega 

Nikolaja, strica svetega Nikolaja iz Mire. Potem ko so najdene relikvije odnesli na 

ladjo, se je skupina kriţarjev zopet vrnila v cerkev, kjer jih je sladek vonj vodil 

naravnost izza oltarja. Tam so prodrli pod in nekaj plasti globlje našli napis, ki je 

oznaĉeval ţaro s preostalim delom relikvij svetega Nikolaja iz Mire. Zadovoljni moţje 

so se nadškofu finanĉno odkupili za nastalo materialno škodo v cerkvi in se z 

dragocenim zakladom napotili na ladjo. Po konĉani kriţarski vojni so se leta 1101 

kriţarske ladje z relikvijami vrnile v Benetke. Sledilo je vsesplošno veselje in kasneje 

vnete razprave o konĉnem poĉivališĉu svetnikovih relikvij. Med drugim so predlagali 

Baziliko svetega Marka, dokler se ne bi zgradila svetemu Nikolaju za to namenjena 

cerkev. Obveljal je predlog predstojnika samostana Svetega Nikolaja na otoku Lido. 

Tako danes relikvije vseh treh svetnikov poĉivajo pod oltarjem v cerkvi Svetega 

Nikolaja na otoku Lido, v Benetkah.
21

  

                                                 
21

 http://www.stnicholascenter.org/Brix?pageID=944 

http://www.stnicholascenter.org/Brix?pageID=944
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Slika 2: Cerkev svetega Nikolaja v Benetkah. 

 

2.2.4 Znanstvene raziskave relikvij iz Barija in Benetk 

Tekmovalnost med Barijem in Benetkami je zaradi spornosti resniĉnega lastništva 

relikvij trajala veĉ stoletij, vse dokler analiza kosti iz Benetk leta 1992 ni izbrisala 

poslednjega dvoma.  

Ker je bila kripta svetega Nikolaja v Bariju stara skoraj devet stoletij, nujno potrebna 

prenove, se je Rimskokatoliška cerkev v petdesetih letih 20. stoletja odloĉila med njeno 

prenovo analizirati in preuĉiti svetnikove kosti. Leta 1953 je bila pod nadzorom posebne 

papeške komisije z barijskim nadškofom na ĉelu izbrana pešĉica strokovnih izvedencev 

oziroma strokovnjakov, odgovorna za raziskavo. 5. maja sta Luigi Martino, profesor 

anatomije z Univerze v Bariju in sodelavec Dr. Alfredo Ruggieri konĉno odprla 

svetnikov, s prozorno tekoĉino napolnjen grob in iz njega previdno izvlekla svetnikove 

kosti, ki so bile namenjene nadaljnji identifikaciji in primernemu popisu. Kosti so, za 

razliko od dobro ohranjene lobanje, bile v zelo krhkem stanju in veĉina jih je bila 

polomljenih. Po zaĉetnem analiziranju in inventuri so bile kosti med štiriletno prenovo 
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kripte poloţene v prozorne ţare, namenjene javnosti in ĉašĉenju vernikov. V maju leta 

1957 se je tako z anatomskimi kot antropološkimi raziskavami zaĉel drugi del analize 

relikvij v Bariju. S pomoĉjo številnih natanĉnih anatomskih meritev in rentgena so 

strokovnjaki med drugim prišli do zakljuĉkov, da je okostje ĉloveka, ki je umrl v 

pribliţno sedemdesetem letu starosti in da je v ţivljenju najverjetneje bolehal za hudim 

kroniĉnim artritisom. Visok je bil 167 centimetrov in je nekoĉ v ţivljenju bil ţrtev 

nasilja. Omeniti je seveda potrebno tudi, da je bilo okostje v grobu svetega Nikolaja v 

Bariju nepopolno.
22

  

 

Slika 3: Odprt grob iz Barija leta 1953. 

 

Leta 1992 je profesor Luigi Martino zopet povabljen k analizi posmrtnih ostankov 

svetega Nikolaja, tokrat v Benetke. Po podobni metodi analiziranja, kot pred tremi 

desetletji, je strokovnjak anatomije tokrat delal z mnogo bolj polomljenimi in drobnimi 

kostmi kot v Bariju, kar potrjuje teorijo, da gre za ostanke, ki so jih v sarkofagu v Miri 

pustili moţje iz Barija. Zaradi enake barve kosti, ujemajoĉih se delcev, napisa na ţari in 

shranjene »manne« je stroka prišla do zakljuĉkov, da dejansko gre za relikvije istega 

svetnika kot v Bariju.
23

  

                                                 
22

 http://www.stnicholascenter.org/Brix?pageID=943 
23

 http://www.stnicholascenter.org/Brix?pageID=944 

http://www.stnicholascenter.org/Brix?pageID=943
http://www.stnicholascenter.org/Brix?pageID=944
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Slika 4: Delci okostja v Benetkah. 

 

2.2.5 »Manna« svetega Nikolaja  

Prviĉ »manno« v svetnikovi hagiografiji opisuje ţe Mihael Arhimandrit kot zelo 

prijetno dišeĉo oljno substanco. Kot tako jo v zgodnjih zgodovinskih virih pogosto 

omenjajo, dejansko pa gre za vodo.  Z raznimi kemijskimi testiranji »manne« v zaĉetku 

20. stoletja v Bariju so znanstveniki namreĉ ugotovili, da je »manna« skoraj ĉista 

destilirana voda, ki se ni ustvarila v stiku z zunanjim okoljem.  

Telo svetega Nikolaja naj bi ţe takoj po smrti oddajalo omamne vonjave. V 10. stoletju 

so, kot ţe omenjeno, moţje iz Barija v Miri relikvije dobesedno izvlekli iz svetnikove 

manne. Celo med plovbo v Bari naj bi se po priĉanjih mornarjev na krovu kosti ĉudeţno 

vlaţile in prav tako oddajale prijetne vonjave. Svetnikova edinstvena relikvija »manna« 

je stoletja privlaĉila romarje, ki so ji pripisovali ĉudeţne in zdravilne uĉinke. Potem ko 

so med prenovo kripte in analizo kosti v Bariju ponovno odprli svetnikov grob, so 

znotraj prav tako kot pred 866-imi leti našli med kostmi tudi doloĉeno tekoĉino. Po 

natanĉnem pregledu kamnitega groba so ugotovili, da je ta povsem brez razpok in 

ostalih odprtin, skozi katere bi lahko voda predrla med kosti.
24

 Tako izvor »manne« z 

znanstvenega stališĉa še danes ni v celoti pojasnjen. Od leta 1980 se ob prazniku 

                                                 
24

 http://www.stnicholascenter.org/Brix?pageID=943 

http://www.stnicholascenter.org/Brix?pageID=943
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prenosa relikvij 9. maja vsako leto v Bariju uradno po sveĉani maši in molitvi pod 

nadzorom barijskega nadškofa in v spremstvu pravoslavnega škofa, civilne oblasti, 

duhovšĉine in vernikov iz groba svetega Nikolaja vleĉe cenjena »manna«, ki mestu 

vsako leto tako podarja nov blagoslov. Svetnikova »manna« oziroma voda se nato 

pomeša z blagoslovljeno sveto vodo in nato razdeli med vernike, ki si z njo zdravijo telo 

in duha.
25

 Danes se »manna«, shranjena v lepo okrašenih steklenicah, ki so jih 

oblikovali barijski umetniki in prikazujejo prizore iz svetnikovega ţivljenja, nahajajo v 

številnih domovih barijskih druţin in poleg statusa relikvije predstavljajo tudi del 

kulturno umetniške dedišĉine Barija.  

 

Slika 5: Okrašene steklenice s svetnikovo "manno". 

 

                                                 
25

 http://www.stnicholascenter.org/Brix?pageID=42 

http://www.stnicholascenter.org/Brix?pageID=42
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2.3 Kult svetega Nikolaja iz Barija 

Sveti Nikolaj iz Mire je po prenosu relikvij v 11. stoletju postal znan tudi kot sveti 

Nikolaj iz Barija. Tam se še danes vsako pomlad 9. maja z velikimi slovesnostmi 

spominjajo veselega dogodka, ko je sveti Nikolaj postal njihov zavetnik. Mešĉani 

prevaţajo na ladji svetnikov kip, okrog katerega kot spremstvo plujejo manjši ĉolni 

lokalnih ribiĉev, romarjev in vernikov. Na ĉudovito in pisano lepo okrašenih ulicah 

Barija potekajo karnevalske procesije, v katerih prebivalci in obiskovalci ob glasni 

glasbi sledijo mornarjem, ki nosijo kip svetega Nikolaja. Po zakljuĉeni maši na odprtem 

se procesija s kipom na ĉelu odpravi z obale proti mestu, kjer se prazniĉno vzdušje 

nadaljuje pozno v noĉ.
26

  

Po letu 1087 se kult svetega Nikolaja iz Barija ţe moĉno utrdi tudi na zahodu Evrope in 

celo v severni Afriki. Zlasti v pristanišĉih in ob morju mu je bilo zgrajenih veliko 

cerkva in kapel. V Rimu mu je še danes posveĉeno okrog trideset cerkva, molilnic, 

bolnišnic ipd. Na ozemlju današnje Rusije, kjer je nekoĉ 9. maj veljal za drţavni 

praznik, ima skoraj vsako mesto vsaj eno cerkev posveĉeno svetemu Nikolaju iz Barija. 

Na Slovenskem mu je posveĉeno okrog dvesto cerkva, za zavetnika ljubljanske stolnice 

pa so si ga nekoĉ izbrali ribiĉi in ĉolnarji.  

2.4 Podoba svetega Nikolaja in ikonografija  

Podobe svetega Nikolaja s tremi deĉki, ki predstavljajo legendo o zaklanih študentih, ali 

z mošnjami zlata kot dekletove dote, so bile na bizantinskih stenah zelo pogosto 

upodabljane. Kasnejše upodobitve svetnika iz zahodne Evrope so se zanašale predvsem 

na tiste z vzhoda. Svetnik je predstavljen tako z dolgo kot kratko brado in na veĉini 

portretov je upodobljen plešast. Veliko podob svetnika v tradicionalnem škofovskem 

oblaĉilu s haljo, mašnim plašĉem, mitro
27

 in palico prikazujejo svetnika v povezavi z 

legendami in ĉudeţi, ki jih je delal in si poslediĉno v pravoslavni cerkvi prisluţil ĉastni 

naziv »ĉudodelec«. Na upodobitvah so uporabljeni razliĉni pripomoĉki - kot tri jabolka, 

tri zlate palice, tri mošnje ali tri zlate kepe, ki so dekleta rešile nesreĉne usode. V Rusiji 

so se za upodabljanje ikon svetega Nikolaja poleg uveljavljenih fresk posluţevali tudi 

mozaikov. Mornarji so, vkljuĉno s turškimi, med plovbo po Sredozemskem morju imeli 

navado zveĉer pred godovnim dnevom svetega Nikolaja v preteklosti spustiti v morje 
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 Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 20. 
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 Mitra je visoko obredno pokrivalo cerkvenih dostojanstvenikov. 
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sidro za ves dan ali celo veĉ dni zapored. Sveĉano obleĉeni mornarji so se ob zvoku 

izstreljenih topovskih krogel veselili v ĉast svetnika zavetnika.
28

 Kot varuha mornarjev 

so ga zato najpogosteje predstavljali ob morju ali ladji in s sidrom.  

