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КОЛИКО СРБА У БЕОГРАДУ СЛАВИ СЛАВУ 
 

 
Пописи свечара ретко су били предмет интересовања у етнолошкој науци. 

Захваљујући неколицини сачуваних пописа може се утврдити приближан проценат Срба, 
око 70 одсто, који чува славу као најважнији обичај. Пописи омогућују да се тај проценат, 
као и његове промене, прате кроз дужи временски период. 
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Пописи свечара, људи који славе крсно име, славу ретко су били предмет 
интересовања у етнолошкој науци, за разлику од самог обичаја славе, који су 
етнолози подробно изучили и истражили.1 

Колико је аутору познато, један од првих пописа свечара објавио је Милан Ђ. 
Милићевић, 1877. године.2 Забележио је да у Београду има 2334 свечара. Како је 
дошао до овог броја Милићевић не наводи, али се поуздано може претпоставити да је 
овај податак добио или увидом у свештеничке књиге или по казивању месних 
пароха. У оба случаја чињенични број добијен је из свештеничких извора и може се 
сматрати потпуно поузданим с тим што се наведени број  односи искључиво  на оне 
свечаре који су обред славе изводили са свештеником. Они који су славили без 
свештеника сигурно нису уведени у поменути попис. 

Београд је у то време, у црквено-административном погледу, био издељен на 
девет парохија и оне су  све пописом обухваћене. Поред броја свечара дати су још 
само називи слава, без икаквих других података. 

Други попис објављен је 1896.3 а подаци се односе на 1895. годину. Те године у 
Краљевини Србији вршен је редовни попис становништва. То је вероватно био 
подстицај да се направи списак свечара у Београду. Попис је издање штампарије 
Петра К. Танасковића, али се не види да ли је власник штампарије и аутор. Попис 
даје више података него први. Наведена су имена, презимена, занимање и назив славе 
коју свечар слави. Укупно је наведено 2821 свечара и 54 славе. Уз то су посебно 
издвојене еснафске славе и славе појединих друштава и установа, као и слава краља 
Александра Обреновића и митрополита Михаила. 

Трећи попис, у виду засебне књиге од 114 страна израдио је и као приватно 
издање објавио Гргур Костић, 1928 године.4 У њему су садржана имена, прези-мена, 
                                                           

1 Љ у б о м и р   А н д р е ј и  ћ, Библиографија о славама, Београд 1977. 
2 М и л а н  Ђ. М и л и ћ е в и ћ , Кућанска слава, Зборник О крсном имену, Просвета, Београд 1985,  82 

- 83. 
3 Издање штампарије П е т р а К.  Т а н а с к о в и ћ а, Славе и имена свечара у Београду.Репринт 

издање, Београд 1995,  1 -105. 
4 Г р г у р  К о с т и ћ, Славе и имена свечара у Београду. Приватно издање, Београд 1928.Датум 

издавања књиге нигде није наведен. Из пописа слава види се да је на дан Светог Ћирила и Методија, 24. 
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занимања и називи слава за 11044 свечара. Број  слава је 80. Заједно са кућним 
славама, у попису су забележене и славе различитих еснафа, удружења и установа. 
Ради лакше прегледности, ове славе су приказане издвојено на посебној табели. Има 
их укупно 24.  

Све три студије су  урађене у размаку од педесет година. Заједничко им је да су 
плод личног интересовања и схватања  појединаца о потреби бележења наи-зглед 
обичних података. Иако имају одређене недостатке и мањкавости, ови пописи 
представљају драгоцену грађу за реконструисање и разумевање тра-диционалне 
културе и начина живота ондашње и данашње престонице – Бео-града. 

 
 II 

 
Обичај у Срба је да се слава не дели за живота родитеља. Посебно када је у 

питању отац, мада су чести случајеви да се слава не преноси и док је мајка жи-ва. 
Док су родитељи живи, синови, по правилу, не славе одвојено, већ то раде у 
породичној кући или стану са родитељима, без обзира да ли су засновали соп-ствену 
породицу. Није  важно да ли синови и родитељи живе у истом  или раз-личитим 
местима. Кад су кћерке у питању, оне удајом преузимају мужевљеву славу, али 
обавезно долазе и на очеву, односно своју девојачку славу. Иако практично славу 
слави више породичних домаћинстава, у црквеним књигама, односно свештеничком 
запису, као свечар се води  само домаћин. 

Почев од 1834, закључно са 1910. годином, обављено је у Кнежевини, а кас-није 
Краљевини Србији укупно 16 пописа становништва.5 Према пописима обављеним 
1874. и 1884. године, у Београду је живело 27605 а десет година касније 35483 
становника. Број становника се између два пописа повећао за 7878. Просечан 
годишњи прираштај  износи 787 становника. Може се претпо-ставити да је у 
Београду 1877. године живело 30000 становника. 

Просечан број чланова домаћинства по истим пописима износио је 3,6 (1874), а 
3,3 (1884). Просечно домаћинство, 1877. године, састојало се од 3,5 чланова.6 Број 
домаћинстава или, како је то у пописима наведено задруга, био је 1874. године 
(7639), а десет година касније 10592. Узимајући у обзир просеч-но годишње 
повећање, поуздано се долази до броја од 8525 домаћинстава. 

Број од 2334 свечара представља 8,5% од укупног становништва Београда 1877. 
године. Множењем броја свечара са просечном величином породице (до-маћинства) 
добија се број од 7809 особа које су славиле. У процентима, то из-носи око 26%, 
односно нешто мало више од четвртине укупног становништва. Ако се број свечара 
упореди са бројем дома-ћинстава, долази се до скоро идентичног односа, тј. да 27% 
породица слави. 

Обе рачунице, које су са математичке стране исправне, међутим,  не показују 
реално стање односно дају погрешну слику. Зато су напомене да се у Срба слава, по 
правилу, не дели, иначе етнолозима добро познате, биле потребне. 

Број свечара се не може множити просечним бројем чланова домаћинства, већ са 
члановима две породице плус родитељи. Иза једног свечара, у том случају налази се 

                                                                                                                            
маја био и покретан празник Вазнесење Господње - Спасовдан. Увидом у календар ВАРДАР, издање Кола 
српских сестара, за 1928. године, установљено је да је те године Спасовдан био 24.  маја. 

 5 М и л о в а н   Р а д о в а н о в и ћ, Демографски односи 1815 - 1914. године. Историја Београда, том 2,  
268. 

6 М и л о в а н    Р а д о в а н о в и ћ, н.д.  277. 
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девет чланова. Множењем се долази до броја од 20106 особа, што износи 67% или 
више од две трећине пописаног становништва Београда. 

Упоређивањем броја свечара са бројем домаћинстава добија се слична слика. У 
овом случају долази се до податка да 70% домаћинстава слави славу. 

У време издавања другог списка Имена свечара, Београд има 59115 становника, а 
просечан број чланова домаћинства износи 4,1. Применом исте обрачунске методе 
као у претходном случају, само сада, због увећаног просечног броја чланова, 
множимо са бројем 10, долази се до цифре од 25210 становника Београда који су, 
били уписани у свештеничке књиге као свечари. У односу на укупан број становника 
то износи око 48%. Наизглед опада број свечара. 

Анализирајући полну структуру досељеника, Милован Радовановић, пише 
следеће: “ У групи досељеника из Београдског округа на мушкарце долази 1634 а на 
жене 791 те је разлика у корист првих 843. Знатно је већи био прилив мушкараца из 
других округа Србије: од укупно 18170 из ове групе, на мушкарце отпада 13380, а на 
жене 4790. Разлика износи 8590. Међу становништвом рођеним у другим државама, 
мушкарци броје 10771, а жене 9993, те разлика у прилог првих износи свега 778”.7 

Оваква полна структура досељеника упућује на то да су се из околине Бео-града и 
других округа у Србији досељавали претежно мушкарци, вероватно из економских и 
политичких разлога. Они са собом нису доводили породице бар за прво време “док 
се не снађу”, а са њима нису долазили родитељи, односно њихов долазак није 
претпостављао гашење домаћинства у крају порекла. Пош-тујући традицију, бар у 
првих неколико година, нису се ни уписивали у свеште-ничке књиге као свечари. 
Зато се њихов број може слободно одузети од укуп-ног броја становника Београда. У 
том случају 38520 становника могли су бити потенцијални свечари. Кад се тај број 
упореди са 28210, долази се до податка да је у Београду било око 72% становника 
који су славили. 

Између првог и другог светскога рата урађена су два пописа становништва. Први, 
1921. године и по њему Београд има 111739 становника. Други, 1931. го-дине када је 
забележено 238775 житеља Београда. За десет година број станов-ника се више него 
удвостручио. То, пре свега, говори о великом механичком приливу у град , чиме се 
наставља тенденција започета средином XIX века. О томе Милован Радовановић 
пише: “ Иако се гравитационо дејство Београда распрострло на знатно ширу 
територију, највећи део његових нових житеља је пристизао из крајева настањених 
претежно српским живљем, те град и тада, као и касније, задржао српско етничко 
обележје. Године 1921, структура ста-новништва по матерњем језику наводи 96252  
Срба или Хрвата (86,1%)”.8 Мо-же се претпоставити да се процентуални однос није 
битно променио ни десет година касније, па је тада у Београду живело око 200000 
Срба. 

Кретање броја домаћинстава је било готово потпуно пропорционално по-расту 
становништва. Године 1921, 27821 а 1931. године 59720 домаћинстава. Просечан 
број чланова у оба пописа износио је 4,00. Ако од укупног броја одуз-мемо 15% 
несрпских, долазимо до броја од око 50000 српских домаћинстава у Београду. 

Број уписаних свечара, према попису Гргура Костића, износио је у то време 
11050. Помножено са бројем три то износи 33150 домаћинстава пописаних  као 
свечари. У процентима, то је око 70%. 

                                                           
7 Исто,  291. 
8 Историја Београда, том 3,  158. 
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Упоређивањем процената из три објављена записа може се видети да је број 
свечара практично једна константа, која се није много мењала у посматраном 
периоду, а то је 54 године. 

  
                                                          III 
 
У време трајања друге Југославије ( 1945 – 1991) атеизам је био званична 

идеологија, па држава није показивала, бар јавно, нарочит интерес за утврђивање 
стварног броја припадника православне конфесије. Појединци, који су то и радили, 
бавили су се превасходно истраживањем религије и рели-гиозности као 
превазиђеним феноменом. Српска православна црква, која, пре-ко свештеничке 
евиденције сигурно има најрелевантније податке такође није те чињенице 
обнародовала. Ни пописи свечара, слични раније наведеним, колико је познато, бар 
кад је у питању Београд, нису више рађени. 

Када је Милан Ђ. Милићевић објавио први попис свечара, навео је податак да у 
Београду има девет парохија. Број парохија се није променио ни у време другог 
бележења 1895. године. Занимљиво, да је у време оба пописа први човек Српске 
цркве био митрополит Михаило Јовановић. 