Zahvaljujoĉ izrednim doseţkom na podroĉju sodobne forenziĉne antropologije, ki danes 

sluţi predvsem identifikaciji neznanih ţrtev kriminala, so danes na voljo pripomoĉki, ki 

s pomoĉjo ĉlovekove lobanje ustvari njegovo zunanjo podobo. Francesco Introna, 

profesor forenziĉne patologije z univerze v Bariju, je leta 2004 v sodelovanju z angleško 

univerzo v Manchestru s pomoĉjo anatomskih podatkov raziskave iz leta 1957 in 

najsodobnejše programske opreme izdelal model obraza svetega Nikolaja. Grafiĉni 

umetnik je nato modelu dodal rjave oĉi, sive lasi z brado v stilu 4. stoletja in barvo koţe 

glede na geografski poloţaj okolja, v katerem je ţivel svetnik. Konĉni izidi svetega 

Nikolaja prikazujejo kot grško mediteranskega šestdesetletnika z moĉnejšo ĉeljustjo in 

zlomljenim nosom.
29

  

 

Slika 6: Rekonstrukcija obraza svetega Nikolaja iz leta 2004. 
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 Grubaĉić, Srpske slave, narodni obiĉaji i verovanja, str. 135. 
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Ena izmed svetnikovih ikon, ki se danes nahaja v Baziliki svetega Nikolaja v Bariju, 

priĉa o moĉno prisotnem kultu svetega Nikolaja tudi na Balkanu. Italijanski zgodovinar 

Beatillo v svoji Histori di san Nicolò iz leta 1672 opisuje romanje srbske kraljice 

Helene, ţene Uroša I., v Bari. Leta 1290 je tako Baziliki svetega Nikolaja med drugimi 

bogatimi darovi podarila tudi ikono, ki prikazuje kraljico s svojima sinovoma 

Dragutinom in Milutinom, kako kleĉijo pred svetim Nikolajem iz Barija. Devetindvajset 

let kasneje je kralj Uroš II. z ţeno ob obisku Bazilike svetega Nikolaja, razoĉaran nad 

skromnim oltarjem v kripti, Baziliki podaril nov lepši oltar, ki pa se je, za razliko od 

Helenine ikone, v 17. stoletju ob postavitvi novega oltarja, izgubil.
30
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 Ovsec, Trije dobri moţje, str. 19. 
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3 KRSTNO IME ALI SLAVA 

V 7. stoletju so Slovani na ozemlje današnje Srbije s seboj prinesli svoj panteon 

poganskih boţanstev. Predniki današnjih Srbov so poleg spoštovanja številnih bogov 

imeli moĉno prisoten in razvit kult mrtvih, ki je izviral iz slovanske mitologije, 

pomešane z ostalimi podobnimi rimskimi, hebrejskimi kulti in predvsem grškim kultom 

junakov. Staro slovanska plemena in druţine so namreĉ poleg zašĉitniških bogov ĉastile 

predvsem svoje daljne junaške prednike, ki naj bi se kot poosebljeno boţanstvo naselilo 

v njihovih domovih in jih tako šĉitilo pred ostalimi zli duhovi. Svoje zavetnike so 

druţine in plemena ob velikem praznovanju poĉastili z ţrtvovanjem bodisi prve ţetve 

ali zelo pogosto s prelito krvjo domaĉe ţivine.  

Zaradi sentimentalnosti in zvestobe trdo zakoreninjenim obiĉajem so se v ĉasu razvoja 

kršĉanstva, ki se je širilo na vseh ozemljih pod grško oblastjo, poganski Slovani teţko 

odrekli svojim domaĉim zavetnikom. Kljub stremljenju bizantinskih vladarjev, da se 

kršĉanstvo razširi tudi med novo priseljena ljudstva in zaradi pridig duhovnikov v 

latinskem in grškem, torej Slovanom tujem jeziku, je proces pokristjanjevanja med 

predniki današnjih Srbov potekal izredno poĉasi. V 9. stoletju se je s prihodom grških 

misijonarjev Cirila in Metoda konĉno priĉel organiziran proces pokristjanjevanja, pri 

katerem sta omenjena brata, apostola Slovanov, zaĉela pridigati in oznanjati boţjo 

besedo v domaĉem slovanskem jeziku in novi pisavi glagolici, iz katere se je kasneje na 

osnovi grških ĉrk razvila cirlica. Slednja se še danes uporablja v Srbiji, Ĉrni Gori, 

Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Rusiji in nekaterih ostalih vzhodno evropskih 

drţavah. Ker se cerkev nikakor ni mogla rešiti politeizma pri upornih Slovanih, se je 

odloĉila njihove poganske bogove zavetnike spremeniti oziroma zamenjati za kršĉanske 

svetnike. Iz ĉisto praktiĉnih razlogov je druţinam in plemenom, ki so se takrat 

veĉinoma ukvarjali s poljedelstvom in ţivinorejo, svetovala naj si za kršĉanske svetnike 

izberejo predvsem tiste, ki godujejo jeseni, pozimi in spomladi, ko je najmanj dela na 

poljih.
31

 Danes velja prepriĉanje, da je slava dejansko spomin na dan svetnika, ko se je 

doloĉena druţina krstila in tako sprejela enega, pravega kršĉanskega Boga. Pribliţno tri 

stoletja so pokristjanjeni Slovani enkrat letno obeleţevali in praznovali kršĉanskega 

svetnika oziroma zavetnika, podobno kot so prej s krvno ţrtvijo poĉastili svoje 

poganske zavetnike. Druţina oziroma pleme je pred cerkev pripeljala govedo, ovna ali 
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jagnje, nad katerim je kršĉanski duhovnik pred oltarjem bral doloĉeno molitev. Po 

konĉani molitvi na dan svetnika oziroma slave so v ĉast pokojnih darovano domaĉo 

ţival zaklali. Pogosto se je dogajalo, da je to pred oltarjem v cerkvi poĉel ravno 

kršĉanski duhovnik, kateremu je nato pripadla v dar koţa ali nekakšen drugi del zaklane 

ţivine. Po konĉanem obredu ţrtvovanja se je v cerkvi ali na odprtem zaĉela pojedina in 

prazniĉna veselica. Leta 1219, ko je Srbska pravoslavna cerkev postala avtokefalna, se 

je prvi srbski nadškof Sava Nemanjić
32

, v sklopu reformatorskega procesa, ki je 

odpravljal zadnje sledi politeizma pri kršĉanskih Slovanih, odloĉil odpraviti pogansko 

ţrtvovanje ţivine. Cerkev je tako duhovnikom prepovedala branje molitev ţivini in 

njihovo prisotnost v kršĉanskem templju. Vernikom pa je bilo zaklano ţivino 

prepovedano nositi v cerkev, kjer se po novem lahko ţrtvuje le domaĉe rastlinske 

pridelke. Zaklano meso naj operejo, ustrezno pripravijo in postreţejo izkljuĉno v 

svojem domu, kjer jih nato obišĉe duhovnik.
33

 Tako je sprva predvsem narodni ritual 

dobil nove razseţnosti in s cerkveno religioznimi predpisi dobil pribliţno današnjo 

obliko krstnega imena oziroma slave, ki se z nekaterimi odstopanji razlikuje po 

razliĉnih krajih. Za ugotovitev in ponazoritev sprememb in razliĉnih variacij 

praznovanja slave po razliĉnih krajih sem primerjal praznovanje slave svetega Nikolaja 

pri treh srbskih druţinah. Prva druţina ţivi v mestu Ruma, v Srbiji. Šteje tri druţinske 

ĉlane. Oĉe je star 35, mati 33 in sin 12.  Druga, prav tako triĉlanska druţina, ţivi v 

mestu Šekovići, v Bosni in Hercegovini. Oĉe je star 52, mati 49 in sin 25. Tretja srbska 

druţina ţivi v mestu Nova Gorica, v Sloveniji. Starša sta se v Slovenijo iz severnega 

dela Bosne in Hercegovine priselila v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Oĉe je star 46, mati 49 in sinova 22 in 20. Vse tri druţine praznujejo slavo na enak 

naĉin, kot so to poĉeli njihovi starši in o svetem Nikolaju vedo toliko, kolikor so jih 

nauĉili starši in verouk.   

3.1 Pomen in nadaljevanje slave  

Prvi, ki se je znanstveno zaĉel ukvarjati s preuĉevanjem krstnega imena oziroma slave, 

je bil Vuk Stefanović Karadţić, srbski etnograf in reformator srbskega jezika iz 19. 

stoletja. Zahvaljujoĉ številnim ljudskim pesmim o slavi Karadţić v svojih delih 

ugotavlja, da se je v njegovem ĉasu naziv krstno ime, ki izvira iz dneva, ko se je 
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poganska druţina dala krstiti, uporabljal predvsem na severu in zahodu ozemlja, 

naseljenega s Srbi, ki praznujejo slavo. Izraz slava, ki poveliĉuje svetnika in njegovo 

slavo, pa naj bi se veĉinoma uporabljal na juţnih in vzhodnih delih Balkana. Danes ko 

ljudje ţivimo v obdobju medijev, telekomunikacije in globalizacije, sta oba izraza kot 

tudi kombinacija obeh – krstna slava – bolj ali manj pri ljudeh enako sprejeta in 

uporabljana. Sicer redkoma se omenja slava tudi kot blagdan, sveto, sveti ipd. 

V zaĉetku so slavo praznovali tudi ostali pravoslavni narodi, ki pa so jo sĉasoma 

opustili in zamenjali za praznovanje goda in rojstnega dne. Danes se v podobni obliki 

praznuje slava še v nekaterih delih Bolgarije in Romunije. Poleg pravoslavnih Srbov na 

Balkanu in razseljenih po svetu, danes slavo praznujejo tudi katoliški Srbi v Boki 

Kotorski, Dalmaciji, juţni Hercegovini, Ĉrni Gori in Makedoniji.
34

 Gre torej za 

edinstven kršĉanski obiĉaj, znaĉilen predvsem za srbski narod, s ĉimer se radi ponosno 

pohvalijo, ko pravijo »Gde je slava, tu je i Srbin« ali obratno »Gde je Srbin, tu je i 

slava«
35

. S slavo se druţina zahvali svojemu svetniku za zašĉito in se istoĉasno 

spominja vseh svojih prednikov, ki so enako skozi številne generacije poĉeli tudi sami. 

Slavo so druţine praznovale v najhujših obdobjih srbske zgodovine in ĉlovekovega 

ţivljenja. Srbi naj bi v pribliţno štirih stoletjih pod turško oblastjo uspešno krepili in 

obdrţali svojo srbsko kulturo in identiteto ravno s pomoĉjo letnega praznovanja slave, 

kjer so se med redkimi druţenji s širšo druţino in prijatelji lahko zahvalili svetniku 

zavetniku, se poveselili in odloĉali o raznih pomembnih tekoĉih zadevah. Ljudje na 

slavo niso pozabili niti v izgnanstvu, jeĉi, bolnišnici ipd. Celo med vojnami naj bi se 

vojaki v jarkih ob minimalnih predpisanih pripomoĉkih spominjali krstnega imena 

oziroma slave, peli, molili in klicali svojega svetnika v pomoĉ.
36

 Praznovala se je v 

bogastvu in revšĉini, ob veselju in ţalosti. Dogajalo se je namreĉ, da se je slava v 

druţini praznovala na isti dan, ko se je odvijala pogrebna slovesnost enega izmed  

pokojnih ĉlanov druţine. Slavo se namreĉ kljub vsemu praznuje redno vsako leto 

zapored. Kljub proticerkveni propagandi povojnega komunistiĉnega reţima in 

zahvaljujoĉ vztrajnosti in zvestobi tradiciji se je tako ljudsko verski ritual – slava – z 

dedovanjem uspešno obdrţal vse do današnjih dni.  
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Slava se od svojega zaĉetka deduje po moški oziroma oĉetovi strani. Ko oĉetovi sinovi 

še ţivijo v skupnem domu oziroma gospodinjstvu, praznujejo skupno slavo domaĉega 

svetnika zavetnika. Ko se eden izmed sinov osamosvoji in odseli od doma, kjer si 

ustvari svojo druţino, takoj naslednje leto prevzame druţinsko slavo kot svoj praznik in 

tako poĉasti svojega svetnika, ki mu varuje novi dom. Oĉeta druţin iz Bosne in 

Slovenije sta, za razliko od oĉeta iz Srbije, zaĉela praznovati slavo šele po smrti oĉeta. 

Njuno prepriĉanje je, tako kot prepriĉanje nekaterih ostalih ljudi, da se slavo po oĉetu 

deduje šele po njegovi smrti oziroma po smrti staršev, zmotno, kajti po oĉetovi smrti 

vdova v domu nadaljuje tradicijo. Nekoĉ pred vplivom idej reformacije v 

Rimskokatoliški cerkvi, ki so zagovarjale duhovnost pred materialnim svetom, je tako 

kot ponekod še danes veljalo, da je slava praznik vezan predvsem na posest, na kateri je 

druţina ţivela in ki jo je šĉitil doloĉen svetnik. Ţenin, ki se je po poroki priţenil na 

ţenino posest, je na primer poleg svoje druţinske slave praznoval še njeno. Njuni sinovi 

so nato praznovali oĉetovo slavo, materino pa so praznovali kot preslavo. Prav tako je 

bilo sprejemljivo in v navadi praznovati slavo svetnika, ki jo je nekdo podedoval skupaj 

z neko podedovano posestjo. Srbska pravoslavna cerkev danes izrecno poudarja, da je 

druţinska slava ritual izkljuĉno duhovnega pomena in da posest z njo, razen pri 

cerkvenih slavah, nima nobene povezave. Ravno tako cerkev izpodbija trditev, da slavo 

dedujejo le najstarejši sinovi. Vsak izmed sinov z druţinami v svojem domu, kot ţe 

omenjeno, potrebuje svetnika zavetnika, ki ga bo varoval. Sin od oĉeta naĉeloma 

podeduje slavo tako, da prvo leto odkar se je osamosvojil, z druţino obišĉe slavo v 

svojem predhodnem domu. Oĉe mu med tradicionalnim obredom z desno roko podari 

ĉetrtino odrezanega hleba oziroma slavskega kolaĉa, nato se poljubita in si ĉestitata 

slavo. Oĉe sinu zaţeli, da s svojo ţeno in otroki v domu s prijatelji dolgo praznuje slavo 

v zdravju in dobrem razpoloţenju. Ob odhodu sin odnese s seboj kos podarjenega 

kruha, ki si ga doma z druţino razdeli in poje. Naslednje leto druţina prviĉ praznuje 

krstno ime oziroma slavo v svojem domu. Tako je slavo pred trinajstimi leti podedoval 

tudi obravnavani oĉe iz Srbije. 

3.2 Priprave na slavo 

Druţina se z gostiteljem na ĉelu dolgo pripravlja na dan slave. Nekoĉ so ljudje vso leto 

naĉrtovali postreţbo na slavi in se poslediĉno sproti pripravljali na veliki dan. 

Spoštovanje do svetnika se kaţe v trudu druţine, ki neprestano stremi k sveĉanosti in 
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dostojnosti slave, ki jo praznuje. Dom, v katerem druţina ţivi, se pravoĉasno oĉisti in 

uredi. Druţinski ĉlani si pripravijo lepa in sveĉana oblaĉila, mlajšim otrokom pa se 

ponavadi kupijo kar nova. Dnevi pred slavo naj bi potekali v veselem in prazniĉnem 

vzdušju, kar je predvsem v današnjih ĉasih, kjer je tempo ĉlovekovega ţivljenja izredno 

hiter in stresen, teţje dosegljivo. Cerkev pravoslavne srbske druţine, ki praznujejo slavo 

zato opozarja, da je izredno naporno in odveĉ pripravljati slavo, na kateri sodeluje 

preveliko število gostov. V preteklosti se je namreĉ dogajalo, da so se stvari izrodile, ko 

so ljudje pozabili resniĉni pomen slave in so poslediĉno praznovanje slave razširili na 

veĉ dni zapored. Ljudsko izroĉilo iz Ĉrne Gore omenja druţine, kjer so doloĉeni 

razvratni gostitelji za ĉim bolj odmevno veselico, ki se je razvila iz slave, prodajali 

ţivino in ostalo domaĉo lastnino. Veĉdnevno rajanje je tako trajalo, vse dokler ni 

konĉno zmanjkalo hrane in pijaĉe. Številne take druţine so kasneje zaradi omenjenih 

ekscesov pogosto obuboţale. Ĉrnogorski knez Danilo Petrović je v sklopu reform in 

zavoljo svojega naroda v 19. stoletju celo izdal dekret, v katerem je prepovedal 

veĉdnevno praznovanje slave in zagrozil z globo vsakemu gostu, ki bi ga jutro po slavi 

zalotili v domu druţine, ki je slavo praznovala.
37

 Druţini iz Srbije in Bosne se na slavo 

intenzivneje zaĉnejo pripravljati pribliţno pet dni prej in njuni stroški znašajo v 

vrednosti ene povpreĉne meseĉne plaĉe v njihovi drţavi. Druţina iz Srbije praznuje s 

pribliţno 20 gosti, medtem ko druţina iz Bosne praznuje s pribliţno 15 gosti. Druţina iz 

Slovenije se na slavo s pribliţno 30 gosti zaĉne pripravljati nekaj deset dni prej in njeni 

stroški v decembru 2010 so znašali pribliţno 600 evrov, kar znaša pribliţno dve tretjini 

povpreĉne meseĉne plaĉe decembra 2010 v Republiki Sloveniji. Vse tri druţine uradno 

praznujejo slavo le en dan. Naslednji dan jih sicer obišĉejo tudi gostje, ki se slave niso 

uspeli udeleţiti dan prej, ampak je postreţba enaka obiĉajnem dnevu.  

3.2.1 Kajenje in kropljenje doma 

Po starodavni in ustaljeni praksi pravoslavne cerkve duhovnik dan pred slavo obišĉe 

dom druţine, ki praznuje in tam z blagoslovljeno vodo kropi in blagoslavlja njihov dom. 

Cerkev se je poleg molitve in bogosluţja v cerkvah in boţjih templjih odloĉila, da se 

dvakrat na leto bogosluţje z molitvami izvaja tudi v lastnih domovih pravoslavnih 

vernikov. Z obredom blagoslovljenja doma s kropljenjem blagoslovljene vode se v 

domovih vernikom naseli boţja milost in sveti duh, ki stanovalcem in druţini nudi moĉ, 
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varnost in sreĉo v ţivljenju. Z molitvijo pa duhovnik prosi za razvoj najmlajših in veĉni 

pokoj prednikom stanovalcev doma. Obred blagoslovljenja doma naj bi se odvijal v 

ĉasu slave oziroma dan pred slavo in v ĉasu pred veliko noĉjo.
38

 Druţino iz Srbije 

duhovnik obišĉe vsako leto dan pred slavo, medtem ko druţina iz Bosne dom 

blagoslavlja dvakrat do trikrat letno, ne nujno pred slavo. Druţini iz Slovenije lokalni 

duhovnik dom blagoslavlja le enkrat letno, v ĉasu pred veliko noĉjo.  Na podeţelju je za 

razliko od današnjih mest duhovnikov obisk veĉinoma samoumeven. Ob obredu 

blagoslavljanja doma morajo biti prisotni vsi stanovalci, zato duhovnik, ki dokaj dobro 

pozna svoje vernike, gostitelju pred kropljenjem doma le potrdi svoj prihod. Gospodinja 

pred slavo na dan duhovnikovega obiska na mizi za obred pripravi skledo z vodo, šop 

posušene bazilike, manjšo sveĉo, ţaro za kadilo, kadilo in spisek imen ĉlanov druţine, 

ki ţivijo v domu. Po konĉanem obredu in duhovnikovim molitvam pred ikono svetnika 

zavetnika, ki leţi na vzhodni steni doma, gospodinja blagoslovljeno vodo, s katero je 

duhovnik kropil in blagoslavljal dom, uporabi pri peki hleba oziroma slavskega kolaĉa. 

Danes, ko ljudje namenijo veri manj ĉasa kot nekoĉ, se blagoslavljanje doma ponekod 

zgodi v povpreĉju le enkrat na leto in ne nujno pred slavo. Zato se blagoslovljeno vodo 

z obreda blagoslavljanja doma lahko uporabi tudi za pitje ali zalivanje dragocenega 

drevesa in ostalega rastlinja.  

3.2.2 Vabila na slavo 

Med ljudmi in predvsem na vasi je nekoĉ bilo v navadi, da se je veĉer pred slavo iz 

doma slavljenih poslal eden izmed mlajših sinov oziroma bratov, ki je po vasi spoštljivo 

in vljudno od hiše do hiše vabil druţino in prijatelje, ki logiĉno niso tudi sami 

praznovali iste slave. Eden izmed moţnih razlogov, zaradi katerih nekateri pravoslavni 

ljudje danes opušĉajo praznovanje slave, je ravno prisotnost oziroma neprisotnost 

doloĉenih gostov na slavi zaradi dejstva, da tudi sami praznujejo in ĉastijo istega 

svetnika. Zlasti je to neizbeţno pri bratih, ki kljub vzajemni ljubezni in spoštovanju, 

loĉeno praznujejo isto slavo in poslediĉno ne morejo deliti veselja in ĉasti svoje slave 

eden z drugim. Ĉe so se povabljeni v doloĉenem domu odzvali povabilu veĉ druţin z 

isto slavo, so se zadregi izognili tako, da so k vsaki hiši poslali po enega svojega 

druţinskega ĉlana oziroma zastopnika in s tem prepreĉili razţalitev tistih, ki so jih 

povabili. Tako so naslednjiĉ ob svojem praznovanju slave zaradi vzajemnosti imeli tudi 
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sami zagotovljeno doloĉeno število gostov. Enako poĉnejo vse tri druţine, ki sem jih 

primerjal. Goste samoumevno priĉakujejo brez uradnega vabila. Nekaj dni prej se slava 

v vsakdanjih pogovorih beţno omeni. Kljub opozorilom cerkve, da je slava duhovna 

izkušnja, se je pogosto dogajalo tudi, da so zaradi pravila vzajemnosti, ki torej pravi, da 

se prisotnost na slavi vraĉa, ljudje preteţno na svojo slavo vabili bogate in ugledne 

ljudi, kar bi tudi njim poslediĉno izboljšale ugled druţine in same slave. Vrata doma so 

na dan slave odprta vsem, tujcem, mimoidoĉim in predvsem revnejšim, potrebnim 

pomoĉi. Ponekod se si ljudje za vabilo gostom vzeli nekaj dni ali tednov prej in jih med 

klepetom beţno opomnili na bliţajoĉo se slavo. V preteklosti je bil zabeleţen tudi 

zanimiv naĉin vabila, kjer se je v hišo povabljenih prek druţinskega ĉlana, ki je vabil, 

poslala lepinja ali kos kruha, ki se je pripravljal za slavo. Splošno sprejeto in prisotno je 

tudi nenapisano pravilo, da se na slavo ne vabi. Gre namreĉ za navado, ki se je drţijo 

tudi vse tri druţine, ki sem jih primerjal, kjer se druţinski ĉlani in prijatelji na slavo 

zglasijo brez potrebnega povabila. Vabilo je torej samoumevno in pogosto se je 

dogajalo, da so oddaljeni povabljeni gosti zaradi dolge poti ostali ĉez noĉ do 

naslednjega dne.  

3.3 Obvezni materialni rekviziti na slavi 

Gostom je na slavo sicer dovoljeno priti ob katerikoli uri, ponavadi pa se v domu 

zglasijo pred zaĉetkom sveĉanega kosila, ki se zaĉne ob obredu t.i. dizanja slave. 

Druţina iz Srbije, za razliko od druţin iz Bosne in Slovenije, ne pozna t.i. dizanja slave. 

Slavski kolaĉ prereţejo sami in gostje niso obvezno prisotni ob tem obredu. Sveĉano 

urejeni gostitelj priĉaka goste pred vrati svojega doma in jih prijazno pozdravi in 

pospremi v dom, kjer se nahaja miza s hrano in pijaĉo, pripravljena za kosilo. V 

nekaterih obmoĉjih in vaseh Bosne in Hercegovine je bila navada, da je gostitelj ob 

dobrodošlici gostom v znak spoštovanja ponudil kozarĉek domaĉega ţganja, ki so ga 

slednji, v ĉast gostitelja, tudi popili. Druţini iz Bosne in Slovenije je navada 

dobrodošlice s kozarcem domaĉega ţganja sicer znana, ampak je ne izvajajo. Po 

izreĉeni dobrodošlici so sledile iskrene ĉestitke gostitelju z druţino in nato so skupaj 

vstopili v dom. Omeniti je potrebno tudi, da so nekoĉ druţine, poleg obiĉajnega kosila 

na dan slave, ponekod pripravljale tudi veĉerjo pred slavo. Cerkev vernikom tudi danes 

redno poudarja, da je koliĉina in izbira hrane odvisna od finanĉnih sposobnosti in 
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moţnosti druţine, ki praznuje. Slava je duhovnega pomena in za uspešno praznovanje 

poleg kadila in olja zadostujejo le doloĉeni obvezni pripomoĉki.  