Другачија је ситуација тридесетих година XX века. Тада Београдска епископија 
има осам манастира (Благовештење, Вољавча, Грнчарица, Јошани-ца, Каленић, 
Копорин, Гроцка и Раковица); четири протопре-свитерата (града Београда, 
београдски, смедеревски, крагујевачки); десет намесништава (космајско, посавско, 
колубарско, великоорашко, јасеничко, беличко, левачко, шемничко, лепеничко, и 
крагујевачко-јасеничко); 180 парохија са 137 цркава, 185 свештеника и 562130 душа. 

Према последњем извештају, за 1995. годину9, састав Архиепископије бео-
градско – карловачке чине: 

                                                            
А. 

                   
Четири архијерејска намесништва 

  
1. Прво  београдско архијерејско намесништво, са седиштем у цркви Светог 

Марка у Београду. 
2. Друго београдско архијерејско намесништво, са седиштем у Патријар-шијском 

двору: 
3. Врачарско-грочанско архијерејско намесништво, са седиштем у цркви Светог 

Вазнесења у Београду. 
4. Београдско-посавско  архијерејско намесништво, са седиштем у цркви Светог 

великомученика Георгија у Београду. 
                   

Б. 
  Седам Манастира (пет и два ставропигијална) 10 

 
                                                           

9Љубазношћу протођакона Стевана Рапајића, секретара Архиепископије Београдско- Карло-вачке 
добио сам извештај о броју парохија и административној подели Архиепископије за 1995. годи-ну на чему 
му најсрдачније захваљујем. 

10Ставропигијални манастир  је манастир који је подигнут од стране једног црквеног великодостојника 
на територији другог, али се налази под духовном влашћу онога који га је подигао. Ово право је 
установљено у доба Византије. Сама реч је изведена од грчких речи СТАВРОС  што значи крст и 
ПИГИМЕНИ ( побости). 
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1. Ваведење (Прво београдско архијерејско намесништво): 7 монахиња и 1 
духовник. 

2. Раковица (београдско-посавско ): 6 монахиња, немају духовника. 
3. Архангел Гаврила (београдско-посавско): 1 духовник. 
4. Рајиновац (врачарско-грочанско): 7 монахиња и 1 духовник. 
5. Сланци (врачарско-грочанско): 1 монахиња и 1 духовник. 
6. Ставропигија манастира Пећка патријаршија: 24 монахиње и 1 духовник. 
7.Ставропигија манастира Рождество Пресвете Богородице – Њу Карлај 

(Индијана, САД): 3 монахиње и 1 духовник. 
 

ПРВО БЕОГРАДСКО АРХИЈЕРЕЈСКО НАМЕСНИШТВО 
 

Саборни Храм Св.Архангел Михаила 7 парохија 
Црква Светог Саве 8  парохија 
Црква Светог Вазнесења 4 парохије 
Црква Светог Александра Невског 5 парохија 
Црква Ружица 7 духовника 
Црква Светог Николе 2  парохије 
Црква Светог Архангел Гаврила 2  парохије 
Болничка капела Светих Врачева 1  духовник 

 
ДРУГО БЕОГРАДСКО АРХИЈЕРЕЈСКО НАМЕСНИШТВО 

 
Црква Светог Марка  6  парохија 
Црква Покрова Пресвете Богородице 10 парохија 
Црква Свете Тројице  5 парохија 
Црква Светог Јована Крститеља  4 парохије 
Црква Св. цара Константина и Јелене  4 парохије 
Црква Светих апостола Петра и Павла  2 парохије 
Црква Свете Тројице  2 парохије 
Црква Св.Великомученика кнеза Лазара  2 парохије 
Црква Светог Трифуна  1 духовник. 

 
ВРАЧАРСКО – ГРОЧАНСКО АРХИЈЕРЕЈСКО НАМЕСНИШТВО 

 
Црква Сабора Српских Светитеља 4 парохије 
Црква Св.Марије Магдалене – Бели Поток 1 парохија 
Црква Св.Архиђакона Стефана – Велико Село 1 парохија 
Црква Св.апостола Петра и Павла – Винча 1 парохија 
Црква Св. Николе – Вишњица 1 парохија 
Црква Св. Тројице – Гроцка 1 парохија 
Црква Св. Тројице – Заклопача 1 парохија 
Црквена општина – Калуђерица 2 парохије 
Црква Св. Пророка Илије – Мали Пожаревац 1 парохија 
Црква Св.Пророка Илије – Миријево 2 парохије 
Црква Светог Луке – Крњача 1 парохија 
Црква Св. Тројице – Ритопек  1 парохија 
Црква Св. Тројице – Рипањ 2 парохије 
Црква Успења Пресвете Богородице – Умчари 1 парохија 
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Манастир Рајиновац – Бегаљица 2 парохије и 1 духовник 
Манастир Сланци  1 духовник. 

 
БЕОГРАДСКО – ПОСАВСКО АРХИЈЕРЕЈСКО НАМЕСНИШТВО 

 
Црква Св. Георгија – Београд 4  парохије 
Црква Рождества Прес. Богородице – Земун 2 парохије 
Црква Св.оца Николаја – Земун 2 парохије 
Црква Св. Тројице – Земун 4 парохије 
Црква Св. Димитрија – Земун без парохије 
Црква Покрова Прес.Богородице – Барич 2 парохије 
Црква Св. Георгија – Бежанија 4 парохије 
Црква Рождества Пресвете Богородице – В. Моштаница 1 парохија 
Црква Св.Вазнесења – Жарково 4 парохије 
Црква Св.Стефана Дечанског – Железник 2 парохије 
Црквена општина Сремчица 1 парохија 
Црква Св.Николе – Остружница 1 парохија 
Црква Св.ап.Вартоломеја и Варнаве – Раковица 3 парохије 
Црква Светог Преображења – Умка 1 парохија 
Манастир Св.арх.Михаила – Раковица 3 парохије 
Манастир Св.арх.Гаврила – Земун 1 духовник. 

 
 

Укупно има 121 парохија. На њима је активних пароха 101, а изгнаних све-
штеника који привремено опслужују је 20. 

По неписаном правилу, које важи за Београд и друга већа места, сматра се да 
једна парохија треба да опслужује 500 домаћинстава. Односно да толико ку-ћа 
редовно прима свештеника. Кад се тај број пређе, парохија се дели па од јед-не 
парохије настају две. 

Множењем броја парохија бројем оних које опслужује свештеник долази се до 
броја 60500 домаћинстава која славе славу, а уписана су у књиге код месног 
свештеника. 

Кад је у питању овај број  мора се имати на уму да егзистенција свештеника 
зависи од броја парохијана које опслужује у парохији. Логично је претпоста-вити да 
се свештеници, у принципу, неће стриктно држати неписаног правила и одмах по 
преласку лимитираног броја делити парохију. Према појединачним казивањима, 
постоји дозвољена толеранција од приближно 10% преко одре-ђене цифре. Из тих 
разлога се и наведени укупан број домаћинстава која при-мају свештенике може 
повећати и поуздано претпоставити да око 70000 дома-ћинстава прима свештеника. 

У административном погледу, Београд је  издељен  на 16 општинских цента-ра. 
Приликом организовања државних пописа, пописивачи се држе искључиво 
административно утврђених граница.  

Као што смо видели, административна подела Српске православне цркве није у 
сагласју са државном поделом. Због тога је врло тешко користити по-датке из 
државних пописа. Ипак, нека поређења су, бар када је Београд у пи-тању могућна. 
 

ТАБЕЛА ДОМАЋИНСТАВА ЗА 1991. ГОДИНУ  
 

Назив  општине Број домаћинстава 
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Вождовац   53.259 
Врачар   27.256 
Гроцка   19.216 
Звездара   46.818 
Земун   56.154 
Нови Београд   69.933 
Палилула   51.259 
Раковица   30.756 
Савски венац   17.788 
Стари град   27.217 
Чукарица   48.568 
Укупан број домаћинстава 448.244 

 
Ако применимо исту методологију рачунања као и досада и број домаћин-ства 

помножимо са три, долази се до броја од 210000 домаћинстава која славе славу. 
Упоређивањем са укупним бројем домаћинстава, долази се до закључка да око 47% 
редовно слави. То би значило велико опадање у односу на раније пописивање. Да ли 
је тако? 

Из пописа домаћинстава не види се национална структура њихових чланова. Из 
наведених бројева није могућно утврдити да ли су у питању само српска 
домаћинства или има и других националности. Нормално је претпоставити да се 
домаћинства других националности неће придржавати искључиво српског обичаја, 
без обзира на то што живе у српској средини. Тим пре што се ни сви Срби не 
придржавају сопственог обичаја. 

Београд је вишенационалан град. Поред Срба, који свакако чине већину, у њему 
живе и припадници других народа и конфесија. Као главни град бивше Југославије, 
био је административни, културни и политички центар за много ширу територију 
него што је данас. Био је изузетно интересантан имиграциони центар за припаднике 
других народа. Многи од њих су се вратили у своје ма-тичне, сада признате државе 
али неки су и остали. Каква је тренутна ситуација може се само нагађати, а знаће се 
тачно кад буде урађен следећи попис станов-ништва. Дотад, принуђени смо да се 
користимо подацима из последњег пописа, из 1991. године. 

Према попису из 1991. године, ако се узму у обзир само градске општине (без 
Младеновца, Лазаревца, Обреновца, Барајева и Сопота који и нису под надлежношћу 
Архиепископије београдске) у Београду живи 1253344 станов-ника. Од тог броја 
1050174 изјаснили су се  као Срби.  

Подаци говоре да и данас просечно домаћинство броји четири члана. Ви-дели смо 
да се обично три домаћинства окупља око једног светитеља, па кад број 
домаћинстава, која примају свештеника, помножимо са десет чланова до-бија се број 
од 700000 Срба свечара. У односу на укупан број Срба у Београду, то износи око 
70%. Из тога се може извући јасан закључак да 70% Срба у Београду данас слави 
славу. 

 
IV 

 
Многе може изненадити податак о једној непромењивој константи кад је у 

питању прослављање крсног имена. Људске предрасуде су, нажалост, неогра-ничене, 
а заснивају се на спознаји микросредине, личним осећањима и слагању са 
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истомишљеницима. Не воде рачуна о чињеницама јер су оне у супротности са 
суштином предрасуде. 

Да би се поуздано могло одговорити на питање Колико Срба слави славу, 
потребно је у следећем попису унети и  питање као одредницу. То је једини сигуран 
и проверен метод који се може сматрати важећим. Како је до сада обављено више 
пописа становништва, а ни у једном се није налазило овакво питање, све су опције 
отворене и дозвољене. 