 

Slika 7: Obvezni pripomoĉki na mizi. 

 

3.3.1 Sveča 

Sveĉa na slavi predstavlja svetost Kristusovega nauka in s svojo svetlostjo v pravoslavju 

odganja temo in z njo povezano zlo. Zaradi spoštovanja do svetnika in slave je 

priporoĉljivo, da je sveĉa ĉim veĉja in poslediĉno gori dlje ĉasa. Sveĉa iz ĉistega 

ĉebeljega voska je med verniki veliko bolj dobrodošla in cenjena kot tista iz belega 

parafina. Sveĉo se na dan slave poloţi v sveĉano okrašen oziroma spodoben sveĉnik, ki 

se ga po ugašanju sveĉe kasneje umakne nazaj pred svetnikovo ikono v domu. Gostitelj 

se nato prekriţa in ob ustrezni molitvi z vţigalico priţge sveĉo. Gostitelj stoji, vse 

dokler sveĉa gori v znak spoštovanja do svojega najpomembnejšega gosta – svetnika 

zavetnika – katerega se obravnava kot prisotnega, ob streţenju in zabavanju gostov. Ĉe 

je gostitelj zaradi starosti ali bolezni tega nezmoţen, ga v tej vlogi nadomesti eden 

izmed mlajših spoštovanih druţinskih ĉlanov. Druţini iz Srbije in Slovenije sveĉo 
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priţgeta okrog poldne in jima gori vse do veĉernih ur, medtem ko druţina iz Bosne 

sveĉo ugasne po pribliţno treh zakljuĉenih zdravicah. Danes je odsotnost verouka in 

poglobljenega znanja o slavi pri ljudeh povzroĉila nerazumevanje lastnih postopkov. 

Doloĉeni gostitelji namreĉ danes ponavljajo poĉetje svojih prednikov, ne da bi se 

dejansko sploh zavedali, zakaj na primer stojijo, vse dokler se sveĉe s pomoĉjo rdeĉega 

vina previdno in spoštljivo ne ugasne. Pri druţini iz Srbije in Bosne gostitelj stoji ves 

ĉas, ko sveĉa gori, medtem ko gostitelj iz Slovenije, kljub poznavanju navade, na slavi 

ne stoji.  

3.3.2 Hleb imenovan slavski kolač 

Pri slavskem kolaĉu je testo pripravljeno iz ĉiste pšeniĉne moke, ki ga gospodinja, dan 

pred slavo ali na dan slave, zmeša z blagoslovljeno vodo, ki ji je ostala po konĉanem 

obredu blagoslavljanja doma. Kolaĉ, ki simbolizira in predstavlja Kristusovo telo, se po 

najboljših moĉeh okrasi z raznimi venci iz testa in nato se mu po sredini s pomoĉjo testa 

v izrisanem kriţu oznaĉijo grške kratice ИC XC HИ KA, kar v prevodu pomeni »Jezus 

Kristus zmaguje«. Pri nobeni od primerjanih druţin ne izpisujejo grških kratic na hleb. 

Le druţina iz Srbije poleg koljiva nosi tudi hleb v cerkev. Ĉe duhovnik namreĉ ne 

obišĉe doma na dan slave, se pripravljen kruh nato odnese v cerkev, kjer se ga skupaj s 

koljivom oziroma slavskim ţitom da blagosloviti. Nekateri verniki danes, kot tudi 

druţini iz Bosne in Slovenije, blagoslavljanje slavskega kolaĉa tudi spustijo, ĉetudi v 

cerkev nosijo blagosloviti slavsko ţito.  

3.3.3 Slavsko ţito oziroma koljivo 

Gospodinja skuha ţito dan pred slavo. Ko se ĉista in otrebljena pšeniĉna zrna prekuhajo, 

se odcedi voda in nato posuši. Gospodinja lahko po ţelji ţito melje in mu za boljši okus 

nato dodaja sladkor, mlete orehe, vanilijo, suho grozdje, med ipd. Pripravljeno zmes 

lahko gospodinja konĉno poloţi v plitvejšo skledo, v kateri nato med t.i. dizanjem slave 

stoji sveĉa. Potem ko se obred zakljuĉi, se sveĉo vrne v sveĉnik in na prazno mesto v 

posodi se lahko poloţi neko okrasno roţo. Ţito z roţo se nato malce zalije z vinom in to 

pred priĉetkom pojedine obredno kroţi med prisotnimi na slavi. Slavsko ţito se imenuje 

tudi koljivo, ker je pšenica oziroma rastlinski plod, kot je ţe v prejšnjih poglavjih 

omenjeno, v 13. stoletju postalo edina dovoljena oblika ţrtvovanja v srbski pravoslavni 

cerkvi. Koljivo se tako kot slavski kolaĉ nosi na dan slave v cerkev blagosloviti. V 
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nekaterih krajih se še danes pri doloĉnih slavah, kjer se svetnike med ljudmi obravnava 

kot še »ţive«
39

, poslediĉno izpušĉa prisotnost koljiva na slavi. Cerkev je zato stroga pri 

poudarjanju pomembnosti koljiva, ki v kršĉanstvu simbolizira plodnost in ponovno 

vstajenje. Tako druţini iz Srbije in Bosne kot tudi druţina iz Slovenije koljivo nosijo 

blagosloviti v cerkev. Zlasti v ĉasu preden se je ponudba sladkega razširila, je bilo 

koljivo skrajno priljubljena oblika sladice, ki so jo zlasti otroci in ostali sladkosnedni 

ljudje naravnost oboţevali.  

3.3.4 Vino 

Rdeĉe vino, ki simbolizira Kristusovo kri na dan slave, uporablja duhovnik pri 

blagoslavljanju ţita, ki v sklopu obreda koljivo z njim tudi malce zalije. Prav rdeĉe vino 

naj bi se pri obredu dizanja slave oziroma priĉetkom slave uporabljalo za prelivanje 

slavskega kolaĉa, katerega se nato razdeli med prisotne. Duhovnik v cerkvi z vinom 

prelije hleb druţine iz Srbije, medtem ko druţina iz Slovenije ne koristi vina za hleb. 

Druţina iz Bosne hleb prelije bodisi z vinom ali celo z ţganjem.  

3.3.5 Svetnikova ikona 

Podoba svetnika zavetnika je v domu upodobljena na ikoni, ki je bila nekoĉ 

blagoslovljena v cerkvi. Postavljena je na vzhodni steni najimenitnejšega prostora v hiši 

oziroma doma. Na dan slave je sveĉana miza postavljena pred ikono, ob kateri se nahaja 

tudi svetilka z oljem in kadilom. Predvsem nekoĉ ko se je slavo podedovalo po smrti 

staršev, je bilo v navadi, da oĉe gostitelj zaradi starosti in fiziĉne nezmoţnosti mora 

predĉasno sinu predati slavo. Simboliĉno je to storil tako, da je sinu podaril novo 

blagoslovljeno ikono domaĉega svetnika in mu tako nakazal, da je ĉas, da prevzame 

druţinsko slavo nase. Druţini iz Srbije in Slovenije sta ikono dobili v dar ob poroki, 

medtem ko je oĉe iz Bosne ikono podedoval od svojega oĉeta.  

3.4 Dizanje slave oziroma obredni pričetek slave 

Predvsem nekoĉ je ob vstopu v hišo gospodinja ali neka druga mlajša ĉlanica druţine 

gostu najprej ponudila pladenj, na katerem se je nahajalo slavsko ţito in dve posodi. 

Ena posoda je vsebovala ĉiste ţliĉke, druga pa je bila namenjena ţe uporabljenim. Gost 

se je nato prekriţal in zauţil eno ali tri ţliĉke koljiva. Danes se ta del obreda veĉinoma 
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izvaja takoj po zakljuĉenem rezanju kolaĉa. Gosti se v domu napotijo v prostor, kjer se 

nahaja  miza. Tam se naĉeloma usedejo po pravilu najstarejšega, ki tudi prvi izbira svoje 

mesto za mizo. Ĉe je ob samem rezanju kolaĉa število ljudi preveliko za število mest za 

mizo, se predvsem mlajši zberejo okrog mize v ĉasu obreda rezanja kolaĉa, po 

zakljuĉenem obredu pa se gostijo za neko drugo pomoţno mizo. Ĉe so nekoĉ v 

patriarhalni druţbi na slavah z veliko udeleţenimi gosti ţenske sedele za mizo loĉeno 

od moških, se to danes dogaja predvsem iz druţbeno praktiĉnih razlogov. Ţenske se 

namreĉ pogovarjajo in uţivajo v ţenski druţbi, medtem ko moški to isto poĉnejo v 

druţbi moških s temami, ki ţensk ne zanimajo preveĉ in obratno. V ĉasu kosila se torej 

vsi prisotni gosti na slavi zberejo okrog mize, kjer spoštljivo vstanejo in po potrebi 

odloţijo svoje kape. Gostitelj se nato prekriţa, omeni boga in slovesno priţge sveĉo. 

Sledi kajenje s kadili svetnikove ikone, mize, doma in prisotnih, ki se sproti molijo in 

kriţajo. Ponekod je za to vlogo zadolţen ĉastni gost, ki se ga imenuje dolibaša, pri 

katerem naj bi izraz oznaĉeval tistega, ki nazdravlja. Dolibaša namreĉ po konĉanem 

obredu kajenja ikone, mize in gostitelja preda ţaro s kadilom gostitelju, ki nato okadi še 

prisotne goste, prvi nazdravi gostitelju z druţino in mu v zdravici zaţeli sreĉno slavo. 

Ker, kot ţe omenjeno, gostitelj stoji vse dokler sveĉa gori, dolibaša, kot drugi najbolj 

cenjeni gost, tako sedi na ĉelu mize. Obstajajo tudi primeri, ko ĉastno mesto ostane 

prazno, kajti namenjeno je izkljuĉno svetniku zavetniku, kateremu je slava namenjena. 

Omeniti je tudi potrebno, da vloga dolibaše danes ni prisotna pri vseh druţinah, ki 

praznujejo slavo, in njegovo vlogo nosi predvsem sam gostitelj ali gospodinja. Od 

primerjanih treh druţin dolibašo pozna le druţina iz Bosne in Hercergovine. Tam vlogo 

dolibaše, ki z gostiteljem reţe hleb, ima vsako leto ista oseba. Po konĉani zdravici in 

molitvi, pri katerih se prisotni sproti kriţajo, gostitelj preĉno prereţe slavski kolaĉ na 

mizi in ga nato z duhovnikom ali katerim drugim cenjenim gostom nad mizo ob molitvi 

obraĉa. Slavski kolaĉ se nato prelomi in gostitelj se z drugim ĉez mizo ob prejemu 

ĉestitk trikrat poljubi. Duhovnikova prisotnost v opisani vlogi se je zlasti po ĉasu turške 

nadvlade nad Srbi, ko je primanjkovalo duhovnikov, poĉasi izgubila in se kolaĉ danes 

veĉinoma reţe z ostalimi prisotnimi, razen z dolibašo, ki mu ta vloga naĉeloma ne 

pripada. Dolibaša ali nekdo drugi ima pred obraĉanjem in rezanjem kolaĉa vlogo 

tistega, ki hleb zgoraj po sredini malce zalije z vinom. Zdruţita se Kristusovo telo in kri. 

Ĉe se kolaĉ zaradi nekega razloga ne obraĉa nad mizo, je gospodinja dolţna po tleh 

raztegniti nekakšen prt in s tem prepreĉiti, da bi drobtine nespoštljivo padale na tla. 