Да је ово питање голицало машту и истраживачки дух појединаца, говоре нам и 
пописи које су правили наведени аутори. Они су радили како су знали и умели и у 
оквиру могућности којим су располагали. Има ту много грешака, нарочито у 
навођењу назива светитеља. Помешани су народни називи са зва-ничном 
терминологијом Српске православне цркве објављеним у црквеним календарима. 
Због тога су  на крају текста наведене и четири табеле. У првој датуми су по старом 
календару, али сам ја додао и датуме по новом. У другој и трећој табели све је 
остављено  онако како су аутори то и урадили. У четвртој табели, коју је аутор текста 
урадио, најпре су дати  званични црквени називи, а затим и народна имена празника. 
Ради лакше оријентације, као и чињенице да је међу становништвом нови календар 
потпуно прихваћен, само је он и кориш-ћен. У сваком случају, њихов труд и рад је 
вредан само хвале и служи као опо-мена онима чија је то била дужност да ураде. 

Захваљујући њиховом раду утврђено је колики процент Срба,  без обзира на 
околности, чува славу као свој најважнији обичај. Та константа се одржала и у 
периоду који није био наклоњен православљу и православној конфесији. Чиње-ница 
да скоро једна трећина Срба не држи славу исто је и толико интересантна као и она 
да је нешто више од две трећине чувају. Сам податак да се тај однос исказује у 
временском интервалу дужем од једног века показује да свако олако закључивање у 
смислу “ бранили су” или “нису дали” не одговара у потпуности истини мада 
сигурно није занемарљив. 

Аутор се чувао било каквих великих судова, епохалних открића и историј-ских 
закључака. У раду су наведене чињенице. Јавно су објављене и сваком до-ступне. 
Они који живе од српског народа требало би да их прочитају. 
 
 
 
 
 

 
Табела 1.  БРОЈ СВЕЧАРА У БЕОГРАДУ 1877. ГОДИНЕ 

(Милан Ђ. Милићевић) 
 

Име славе датум број свечара 
Светог Николу (6/19.децембар) 837 
Светог Аранђела (8/21.новембар) 334 
Ђурђевдан  (23.априла/ 6.маја) 234 
Светог Јована (7/20. јануар) 225 
Митровдан (26.октобар/ 8.новембар) 128 
Ђурђиц (3/16.новембар) 122 
Свету Петку ( 14/27.октобар) 109 
Светог Стевана (27.децембар/9.јануар) 107 
Алимпија Ступника (26.новембра/9.децембра) 76 
Светог Луку (18/31.октобар) 61 
Светог Мрату (11/24.новембар) 36 
Ваведење (21.новембар/4.децембар) 35 
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Св. Танасије (18/31.јануар) 31 
Свети Врачи (1/14.новембар) 23 
Св.Тому (6/19.октобар) 12 
Лазареву суботу(уочи Цвети)  – променљив датум - 12 
Светог Игњата (20.децембар/2.јануар) 11 
Светог Саву (14/27.јануар) 9 
Св.Андреју (30.новембар/13.децембар) 8 
Св.Тривуна (1/14.фебруар) 7 
Часне Вериге (16/29.јануар) 7 
Срђевдан (7/20.октобар) 6 
Св.Климентија (25.новембар/8.децембар) 5 
Св.Василије (1/14.новембар) 5 

 
По четири свечара славили су: Св.Вартоломеја(11/24.јуна); Јаћима и Ану (9/22.септембар); Петрводан 

(29.јуна/12.јула); Јована Златоустог; Јована Милостивог (13/26.новембар); Св.Спиридона. Три свечара 
имали су: Св. Пантелија (27.јули/9.август); Апостол Матија (14/27.новембар); Спасовдан  
Св.Симеуна(13/26.фебруар); Св.Илију (20.јули/2.август); Св. Агатоника (22.августа/4.септембра ); Ћирила 
и Методија; Тодорову суботу (покретан празник -примедба Д.А.). По два свечара славили су: Сретење 
(2/15.фебруар); Светог Аврамија; Вел. Госпођу (15/28/август). Једног свечара имали су: Св. Лаврентије, Св. 
апостол Филип; пророка Данила; Св. Варвару; Св. Симеуна (3/26.фебруара); Обретење; Духови; 
Константин и Јелена; Кирик и Улита; Св. Јевтимија; и Св. Аранђел , летњи.  

 
Табела 2.  СЛАВЕ И ИМЕНА СВЕЧАРА У БЕОГРАДУ 1895. 

(Петар Танасковић) 
 
Име славе датум број свечара 
Свети Василије  (1/14 јануар)  23  
Свети Јован  ( 7/20. јануар) 324 
Свети Сава  ( 14/27.јануар) 11 
Часне Вериге ( 16/29. јануар) 8 
Свети Атанасије  (18/31. јануар) 31 
Свети Трифун  (30.јануар/ 14.фебруар) 18 
Сретење  (2/15. фебруар) 2 
Свети Симеун Богопримац  ( 3/16. фебруар) 11 
Свети Харалампије – Тодорова субота (Прва субота Васкршњег поста) 3 
Свети Ћирило ( 14/27.фебруар) 5 
Лазарева субота  (покретан празник) 24 
Свети Ђорђе ( 23 април/ 6.мај) 252 
Свети евангелист Марко ( 25.април/ 8.мај) 3 
Свети Никола(летњи) ( 9/22.мај) 1 
Свети Кирило и Методије ( 11/24.мај) 2 
Духови (Света Тројица) ( покретан) 2 
Свети цар Константин и Јелена (21.мај/3.јун) 6 
Име славе датум број свечара 
Свети Вартоломеј ( 11/24. јун) 3 
Свети Јелисеј Пророк ( 14/27. јун) 2 
Петровдан ( 29.јун/ 12.јул) 15 
Свети Илија ( 20.јул/ 2.август) 14 
Свети Пантелија (27.јул/ 9.август) 6 
Преображење ( 6/19. август) 1 
Свети арханђел Лаврентије ( 10/23.август) 1 
Велика Госпоина ( 15./28.август) 21 
Усековање Светог Јована (29.август/11.септембар) 2 
Свети Александар Невски ( 30.август/12.септембар) 3 
Свети Симеон Столпник (1/14.септембар) 2 
Мала Госпоина ( 8/21.септембар) 4 
Свети Јоаким и Ана ( 9/23.септембар) 3 
Свети Евстратије ( 20.септембар/ 2.октобар) 2 
Зачеће Јована Крститеља ( 29.септембар/11.октобар) 3 
Свети Киријак Отшелнак (Михољдан) ( 29.септембар/ 12.октобар) 16 
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Свети Тома ( 6/19.октобар) 25 
Свети Сергије(Срђевдан) (7/20.октобар) 11 
Света Параскева(Петковача) ( 14/27 октобар) 109 
Свети Лука ( 18/31.октобар) 70 
Свети Димитрије (Митровдан) ( 26.октобар/ 8.новембар) 157 
Свети Аврамије ( 29.октобар/11.новембар) 3 
Свети Врачи ( 1/14.новембар) 37 
Ђурђиц ( 3/16.новембар) 154 
Архангел Михаило ( 8/21.новембар) 429 
Свети Мрата ( 11/24.новембар) 36 
Свети Јован Златоуст ( 13/26.новембар) 1 
Ваведење ( 21.новембар/4.децембар) 35 
Свети Меркурије ( 24.новембар/ 7.децембар) 2 
Свети Климентије ( 25.новембар/ 8.децембар) 2 
Свети Алимпије ( 26.новембар/ 9.децембар) 71 
Свети Андреја( Првозвани Андреја) (30.новембар/13.децембар) 10 
Света Варвара ( 4/17.децембар) 1 
Свети Никола ( 6/19.децембар) 705 
Свети Спиридон ( 12/25.децембар) 2 
Свети Игњатије Богоносац ( 20.децембар/2.јануар) 10 
Свети Стеван ( 27.децембар/9.јануар) 126 

 
Уз списак имена и занимања свечара, под насловом ЕСНАФСКЕ СЛАВЕ посебно су издвојене следеће 

славе: 
1. Абаџијски еснаф, Свети Атанасије, 18./ 31. Јануар 
2. Бакалски еснаф, Света Три Јерарха, 30. Јануара / 12. Фебруара 
3. Дом Сиротне деце, Свети Кирил и Методије, 11. / 24. Маја 
4. Задруга уједињених раденика, Свети Тома 6. / 19. Октобра 
5. Зидарски еснаф, Свети Тома, 6/19. Октобра 
6. Калдрмџијски еснаф, Свети Димитрије, 26. Октобра / 8. Новембра 
7. Месарски еснаф, Архангел Михаило, 8. / 21. Новембра 
8. Монопол дувана, Свети Врачи 1./14. Новембра 
9. Обилић Друштво, Архангел Михаило, 8/21. Новембра 

10. Српска државна железница, Свети Цар Константин и Царица Јелена, 21. Маја/3. Јуна. 
 
 

Табела 3. СЛАВЕ И ИМЕНА СВЕЧАРА У БЕОГРАДУ 1928. 
(Гргур Костић) 

 
Датум име славе број свечара 

1/ 14. – IX. Св. Симеон Столпник 4 
4/ 17. – IX. Препод. Мојсије Боговидац 2 
8/ 21. – IX. Мала Госпојина 16 
9/ 22. – IX. Св.Јоаким и Ана (Аћим и Ана -рођ.Богород. )       10 

14/ 27. – IX. Kрстовдан (Воздвижење Часног Крста) 4 
Датум име славе број свечара 

20. IX./ 3. X. Вел.муч.Евстатије 8 
23. IX./ 6. X. Зачеће Јована Крститеља 22 
26. IX./ 9. X. Смрт.Ап.и Јеванђел.Јована 1 
27. IX./ 10. X. Св. Муч.Калистрат 1 
29. IX./ 12. X. Свети Киријак Отшеоник (Михољдан) 45 

6/19. Х. Апостол Тома 82 
7/20. Х. Муч.Сергије и Вакхо (Срђевдан) 34 
14/27. Х. Преподобна Мати Параскева(Петк.-Петковача) 317 
18./31. Х. Еванђелист Лука 268 

26.Х./8. XI Вел.муч.Димитрије (Митровдан) 565 
29.Х./11. XI. Свети Аврамије 7 

1/14. ХI.  Врачеви Кузман и Дамјан 146 
3/16. ХI. Ђурђиц (Обновљење храма Св.Георгија) 631 
8/21. ХI. Сабор Арханђела Михаила 1496 
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11/24. ХI. Стеван Дечански Краљ Српски (Св.Мрата) 144 
12/25. ХI. Св. Јован Милостиви 8 
13./26. ХI. Св. Јован Златоусти 14 
14./27. ХI. Апостол Филип 1 
16/29. ХI. Апостол и јеванђелист Филип 3 

21.ХI/4. ХII. Св. Ваведење (улазак Св.Богородице у храм) 101 
25.Х1/8.ХII. Св. Климент епископ (велички-охридски, Св. Климент, 