Potem ko je kolaĉ razrezan oziroma razlomljen, se en kos spusti na mizo k sveĉi, 
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drugega pa preda gostitelju. Prisotni se nato lahko usedejo in uţivajo v gostiji. Ĉe gosti 

niso ţe ob vstopu zauţili koljiva, se to pogosto priĉne po zakljuĉenem obredu rezanja 

kolaĉa. Poleg koljiva se ponekod ob kriţanju zauţije tudi malce vina. Ob številnih 

zdravicah se tako priĉne slovesno kosilo.  

3.4.1 Zdravice 

V proces obreda dizanja slave spadajo tudi zdravice, ki so se v obliki ljudskega izroĉila 

sproti oblikovale in spreminjale skozi dolga stoletja. Vuk Karadţić je bil med prvimi, ki 

se je sistematiĉno lotil zbiranja in zapisovanja številnih slavskih zdravic. Ob klepetu, 

veselju in petju so se na slavah ves dan vrstile številne dobronamerne zdravice, 

namenjene gostitelju z druţino. Spet druge so poveliĉevale in v obliki molitve ĉastile 

Boga, svetnika zavetnika in samo slavo. Danes se zdravice v praksi uporabljajo manj 

kot nekoĉ, kljub temu pa predstavljajo del srbske knjiţevne umetnosti. Izmed treh 

druţin, ki sem jih primerjal, zdravice v praksi uporablja le triĉlanska druţina iz Bosne in 

Hercegovine. 

3.5 Hrana in pijača na slavi 

Za slavo so na sveĉano okrašeni mizi nepogrešljivi le zgoraj našteti in opisani zahtevani 

materialni pripomoĉki. Kvaliteta in koliĉina hrane in pijaĉe so sorazmerne s moţnostmi 

druţine, ki praznuje. Gospodinja se potrudi po svojih najboljših moĉeh pripraviti ĉim 

bolj dostojno in okusno hrano, medtem ko gostitelj veĉinoma priskrbi pijaĉo. Nekoĉ je 

veljalo pravilo, da se je gospodinja pred zaĉetkom kuhanja in priprave jedi obvezno 

morala okopati in oĉediti. Povsem logiĉno je bilo, da se je druţina v tem obdobju vneto 

izogibala kakršnemu koli grehu, zakonca pa sta tako nekaj dni pred slavo ţivela v 

celibatu. Na dan slave se je dopoldne gostom poleg pijaĉe stregel konjak, domaĉe 

ţganje, imenovano rakija, kava in prej omenjeno sladko koljivo. Pri slavah, kjer 

ponavadi sodeluje veĉje število ljudi, si gospodinja v kuhinji ponavadi za dodatno 

pomoĉ priskrbi hĉer ali kakšno drugo druţinsko ĉlanico oziroma prijateljico. Enako 

storijo tudi druţini iz Bosne in Slovenije, medtem ko gospodinja iz Srbije sama skrbi za 

lastno postreţbo. Za kosilo se na mizi gostom najpogosteje postreţejo najprej pišĉanĉja 

ali goveja juha, pasulj ali juha iz ovĉjih ĉrev in jeter. Za glavno jed se nato streţejo 

predvsem sarma, sladko zelje z ovĉjim mesom, kislo zelje s postrvjo, ovĉje meso s 

krompirjem, golaţ iz ovĉjega mesa, kaše iz pšeniĉne moke, polnjene paprike, razne pite 
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in seveda nepogrešljivo sveţe zaklano puranje, svinjsko ali jagnjeĉje peĉeno meso. 

Poleg kuhane zelenjave in solate se na mizi seveda postreţe tudi z raznimi domaĉimi 

sladicami, kot so na primer torte, piškoti, kreme, sadje itd. Poleg naštetih tradicionalnih 

balkanskih jedi se danes na mizi pojavljajo tudi jedi iz ostalih delov Evrope oziroma 

sveta, kot so na primer testenine, riţ ipd.  

Pravoslavna cerkev je svojim vernikom predpisala štiri letne poste. Velikonoĉni post, 

post svetega Petra, post Matere boţje in boţiĉni post. Poleg naštetih postov, ki trajajo 

veĉ dni zapored, pravoslavni verniki postijo tudi vsako sredo in petek v tednu. Pri postu 

verniki ne uţivajo mesa, masti in ostale visoko kaloriĉne hrane, ki vsebuje mleĉne in 

jajĉne sestavine.
40

 Ker nekatere slave sovpadajo z obdobjem posta, se imenujejo postne 

slave. Za njih je znaĉilno, da je hrana na mizi izkljuĉno postna.  

3.6 19. december 

Med omenjene postne slave sodi tudi Nikoljdan oziroma slava svetega Nikolaja, ki jo 

druţine, cerkve in ostale skupnosti v pravoslavni veri, po starem julijanskem koledarju, 

praznujejo 19. decembra. Zaradi bliţajoĉega se boţiĉa in poslediĉnega obdobja posta se 

na mizi za toplo predjed najpogosteje streţe razne zelenjave juhe, ki jim nato sledijo 

kislo zelje v obliki solate ali kuhanega kislega zelja, sarma in paprika, polnjeni 

predvsem z riţem, pasulj v obliki juhe ali priloge, kuhan krompir s kislimi paprikami, 

zelenjavni riţ, pita z orehi, ostale postne jedi in seveda riba. Riba v kršĉanstvu svetu 

med drugim simbolizira Jezusa Kristusa in je še iz ĉasa pokristjanjevanja, ko je svetnik 

Nikolaj, zavetnik mornarjev, zamenjal nekatera stara morska boţanstva, postala skoraj 

obvezno prisotna na slavski mizi. Vuk Karadţić je med svojim raziskovanjem v okolici 

reke Timok pri Bolgarih odkril in zabeleţil zelo zanimivo navado na dan slave svetega 

Nikolaja. Gospodinja poleg krsnega kolaĉa pripravi še dodatno lepinjo. V lepinjo, 

preteţno na eno polovico, poloţi predhodno speĉenega krapa in pripravljeno lepinjo 

postavi na mizo. Duhovnik nato reţe lepinjo s krapom na pol in zase izbere eno 

polovico. V sklopu zabavne igre in navade gospodinja upa, da bo polovica s krapom 

ostala v njenem domu. V primeru, da se ji ţelja uresniĉi, se ob gospodinjinem veselju 

duhovnik iz duše smeji in zabava.
41

 Poleg omenjenih navad obstajajo še danes nekatere 

kontroverznejše navade, nad katerimi je pravoslavna cerkev naravnost ogorĉena. Ĉeprav 
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postna hrana velja za cenejšo od tiste bolj mastne, je za gospodinje postno hrano veliko 

teţje pripraviti, kot to poĉnejo druţine, ki ne slavijo v postnih obdobjih. Enako 

potrjujejo tudi vse tri gospodinje iz druţin, ki sem jih primerjal. Svinjsko ali jagnjeĉje 

peĉeno meso je danes veliko enostavnejše pripraviti, ker je ponavadi za to nalogo 

zadolţen gostitelj ali nekdo, ki to proti plaĉilu stori za druţino. Poslediĉno nekatere 

druţine z gospodinjami na ĉelu za slavo svetega Nikolaja na mizo le »prikaţejo«, kot 

temu pravi cerkev, ribo in nekaj tradicionalne postne hrane, nato pa sledi pogostitev z 

mastno oziroma nepostno hrano. Cerkev še danes omenjene druţine opozarja, da sta 

tako nespoštovanje kot tudi hinavšĉina nevredni kristjanov. Pri druţini iz Srbije se 

dogaja podobno. Gospodinja na mizi poleg obvezne postne hrane, namenjene tistim, ki 

dejansko postijo, ponuja tudi mastno hrano. Navado upraviĉuje z dejstvom, da v širši 

okolici mesta Rume, v kateri druţina ţivi, to poĉne velika veĉina ljudi, ki praznujejo 

slavo svetega Nikolaja.  

Svetemu Nikolaju je ţe v srednjeveški Srbiji bilo posveĉeno okrog 75 cerkva in 

hramov. V srbski kraljevi druţini Nemanjićev se je svetnikova priljubljenost še dodatno 

okrepila zaradi domnevne povrnitve vida kralju Stefanu Urošu III. Deĉanskemu, ki se 

mu je sveti Nikolaj prikazal v ĉasu njegovega izgnanstva v današnjemu Carigradu.
42

 V 

19. stoletju je slavo svetega Nikolaja praznovala tudi kraljeva dinastija Obrenovićev. 

Vsakiĉ ko naj bi knez Miloš Obrenović privzdignil svojo ĉašo, je donelo iz kraljevih 

topov v znak izrednega spoštovanja do slave in njenega svetnika.
43

 Plemena in druţine 

so v ĉasu pokristjanjevanja za svojega svetnika zavetnika najpogosteje izbrale svetega 

Nikolaja, ki je takrat na ozemlju srbsko govoreĉega prebivalstva bil najbolj priljubljen 

svetnik. Kot potrjujejo tudi vse tri druţine, ki sem jih primerjal, je slava svetega 

Nikolaja zaradi svoje priljubljenosti poslediĉno danes izmed številnih druţinskih slav v 

letu najbolj razširjena.  

3.7 Srbske pravoslavne slave v letu 

▪ Januar: 2. sveti Ignacij Antiohijski, 9. sveti arhidiakon Štefan, 14. sveti Bazilij Veliki, 

20. sveti Janez Krstnik, 27. sveti Sava, 29. sveti apostol Peter – ĉastne verige  

▪ Februar: 12. sveti Trije hieararhi, 14. sveti muĉenik Trifun, 16. sveti Simeon, 23. sveti 

Haralampij, 27. Avksentij Bitinjski  
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 Velimirović, Srpske slave i verski obiĉaji, str. 19. 
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 Nikĉević, Sveti Nikola, pravilo vere i krsna slava, str. 117. 
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▪ Marec: 2. sveti Teodor Tiron, 22. svetih 40 muĉencev, 30. sveti Aleksij Rimski 

▪ April: 7. Marijino oznanjenje 

▪ Maj: 6. sveti Jurij – Đurđevdan, 8. sveti Marko, 12. sveti Vasilije Ostroški, 14. sveti 

Jeremija, 21. Janez Evangelist – ĉudeţ ob smrti, 22. sveti Nikolaj – prenos relikvij, 24. 

sveti Ciril in Metod 

▪ Junij: 3. sveti cesar Konstantin in cesarica Helena, 24. sveta apostola Bartolomej in 

Barnaba, 27. sveti Elizej, 28. sveti car Lazar – Vidovdan  

▪ Julij: 7. rojstvo Janeza Krstnika, 12. sveta apostola Peter in Pavle, 21. sveti Prokopij, 

26. sveti nadangel Gabriel, 30. Ognjena Marija 

▪ Avgust: 2. sveti Ilija, 4. sveta Marija Magdalena – Blaga Marija, 8. sveta Paraskeva 

Rimska, 9. sveti Pantaleon, 12. Mati Angelina Srbska, 14. sveti muĉenci Makaveji, 15. 

Sveti Štefan – prenos relikvij, 19. Gospodova transfiguracija, 28. Marijino vnebovzetje 

▪ September: 4. sveti Agatonik, 8. sveta muĉenika Hadrijan in Natalija, 11. obglavljanje 

svetega Janeza Krstnika, 12. sveti Aleksander Nevski – prenos relikvij, 14. sveti Simeon 

Stolpnik, 21. rojstvo Device Marije, 22. sveti Joahim in Ana, 27. Praznik kriţa, 30. 

sveta muĉenica Sofija in njene tri hĉere,  

▪ Oktober: 3. sveti Jevastije, 9. sveti Janez Evangelist, 12. sveti Mihael, 14. Kritje 

Matere boţje, 19. sveti Tomaţ, 20. sveti Sergij in Bakh, 27. sveta Paraskeva, 31. sveti 

Luka 

▪ November: 5. sveti Jakob Jerzuzalemski, 8. sveti Dimitrij, 10. sveti Arsenij, 11. 

Abramij Zapornik, 14. sveti Kozma in Damijan, 16. sveti Jurij – Đurđic, 21. Koncil 

svetega nadangela Mihaela – Aranđelovdan, 24. sveti Stefan Deĉanski, 25. sveti Janez 

Milostljivi, 26. sveti Janez Krizostom, 27. sveti apostol Filip, 29. sveti apostol Matej 

▪ December: 4. Sveta Preĉista, 7. sveta Velikomuĉenica Katarina, 8. sveti Klemen, 9. 

sveti Alimpij Stolpnik, 13. sveti apostol Andrej, 17. sveti Barnaba, 18. sveti Sava 

Posveĉeni, 19. sveti Nikolaj Ĉudodelec, 25. sveti Spiridon Ĉudodelec. 
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3.8 Cerkvena slava in slave določenih skupnosti 

Poleg opisane druţinske slave, ki se praznuje v okviru doma ene druţine, obstajajo tudi 

cerkvena slava in slave, ki jih praznujejo razne skupnosti in skupine. Za razliko od 

druţinskih slav sta cerkvena slava in ostale slave povezane tudi ali izkljuĉno z 

materialnim svetom.  

3.8.1 Cerkvena slava 

Vsaka pravoslavna cerkev je posveĉena doloĉenemu svetniku, ki ga s slavo letno 

poĉasti, podobno kot to v obliki raznih festivalov poĉnejo doloĉena katoliška mesta v 

Evropi in po svetu. Cerkev si v neki ţupniji delijo vsi verniki in vašĉani oziroma 

mešĉani, zato so kot gosti vsi dobrodošli na dan cerkvene slave. Vsako leto se eden 

izmed vašĉanov oziroma pripadnikov doloĉene ţupnije prostovoljno prijavi za vlogo 

gostitelja slave, ki bo poskrbel za organizacijo, hrano, pijaĉo in ostalo potrebno za 

uspešno praznovanje slave. Ker je gostov in prisotnih na cerkvenih slavah ponavadi 

bistveno veĉ, je povsem logiĉno, da so stroški organizacije mnogo višji v primerjavi z 

druţinskimi slavami. Zato v pomoĉ gostitelju pogosto priskoĉi tudi sama cerkev, ki na 

dan slave ponekod organizira vrsto draţbe za doloĉene cerkvene izdelke, kot so na 

primer svetniške ikone ipd. Dan se priĉne z moĉnim donenjem cerkvenih zvonov, 

ĉemur nato sledi trikratni obhod cerkve z verniki, ki s seboj nosijo razne transparente, 

ikone in ostale cerkveno religiozne predmete. Pred obrednim rezanjem slavskega kolaĉa 

duhovnik javno sprašuje, kdo se bo prostovoljno javil za gostitelja naslednje leto. Potem 

ko se naslednji gostitelj oglasi, sledi tradicionalno rezanje slavskega kolaĉa, ob katerem 

se v molitvah in zdravicah omenja ime sedanjega gostitelja in ĉlanov njegove druţine, 

ki so mu pomagali pri organizaciji slave. Gostitelj tako kot pri svoji druţinski slavi stoje 

in sveĉano obleĉen ves ĉas skrbi za postreţbo, udobje in zadovoljstvo gostov cerkvene 

slave. Kos odrezanega slavskega kolaĉa se podari gostitelju naslednje slave, ki ga doma 

razdeli s svojo druţino.
44

 

3.8.2 Slave določenih skupnosti 

Druţine in cerkve imajo svoje svetnike zavetnike. Prav tako so si svoje zavetnike ali 

svetnike izbrale doloĉene skupnosti oziroma skupine ljudi, ki jih povezujejo enake 

vrednote. Ustrezne svetnike so si izbrali in jih danes zato praznujejo na primer peki, 
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trgovci, mizarji, podjetja, športna in kulturna društva, razni klubi itd. Obrtniki-mizarji 

so si na primer izbrali slavo svetega Joţefa, ki je bil tudi sam nekoĉ mizar, pomorska 

društva so si za svetnika zavetnika izbrala slavo svetega Nikolaja, farmacevti svete 

Vraĉe oziroma zdravilce ipd. Tudi te slave danes potrebujejo svojega gostitelja, ki se 

prostovoljno letno prijavi za vlogo organizatorja slave. Moţno je tudi, da si vlogo 

gostitelja in gosta na slavi istoĉasno delijo kar vsi ĉlani skupnosti. Leta 1841 je knez 

Miloš Obrenović v Srbiji uradno doloĉil, da se dan svetega Save praznuje kot šolska 

slava. Danes torej šole v Srbiji vsakega 27. januarja v obliki pojedine, druţenja in 

koncertov praznujejo slavo svetega Save.
45

 

3.9 Mala slava ali preslava 

Pri preslavi gre v bistvu za praznovanje slave doloĉnega svetnika v manjšem obsegu kot 

pri krstnem imenu oziroma slavi. Ĉe se krstno ime deduje ţe od samih zaĉetkov slave v 

ĉasu pokristjanjevanja, se je malo slavo, bolj znano kot preslavo, skozi stoletja izbiralo 

naknadno. Obiĉaj preslave naj bi se izoblikoval na jugu Srbije, ko so ljudje v preteklosti 

trpeli teţke trenutke. Ljudem je v ĉasu dolgih vojn, lakote in selitev, poleg stalnega 

druţinskega svetnika bil potreben še dodaten svetnik, ki naj bi jim v ţivljenju dodatno 

pomagal. Eden izmed zgodnejših znanih primerov iz 12. stoletja opisuje srbskega 

kraljevega ĉlana in oĉeta Stefana Nemanjića Stefana Nemanjo, ki naj bi v ĉasu teţkih let 

suţenjstva pri bratih, molil svetemu Juriju. Za izprošeno pomoĉ je Stefan Nemanja 

svetemu Juriju obljubil veĉno zvestobo in njegovo ĉašĉenje. Glede na to, da je kraljeva 

dinastija Nemanjićev praznovala slavo svetega Mihaela, je kasneje Stefan Nemanja, v 

zahvalo za uslišane molitve, zaĉel poleg slave svetega Mihaela praznovati še novo malo 

slavo svetega Jurija.
46

 Ljudje so se za preslavo odloĉili tudi, ĉe se je zakoncema, na 

primer, po dolgih letih konĉno rodil otrok. Ĉe je njegov rojstni dan sovpadal z godom 

doloĉenega svetnika, so se nato odloĉili v zahvalo, letno poĉastiti dodatnega svetnika-

zavetnika, ki naj bi jima podaril teţko priĉakovanega otroka. Danes obstajajo tudi 

primeri, ko so druţine zaĉele dodatno slaviti na primer sveto Paraskevo ali pri Srbih 

bolje poznano kot sveto Petko, ker naj bi kot zašĉitnica mater, otrok in bolnih pomagala 

pri ozdravitvi otroka ali drugega teţje bolnega druţinskega ĉlana. Ob številnih preteklih 

in sedanjih migracijah so ljudje v nov kraj s seboj ţeleli prinesti del svojega rojstnega 

kraja. Poleg druţinske slave so se, na primer, odloĉili praznovati še slavo enakega 
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svetnika, kot ga je praznovala cerkev v domaĉem kraju. Spet drugiĉ je moĉna zvestoba 

doloĉenemu svetniku lahko pri neki druţini sproţila odloĉitev, da bo praznovala dva 

dneva, ki sta povezana z oboţevanim svetnikom. Svetega Nikolaja so tako poleg 19. 

decembra, na primer, praznovali tudi v pomladnem ĉasu 22. maja ob spominu na prenos 

njegovih relikvij. Razlogov za praznovanje sicer neobvezne male slave oziroma 

preslave je danes veliko. Eden izmed najpogostejših pa je najverjetneje zaradi sreĉno 

preţivelega potencialno usodnega ali skrajno nevarnega dne, ki ga je nekdo preţivel s 

pomoĉjo svetnika, ki je tisti dan godoval oziroma tistemu, ki se je sreĉneţ v hudem 

trenutku molil. 

Nobena od treh druţin iz Srbije, Bosne in Slovenije ne praznuje male slave, vse tri 

druţine pa poznajo nekaj druţin v svoji okolici, ki to poĉnejo. Malo slavo se, kot lahko 

sklepamo ţe po imenu, praznuje z enakim potekom kot slavo, le morda v manjšem 

obsegu in manj sveĉano kot druţinsko krstno ime ali slavo.  
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4 ČAŠČENJE SVETEGA NIKOLAJA V SVETU 

Sveti Nikolaj ali po slovensko tudi sveti Miklavţ je skozi zgodovino zaradi svoje 

dareţljivosti v ĉasu svojega ţivljenja postal izredno cenjen in priljubljen v Evropi. Skozi 

stoletja so razliĉne evropske deţele izoblikovale raznorazne navade obdarovanja, na 

ĉelu katerih se je znašel sveti Nikolaj. V ĉasu protestantizma se je obdarovanje 

premaknilo s 6. ali 19. decembra na boţiĉni dan. Na Švedskem se na primer sveti 

Miklavţ ni nikdar razširil, medtem ko je poleg kršĉanskih deţel bil izjemno priljubljen 

tudi pri judih, muslimanih in ostalih poganskih plemenih, pri katerih si je za spremstvo 

omislil tudi severne jelene. V kombinaciji razliĉnih navad, povezanih s svetim 

Miklavţem na evropskih tleh, se je kasneje v Ameriki preoblikoval v sodobnega 

Boţiĉka, ki je kasneje zaĉel tekmovati z vzhodnoevropskim dedkom Mrazom. Danes se 

otroci po svetu lahko veselijo vseh treh radodarneţev, predvsem pa svetega Miklavţa in 

vseprisotnega Boţiĉka.  

 

Slika 8: Miklavţ, dedek Mraz in Boţiĉek. 

 

4.1 Čaščenje svetega Nikolaja v Evropi  

V Bariju je, kot prej podrobneje opisano, vsako pomlad s praznikom v ĉast svetega 

Nikolaja obeleţen spomin na prenos njegovih relikvij. Na Siciliji je bila vloga svetega 

Nikolaja, ki obdaruje otroke, podobna vlogi današnje zobne miške. Otroci so pod 
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vzglavnike namreĉ nastavljali svoje mleĉne zobe v upanju, da jih bo Miklavţ ponoĉi 

zamenjal za darila. V Italiji se svetega Nikolaja v zaĉetku decembra spominjajo tudi na 

severovzhodu drţave, kjer sveti Nikolaj obdaruje otroke, ki so bili med letom dovolj 

pridni in poslušni. Navada se je verjetno izoblikovala pod vplivom avstro-ogrske, 

nemške, slovenske, srbske in grške kulture, kajti v Italiji otroke 5. januarja vsako leto 

navadno oziroma preteţno obdaruje dobra ĉarovnica Befana
47

. Prve dni v decembru se 

vsako leto v obmorskem mestu Trst odvija sejem svetega Nikolaja, kjer naj bi pri 

nekaterih druţinah praznik 6. ali 19. decembra bil celo bolj pomemben od samega 

boţiĉa. Veseljaĉenje v sklopu veĉdnevnega festivala, imenovanem Nicolinas, poznajo 

tudi v portugalskem mestu Guimarães, v katerem se za razliko od preostale Portugalske 

svetega Nikolaja, v sklopu omenjenega festivala, spominjajo vsako leto od 29. 

novembra do 7. decembra. Po organiziranih pojedinah se po mestu zaĉne parada, ki jo 

vodijo dijaki in študenti mesta, katerih zavetnik je sveti Nikolaj.  

Na Nizozemskem so Miklavţeva darila oziroma darila, ki jih je prinesel sveti Nikolaj, 

za razliko od ostalih delov Evrope, dobro skrita in jih lastniki išĉejo s pomoĉjo 

hudomušnih in zabavnih pesmic, povezanih z njihovimi karakternimi napakami. Sodeĉ 

po mnenju nizozemskih otrok sveti Nikolaj ali Sinterklaas ţivi v Španiji, kjer si skozi 

vse leto v svojo rdeĉo knjigo zapisuje njihova slaba in dobra poĉetja. Španija je tam z 

obdarovanjem svetega Nikolaja verjetno povezana še iz ĉasov, ko je v 16. stoletju 

zasedla Nizozemsko. Miklavţu dela druţbo mali mavrski pomoĉnik z imenom Ĉrni 

Peter, s katerim 6. decembra vsako leto z ladjo zapluje v amsterdamsko pristanišĉe. Tam 

ga ob številni mnoţici mešĉanov z otroci priĉaka tudi mestni ţupan, ki Miklavţa 

tradicionalno povabi v mestno hišo. Ker je bila Nizozemska nekoĉ moĉna kolonialna 

velesila, Miklavţu na belem konju po mestu v paradi poleg Ĉrnega Petra in pravljiĉnih 

bitij sledijo še številni ĉrnci, Indijanci in razne eksotiĉne ţivali.
48
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 Befana, popaĉena oblika iz besede epifanija, je bila grda, dobra starka, ki je svetim Trem kraljem 

pokazala pot do novorojenega Jezusa Kristusa. 
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Slika 9: Sinterklaas s Ĉrnim Petrom. 