Папа Римски) 
7 

26.Х1/9.ХII. Св.Алимпије Столпник 310 
30.Х1/13.ХII. Св.Андреја Првозвани (Краљева слава) 36 

5/18. ХII. Св.Сава Освећени (Савица) 12 
6/19. ХII. Св.Никола 3168 

15./25. ХII. Св.Спиридон 11 
20.ХII/2. I. Св.Игњатије Богоносац 53 
27.ХII/8. I. Св.Архиђакон Стеван 480 

1/14. I. Св.Василије (Обрезање Господње) 73 
7/20. I. Св.Јован Крститељ 1175 
14/27. I. Св.Сава 62 
16/29. I. Часне Вериге апостола Петра 25 
17/30. I. Св.Антоније Велики 3 
18/31. I. Св.Атанасије Велики 70 

20..I/2. II. Св.Јевтимије 2 
27.I/9. II.  Пренос моштију Јована Златоустог 1 

30.I/12. II. Три вел.Јерарха 1 
1/14. II. Св.Трифун 54 
2/15. II. Сретење Господње 5 
3/16. II. Св.Симеон Богопримац 19 

13./26. II.  Св.Мироточиви (Стев.Немања) 1 
24.II/9. III Обретење главе Јована Крститеља 3 
14/27. II. Преподобни Авксентије 6 

 Пророк Амос  2 
1/14. III. Мученица Евдокија 1 

25.III/7. IV. Благовести 2 
23.IV/6. V. Ђурђевдан (Великомученик Георгије) 1151 
25.IV/8. V. Апостол и еванђелист Марко 43 

1/14. V. Пророк Јеремија 3 
9/22.V.  Св.Никола Летњи (Пренос мошти Св.Николе) 11 

11/24.V. Ћирило и Методије Спасов-дан (Вазнесење Господње) 7 
21.V/3.VI. Цар Константин и Царица Јелена 15 

8./21.V Апостол и Јеванђелист Јован 1 
11./24.VI Вартоломеј Варнава 17 
14./27.VI Пророк Јелисеј 5 
15./28.VI Видовдан 5 

24.6/7.VII. Ивањдан 5 
29.6/12.VII. Апостол Петар и Павле (Петровдан) 76 
13./26.VII. Сабор Аранђела Гаврила 7 
15./28.VII. Свети Кирил и Јулита 2 

20.VII/2.VIII.  Св.Илија 49 
Датум име славе број свечара 

27 VII/8. VIII Муч. Параскева – Трнова Петка  
28 VII/9.VIII Муч. Пантелија  
10./23.VIII. Архиђакон Лаврентије 1 
15./26. VIII.  Велика Госпођа 49 
22.VIII/4.IX. Мученик Агатолик 7 
23.VIII/5.IX. Мученик Луп 2 
29.VIII/11.IX. Усековање главе Јована Крститеља 14 
30.IX/12.X. Св.Александар Невски 9 

9/22.III Младенци (40 мученика) 2 
1. XII Уједињење 1 

14/ 27. VI Св.Јелисије 1 
8/21. V Св. Јован Богослов 1 
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покретан Апостол Тимотије 1 
покретан Спасовдан 5 
покретан Тодорова субота 11 
покретан Духови 1 
покретан Лазарева субота 36 

  
Заједно са кућним славама у попису су забележене и славе различитих удружења и еснафа. Ради лакше 

прегледности ове славе су приказане издвојено. Има их укупно 24. 
 

Удружење грађевинара апостол Тома 
Удружење јужних Србијанаца апостол Тома 
Удружење молера еванђелист Лука 
Министарство саобраћаја Митровдан 
Војвођанска трпеза Ђурђиц 
Друштво Краљ Дечански Свети Мрата 
Материнско удружење Ваведење 
Трговачка академија Свети Сава 
Основна школа “Вук Караџић” Свети Сава 
ОШ “Краљ Петар” Свети Сава 
ОШ “ Старина Новак” Свети Сава 
Обданиште бр. 2 Свети Сава 
Удружење банака Три Јерарха 
Друштво за заштиту животиња Свети Трифун 
Ђачко склониште Палилула Свети Трифун 
Удружење четника Сретење 
Удружење Тимочана Сретење 
Носачко удружење Свети Ђорђе 
Музичко-певачко друштво”Станковић” Видовдан 
Рибарски еснаф Петровдан 
Удружење пивара Спасовдан 
Удружење кожарских радника Духови 
Удружење продаваца новина Духови 
Друштво “ Никола Тесла” Духови 

 
Табела 4. ЦРКВЕНИ И НАРОДНИ НАЗИВИ СВЕТИТЕЉА 

(Драгомир Антонић) 
 

Датум Име славе 
1.01  Обрезање Господа Исуса Христа; Св.Василије Велики; Нова година. 
2.01. Свети Игњатије Богоносац – Кокошији Божић 
9.01. Свети првомученик и архиђакон Стефан – Стевандан 

20.01. Сабор светог Јована Крститеља – Јовањдан 
27.01. Свети Сава први архиепископ српски – Савиндан   
29.01. Часне вериге апостола Петра – Верижњаци 
30.01. Преподобни Антоније Велики 
31.01.  Свети Атанасије Велики – Чумин дан 

2.02. Преподобни Јевтимије Велики 
9.02. Пренос моштију светог Јована Златоустог 

12.02.  Света Три Јерарха – Три Јерарха 
Датум Име славе 

14.02.  Свети мученик Трифун – Тривундан 
15.02. Сретење Господње – Сретење 
16.02. Свети Симеон и Ана 
26.02. Преподобни Симеон Мироточиви 
27.02. Преподобни Авксентије 

9.03. Прво и друго обретење главе Светог Јована Крститеља 
14.03. Света преподобна мученица Евдокија – Летник 

7.04. Благовести 
6.05. Свети великомученик Георгије – Ђурђевдан 
8.05. Свети апостол и јеванђелист Марко – Марковдан 
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14.05. Свети пророк Јеремија – Јеремијиндан 
21.05. Свети апостол и јеванђелист Јован Богослов 
22.05. Пренос моштију светог Николе – летњи свети Никола 
24.05. Свети Кирило и Методије  

3.06. Свети цар Константин и царица Јелена 
24.06. Свети апостоли Вартоломеј и Варнава 
27.06. Свети пророк Јелисеј 
28.06. Свети великомученик цар Лазар и сви свети мученици српски -Видовдан 

7.07. Рођење светог Јована Крститеља – Ивањдан 
12.07. Свети апостоли Петар и Павле – Петровдан 
26.07. Сабор светог архангел Гаврила – летњи Гаврило 
28.07. Свети мученици Кирил и Јулита – Ћириловдан 

2.08. Свети пророк Илија – Илиндан 
8.08. Преподобна мученица Параскева – Трнова Петка 
9.08. Свети великомученик Пантелејмон – Пантелијевдан 

23.08. Свети мученик и архиђакон Лаврентије 
28.08. Успеније Пресвете Богородице – Велика Госпојина 

4.09. Свети мученик Агатоник 
5.09. Свети свештеномученик Иринеј и мученик Луп 

11.09. Усековање главе светог Јована Крститеља – Усековање 
12.09. Свети Александар Невски – Лесендрован 
14.09. Преподобни Симеон Столпник – Црквена нова година 
17.09. Пророк Мојсеј Боговидац  
21.09. Рождество Пресвете Богородице – Мала Госпојина 
27.09. Воздвижење Часног Крста – Крстовдан јесењи 

3.10. Свети великомученик Јевстатије 
6.10. Зачеће светог Јована Претече и Крститеља 
9.10. Свети апостол и јеванђелист Јован Богослов 

10.10. Свети мученик Калистрат 
12.10. Преподобни Киријак Отшелник – Михољдан 
19.10. Свети апостол Тома – Томиндан 
20.10. Свети мученици Сергије и Вакхо – Срђевдан 
27.10. Преподобна мати Параскева – света Петка, Петковица 
31.10. Свети апостол и јеванђелист Лука – Лучиндан 

8.11. Свети великомученик Димитрије – Митровдан 
11.11. Свети Аврамије Затворник 
14.11. Свети Козма и Дамјан – Врачеви 
16.11. Обновљење храма светог Георгија – Ђурђиц 
21.11. Сабор Светог Архангела Михаила – Аранђеловдан 
24.11. Свети краљ Стефан Дечански -,Мратиндан 
25.11. Свети Јован Милостиви 
26.11. Свети Јован Златоуст 
27.11. Свети апостол Филип 
29.11. Свети апостол и јеванђелист Матеј 

4.12. Ваведење Пресвете Богородице – Ваведење 
8.12. Свети свештеномученик Климент 
9.12. Свети Алимпије Столпник – Алимпијевдан 

13.12. Свети апостол Андреј Првозвани – Мечкин дан 
18.12. Преподобни Сава Освећени – Савица 
19.12. Свети Никола – Никољдан 
25.12. Преподобни Спиридон Чудотворац  

 

Dragomir ANTONIĆ 

 

HOW MANY SERBS IN BELGRADE CELEBRATE THEIR 
„SLAVA“ – FAMILY PATRON’S DAY 

 



Драгомир Антонић 
 

220 

Many will be surprised by the fact about one unchangeable constant considering celebration of the Patron 
Saint’s Day. Unfortunately, unlimited human prejudices are based on the perception of micro-environment, 
personal feelings and agreement with like-minded persons. Prejudices do not consider facts because facts are 
opposite to their essence. 

To answer with certainly the question how many Serbs celebrate their Slava it is necessary to include this 
question in the next census, as an indication. It is the only reliable and tested method which can be considered 
valid. Since several censuses have been carried out so far, and none of them included this question, all options are 
opened and allowed. 

Censuses carried out by cited authors tell us that this matter aroused research spirit and imagination of some 
research workers. They worked as they knew and could in the limitations of the possibilities they possessed. 
Several mistakes were made, especially in citing of the names of the Patron Saints. Folklore names were mixed up 
with the official terminology of the Serbian orthodox church which was published in the church calendars. Those 
were the reasons for citing of the three tables at the end of the text. Names of the Patron Saints were given in the 
first two tables, together with the dates (old and new ones) as they were given by the authors. In the third table, 
which was done by the author of the text himself, the official church names were given followed by folklore names 
of the holidays. For an easier orientation, as well as because of the fact that only the new calendar is totally 
accepted among people, only that one was used. Anyway, their effort and work is worth solely of our gratitude, 
and serves as warning to those whose duty was to do it. 

Thanks to their work, the percentage of Serbs who preserve their Slava, as their most important custom, is 
established. That constant maintained its value even in the period which was not favourable for Orthodoxy and 
orthodox confession. 

The fact that one third of Serbs do not celebrate their Slava is as interesting as the fact that two thirds preserve 
it. More information that cited ratio is present in the time interval that is longer than one century shows that any 
easily made conclusion like „they forbid“ or „they would not let us“ does not match the truth. 

 