 

Zaradi velikosti ozemlja današnje Nemĉije so se navade v povezavi z obdarovanjem 

Miklavţa in celo njegovim imenom v tej drţavi razlikovale od pokrajine do pokrajine. 

Podoba Miklavţa se je skozi stoletja prepletala s staro germanskimi poganskimi kulti, o 

ĉemer danes predvsem priĉajo številne divje ţivali in razni demoni v njegovi druţbi. Za 

razliko od nekaterih ostalih delov Evrope, kjer Miklavţa spremljajo dobra bitja, kot so 

na primer angelĉki, je v Nemĉiji sveti Nikolaj oziroma Miklavţ obdan preteţno z 

mraĉnimi bitji, ki strašijo in s šibami kaznujejo poredne otroke. Medtem ko jezdi na 

belem konju ali oslu, pridne otroke ponoĉi skozi okno obdaruje z jabolki, orehi, lešniki, 

mandarinami, pomaranĉami ipd. Na postavljenih kroţnikih otroci zjutraj odkrivajo 

znaĉilne Miklavţeve potice in piškote, speĉene v obliki ĉloveških in drugih figuric. 

Nemške navade o Miklavţu segajo tudi v ostale nemško govoreĉe deţele, kot sta 

Avstrija in Švica, kjer so otroci, preden si zasluţijo darilo, dolţni zrecitirati pesmice, 

namenjene Miklavţu. V švicarskem kantonu Appenzel so navade in podoba, povezane z 

svetim Miklavţem zelo neobiĉajne. Miklavţ se tam pojavlja v obdobju okrog 13. 

januarja, ko v Appenzelu praznujejo pravoslavno novo leto. Podobno kot v Sloveniji za 

pusta se njihovi Miklavţi s spremstvom potepajo po mestu in tako odganjajo zimo. V 

številĉni mnoţici našemljencev lahko sreĉamo grozne oziroma t.i. divje Miklavţe, ki jih 

spremljajo lepši in dobri Miklavţi s prijetnimi, rdeĉeliĉnimi maskami in tu je še tretja 

skupina Miklavţev, ki so precej naravnega videza. Pokriti so namreĉ s številnimi storţi, 
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lubjem, polţjimi hiškami ipd.
49

 Poleg znanih in zelo obiskanih Miklavţevih sejmov na 

Nizozemskem, Ĉeškem, v Belgiji, Avstriji, je eden izmed najbolj pestrih tudi sejem v 

Münchnu, v Nemĉiji.  

Otroci se svetega Nikolaja ali Svatýga Mikuláša v spremstvu dobrih angelov, in morda 

tudi nekaj hudiĉkov, zaradi njihovega obdarovanja na dan 6. decembra, tako kot v 

veĉini drţav danes, razveselijo tudi na Ĉeškem in Slovaškem, kjer otroci darila zjutraj 

odkrijejo pod svojimi vzglavniki ali obuvali. Otroci na Hrvaškem, Madţarskem, v 

Romuniji in še ponekod poleg darila lahko odkrivajo tudi sredstvo, najpogosteje šibo, s 

katero jih bodo starši lahko kaznovali v primeru njihove neubogljivosti. Najmlajši ĉlani 

srbskih pravoslavnih druţin, ki svetega Nikolaja ĉastijo v obliki krstnega imena oziroma 

slave, pa se daril razveselijo kar dvakrat pred pravoslavnim boţiĉem. Navada 

obdarovanja pri pravoslavnih vernikih poteka v predboţiĉnem obdobju in se priĉne s 

tretjo nedeljo pred boţiĉem, 7. januarja, ki se imenuje Djetinci. Kot ţe ime navaja, gre 

za dan, ki oznaĉuje otroke. Za razliko od ostalih kršĉanskih navad pri obdarovanju pa so 

otroci tisti, ki svoj dan darujejo svojim staršem in ne obratno, kot je to sicer v navadi. 

Zjutraj preden se druţina odpravi v cerkev, starša svoje otroke pri nogah zaveţeta in jih 

tako presenetijo. Zaigrano prestrašeni otroci v zameno za svojo svobodo morajo staršem 

podariti neko simboliĉno darilo. Podobna zgodba se nato ponovi tudi naslednjo nedeljo, 

ki se imenuje Materice, kjer so matere tiste, ki jih otroci z oĉetovo pomoĉjo zjutraj 

zveţejo in nato prviĉ dobijo svoje darilo. Oci potekajo zadnjo nedeljo pred boţiĉem, ko 

je oĉe zvezan in se otrokom odkupi z darilom. Navada, kjer se otrok uĉi predvsem 

dajati, simboliĉno in dejansko moĉno medsebojno povezuje druţino in njene ĉlane. 

Na Poljskem so bili svetega Nikolaja ali Świętyga Mikołaja, poleg otrok veseli tudi 

odrasli. Legenda, ki pripoveduje o treh dekletih brez dote, na Poljskem namreĉ opisuje 

zgodbo tako, da je sveti Nikolaj dekletom ponoĉi skozi okno v hišo spustil košĉke zlata, 

ki jih je izvlekel iz svoje skrinje. Legenda je kot temelj sluţila ustanovitvi fundacije 

imenovane Skrinjica svetega Miklavţa, ki jo je v 16. stoletju ustanovila gospa 

Magdalena Wonzamowa iz Krakova. Bogata gospa je, kot osnovni prispevek za dekleta 

brez dote, usmiljenim bratom namreĉ podarila takratnih 77 zlotov, katerim se je kasneje 

pridruţilo še 3000 s strani škofijskega uradnika Mikolaja Zebrzydowskega. Fundacija, 

kasneje preimenovana v Fond za doto, je predvsem v bliţini cerkve Svete Barbare v 
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Krakovu tako stoletja reševala in osreĉevala številna dekleta.
50

 Medtem ko je v Ukrajini 

sveti Miklavţ obdaroval otroke 19. decembra, je v Rusiji njegovo vlogo dobrotnika 

prevzel dobri stari dedek Mraz. 

4.2 Dedek Mraz in Boţiček 

Na severu današnje Rusije, od kod naj bi dedek Mraz izviral, so indoevropski pogani 

nekoĉ verjeli v temnega boga Varuno. Ta naj bi, za razliko od Mitre, kot simbola sonca 

in svetlosti, takrat predstavljal temo, strah in kaos. Ker Varuna poleg hindujskega boga 

morja predstavlja tudi zavetnika zahodne strani neba se je sĉasoma, naveliĉan teme in 

mrzlega ţivljenja na severu današnje Rusije, napotil proti zahodu in v svet, kjer se je 

med potjo odloĉil ustavljati pri ljudeh in jih obdarovati s svojim mrzlimi dobrotami. 

Sodeĉ po ruskih virih iz konca 20. stoletja, se je Varuna – kot dedek Mraz – konĉno 

ustalil v ruskem mestu Veliki Ustjugi. V 10. stoletju, ko je Rusija sprejela kršĉanstvo, je 

starodavni bog Varuna, v obliki dedka Mraza, sprejel veliko podobnosti s svetim 

Nikolajem iz Mire. Sodobnejša podoba dedka Mraza pa se je pod taktirko pesmi 

ruskega pesnika Nikolaja Nekrasova izoblikovala v 19. stoletju. Sprva je boljševiška 

oblast v Rusiji po oktobrski revoluciji ţelela odpraviti dedka Mraza in njegovo podobo, 

ampak je kasneje popustila in ga raje izkoristila za protiuteţ kršĉanski podobi svetega 

Nikolaja oziroma Miklavţa. Tako je dedek Mraz zaĉel pod novoletno smrekico pušĉati 

darila 31. decembra oziroma na Silvestrovo. Otroci v Sloveniji se danes svojega dedka 

Mraza, ki med letom ţivi v Kekĉevi deţeli pri Triglavu, razveseljujejo predvsem v 

raznih organiziranih obiskih dedka Mraza v podjetjih, šolah, vrtcih, bolnišnicah itd. 

Eden izmed najbolj znanih in obiskanih sprevodov dedka Mraza se vsako leto v zaĉetku 

decembra odvija v Ljubljani, kjer se po postanku na Ljubljanskem gradu v koĉiji, ki jo 

vodijo slovenski lipicanci, in v spremstvu ţivali in ostalih zimskih bitij vozi po ulicah 

mesta, kjer veselo pozdravlja otroke in jim deli razne sladkarije.  

Pred pribliţno dvema tisoĉletjema, ko se je v Betlehemu rodil Jezus Kristus, so ljudje na 

severnem delu Evrope molili k Odinu, ki je kot najmoĉnejše starogermansko boţanstvo 

bedel nad nebom in vesoljem. Mogoĉni ĉrnobradi Odin je v svoji modri opravi, s 

kopjem in zlato ĉelado na glavi mnoga stoletja predstavljal strašno figuro, podobno 

današnjim hudiĉem. Po deţelah se je potepal v zlati koĉiji, ki sta jo vodila moĉna konja. 

Pogosto naj bi se po nebu prevaţal tudi na saneh, ki naj bi jih vlekli pomoţni severni 
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jeleni. Da bi podobnost s sodobnim Boţiĉkom bila še oĉitnejša, je strašni Odin obĉasno 

naokrog nosil tudi darila, ki naj bi jih v hiše spušĉal skozi majhne odprtine za dim. V 

ĉasu protestantizma je glede obdarovanja svetega Miklavţa prišlo do sprememb tudi v 

druţini Martina Luthra, kjer je sveti Miklavţ njegovim ĉlanom nosil darila vse do leta 

1535. Nekaj deset let kasneje se je obdarovanje namreĉ s 6. decembra preneslo v ĉas 

boţiĉa.
51

 V Angliji so tako novega radodarneţa zaĉeli imenovati kar Oĉe Boţiĉ, saj so 

se nato darila nosila v noĉi med 24. in 25. decembrom, kot to Boţiĉek poĉne še danes. 

V 17. stoletju se figura, ki nosi darila v ĉasu boţiĉa v nemških deţelah, imenuje 

Christkindl, kar naj bi pomenilo enako kot Jezušĉek. S prihodom nemških izseljencev v 

Ameriko se je z njimi priselila tudi njihova navada obdarovanja na dan boţiĉa. Nemški 

Christkindl se je sĉasoma pomešal z nizozemskimi in ostalimi starimi evropskimi 

obiĉaji, povezanimi z obdarovanjem in tako se je zaĉela oblikovati osnovna podoba 

današnjega Boţiĉka. Iz kombinacije angleške besede saint, kar pomeni sveti, in 

okrajšave imena svetega Nikolaja iz Mire je nastalo ameriško poimenovanje Boţiĉka – 

Santa Claus. V tridesetih letih 20. stoletja je Boţiĉek zaţivel v ĉisto novi, danes najbolj 

sprejeti podobi. Najuspešnejši proizvajalec gazirane pijaĉe na svetu Coca Cola je 

namreĉ v sklopu svojega oglaševanja zaposlil umetnika švedskega porekla Haddona 

Sundbloma, ki je Boţiĉka odel v danes znana rdeĉe bela oblaĉila. Boţiĉek je tako vsako 

leto v novem oglasu oglaševal njihovo osveţujoĉo pijaĉo in njihova pijaĉa je z leti 

oglaševala sveţo in novo podobo Boţiĉka. Danes Boţiĉek s svojimi severnimi jeleni in 

škrati pomagaĉi, ţivi na severu Skandinavije, s katere enkrat letno obkroţi ves svet, da 

lahko obdaruje otroke vseh ras, narodnosti, ver in prepriĉanj. 
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5 SVETI MIKLAVŢ V SLOVENIJI  

Tako kot drugod v Evropi je bil sveti Miklavţ tudi v Sloveniji od samih zaĉetkov zelo 

priljubljen. Na Notranjskem naj bi ljudem poleg boţiĉa in velike nedelje ravno 

Miklavţevo, 6. decembra, bilo najbolj cenjen praznik. Razlogi se med drugim skrivajo 

verjetno tudi v dejstvu, da se je figura svetega Miklavţa v Evropi spojila z ostalimi 

poganskimi mitološkimi verovanji, dokler se niso razvile navade obdarovanja, ki so 

pripadale svetemu Miklavţu tudi na Slovenskem. Danes je sveti Miklavţ pri številnih 

druţinah v Sloveniji prvi moţ v decembru, ki obdaruje njihove pridne otroke. Starši s 

tradicionalnimi naĉeli v imenu svetega Miklavţa otrokom simboliĉne darove pušĉajo na 

razliĉnih zanimivih lokacijah v domu, kot so na primer copati, posode, okenske police 

ipd. V daljni preteklosti so v prazniĉnih zadnjih dneh leta razni duhovi po domovih 

nosili le blagoslov za novo leto in letino. Sĉasoma so na Slovenskem vlogo duhov 

zamenjala številna demonska bitja, kot so bili vragovi, hudiĉi, parkeljni itd. Njihova 

naloga pa je bila spremljati svetega Miklavţa, ki je obdaroval pridne otroke, medtem ko 

so zlobna bitja poredne otroke s šibami in ostalimi pripomoĉki kaznovali. Cerkev se je 

veĉkrat skozi stoletja ţelela znebiti poganskih bitij, ampak je bila pri svojih postopkih, 

zaradi zabave in moĉno zakoreninjene navade ljudi, neuspešna. Na Koroškem, v 

Zgornje Savski dolini, in še drugod so zlasti parkeljni delovali tudi samostojno. Nekaj 

dni pred Miklavţevim so se našemljeni vaški fantje sprehajali po vasi in s svojo strašno 

podobo strašili otroke. V Rateĉah so se poleg otrok parkeljni s šibami spravljali tudi na 

številna dekleta.
52
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Slika 10: Miklavţevo spremstvo straši porednega otroka. 

 

Najzgodnejša pisna poroĉila o miklavţevanju na Slovenskem segajo v leto 1839, v 

katerem avtor opisuje obiĉaj, dokaj podobnem današnjemu, v nekaterih vaseh in krajih 

po Sloveniji. Miklavţev obisk ali miklavţevanje se je na Slovenskem z manjšimi 

razlikami, glede številĉnosti in spremstva, odvijalo povsod v dokaj podobni obliki. 

Slovenski etnolog Niko Kuret je med prvimi, ki je raziskoval in kasneje natanĉno opisal 

obiĉaj miklavţevanja na Slovenskem.  

Vsakega 5. decembra zveĉer se druţinski ĉlani pri hiši, v priĉakovanju Miklavţevega 

obiska, umirijo. Mlajši poredneţi se ob molitvah tolaţijo, da jih kljub vsemu zlobni 

parkeljni ali ostali hudiĉki ne bi kaznovali, medtem ko se pridni otroci nestrpno veselijo 

Miklavţevega obiska, ki jih bo nagradil z raznoraznimi darili. Mlada dekleta, ki se 

zavedajo, da jim bodo našemljeni fantje ponagajali, si poĉasi išĉejo razna skrivališĉa po 

hiši. Po veĉerji se v bliţini hiše zasliši prvi zvonĉek, kateremu sledi glasno roţljanje 

parkeljnovih verig, ki naznanjajo prihod svetega Miklavţa in njegovega bodisi groznega 

ali prijetnega angelskega spremstva. Vsa druţina se, potem ko sliši prve zvonĉke 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Nikolaus_krampus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Nikolaus_krampus.jpg
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sprevoda, zbere v sprejemni izbi hiše, kjer se pred vrati zasliši trkanje oziroma 

zvonjenje. Potem ko starša svetemu Miklavţu odpreta vrata, ju slednji vpraša po njunih 

otrocih. Ĉe sta starša bila dovolj zagnana, sta Miklavţu izroĉila kar seznam z imeni 

otrok in njihovimi poĉetji v tekoĉem letu. Medtem pa se parkeljni in ostali demoni 

podijo, razgrajajo, roţljajo z verigami in okrog hiše preţijo nad dekleti, ki bi se lahko 

skrivala v hiši. Vstop v hišo je demonom dovoljen samo, ĉe jim to dovoli sveti Miklavţ. 

Potem ko glasno zazvoni zvonĉek, se vrata široko odprejo in sveti Miklavţ s svojim 

angeli spremljevalci vstopi v izbo. Miklavţ z dolgo brado in obleĉen po zgledu 

škofovskega oblaĉila skupaj z angeli, ki drţijo koš ali košaro z darili, odpre svojo 

knjigo. Otroci radovedno, prestrašeno in napeto poslušajo, medtem ko sveti Miklavţ iz 

knjige našteva vsa dobra in slaba poĉetja prisotnih otrok. Parkeljni ob branju pred hišo 

povzroĉajo glasen hrup, ki še dodatno straši mlade otroke. Ko brez dovoljenja 

poskušajo vstopiti k prestrašenim otrokom, jih sveti Miklavţ takoj umiri in ustavi. 

Sledijo recitacije katekizma in molitvic, ki jih Miklavţ priĉakuje od otrok. V primeru, 

da se eden od otrok zoperstavi Miklavţevi prošnji, ta takoj v dom spusti parkeljne, 

zaradi katerih si trmast otrok takoj premisli. Konĉno pridni otroci doĉakajo, da sveti 

Miklavţ z angeli iz košare potegne darila, namenjena otrokom. Porednim otrokom 

poleg dejstva, da jim podari šibo, še ukaţe, naj jo poljubijo, kar nemalokrat izzove 

otrokov jok.
53

 Pridni vaški otroci so se tako veselili svoje miklavţevine, ki je ponavadi 

bila sestavljena iz jabolk ali orehov, hrušk, lešnikov, raznega suhega sadja, fig, zavitkov 

sladkarij itd. Slovenski mestni otroci pa so pogosteje imeli veĉ sreĉe in jim je Miklavţ 

prinašal tudi igraĉe. Miklavţevanje naj bi se celo preselilo oziroma razširilo na 

podeţelje iz mestnih gosposkih hiš. Za razliko od velike priljubljenosti svetega 

Miklavţa na Notranjskem in drugod po Sloveniji, je na zahodu sveti Miklavţ in obiĉaj 

miklavţevanja skozi zgodovino bil manj prisoten.  

5.1 Miklavţev sejem v Ljubljani 

Miklavţev sejem v Ljubljani je po mnenju slovenskega etnologa Damjana J. Ovsca 

zamenjal stari Elizabetin sejem, ki naj bi v srednjeveški Ljubljani trajal kar štirinajst 

dni. Stojnice Miklavţevega sejma so pred drugo polovico 19. stoletja bile postavljene 

na Mestnem trgu in so se po pritoţbi sosednjih prebivalcev do druge svetovne vojne 

prestavile na Kongresni trg. Viri takraten sejem zaradi parkeljnovih sprevodov opisujejo 
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predvsem kot zelo hrupen in glasen. Na stojnicah so ljudje pod belimi strehami 

prodajali predvsem Miklavţeve in ostale piškote, mandolate, pomaranĉe, mandarine, 

karamelne sladkarije itd. Poleg tega so prodajali tudi razne figurice, izdelane iz suhih 

sliv, ki so predstavljale svetega Miklavţa, njegove angele in hudiĉke, nune ter ostale 

podobne figure. Na stojnicah so poleg prodaje igraĉ ljudje za mimoidoĉe obiskovalce 

sejma kuhali in pripravljali tudi razliĉne jedi, kot so bile hrenovke, kranjske klobase, 

sendviĉe, sladka peciva, pivo, vino, ţganje in ostale okusne priboljške. Sejma so se 

udeleţevali tako starejši kot mlajši. Še zlasti zveĉer je na sejmu bilo zelo ţivahno in 

zabavno. Ljudje so igrali harmoniko in ostale glasbene instrumente, medtem ko so se 

obiskovalci zabavali ob plesu in zabavi ter ob razgrajanju našemljenih hudiĉkov in 

ostalih demonov. Z razmahom druţabnega ţivljenja pred drugo svetovno vojno se je 

miklavţevanje preselilo tudi v dvorane, kjer so se zaĉeli organizirati Miklavţevi 

tematski veĉeri za odrasle.
54

 Miklavţev sejem, prviĉ omenjen ţe leta 1839, se še danes v 

zaĉetku decembra tradicionalno odvija na obreţju Ljubljanice v Ljubljani.  
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6 SKLEP 

Slava svetega Nikolaja je danes med pravoslavnimi Srbi najbolj razširjena in 

praznovana slava. V ĉasu pokristjanjevanja srbskega prebivalstva je kult svetega 

Nikolaja iz Mire bil zelo razširjen po vsej Evropi in severni Afriki. Sveti Nikolaj je bil 

zaradi svoje radodarnosti in dobrote skrajno priljubljen in s pomoĉjo razširjenih legend 

tudi zelo cenjen. Ni presenetljivo torej dejstvo, da so si ga za zašĉitnika svojih domov 

izbrale številne staro poganske druţine, ki so ravno takrat sprejele kršĉanstvo. Sprva 

narodni ritual je v 13. stoletju s pomoĉjo prvega srbskega nadškofa, danes v Srbski 

pravoslavni cerkvi bolje znanega svetega Save, pridobil religiozno noto in se od takrat v 

osnovi ni spreminjal. Obvezni predpisani pripomoĉki sveĉa, slavski kolaĉ, koljivo, vino 

in svetnikova ikona so ostali pri vseh druţinah skozi stoletja zmeraj prisotni. 

Spreminjale so se le navade, povezane z ritualom, kot so, na primer, vabila gostom, 

vrstni red priţiga sveĉe, rezanje hleba ipd. Pri nekaterih druţinah so poznali vlogo 

dolibaše, medtem ko je pri ostalih to vlogo imela druga oseba itd.  

Ritual slava se danes pri druţinah razlikuje zaradi sprememb, ki so nastale kot posledica 

loĉenega in neodvisnega razvoja rituala v posameznih krajih in pokrajinah in ne toliko 

zaradi preteĉenega ĉasa, kot sem sprva domneval. Pri razvoju se je skozi stoletja pri 

slavi ponekod izgubil pomen, ko so ljudje izpridili prvotno plemenit ritual in ga 

spremenili v veselico. Prav tako pa danes obstaja nevarnost izgube pomena slave, kajti 

številne druţine praznujejo slavo, ne da bi se resniĉno zavedali njenega pomena ali 

poznali opisano ţivljenje svetega Nikolaja oziroma svetnika zavetnika. Menim, da bi se 

vsaka druţina, ki sicer hvalevredno nadaljuje dolgoletno tradicijo, morala obĉasno 

zamisliti nad samim ritualom in njegovim pomenom in bistvom. Gre za izredno lep 

ritual, pri katerem izkaţemo izredno spoštovanje do svetnika in to imamo priloţnost 

poĉeti ob svojih najdraţjih. Druţina, ki praznuje slavo, bi morala prebrati primerno 

gradivo ali se preprosto pogovoriti z ustreznimi ljudmi, ki ritual in svetnika zelo dobro 

poznajo.  

Pravoslavni Srbi se svetega Nikolaja spominjajo ob slavi, medtem ko se drugod po 

svetu svetnika spominjajo predvsem v ĉasu prazniĉnega obdarovanja. Sveti Nikolaj je 

zašĉitnik številnih mest, med drugimi tudi New Yorka. Z razlogom, seveda. Gre za 

izredno pozitivno podobo ĉloveka, ki navdihuje in bilo mi je v veliko veselje in ĉast 

pisati o njem ter o številnih naĉinih izkazovanja spoštovanja svetemu Nikolaju.  
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