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БОЖиЋни ОБичаЈи у ниШу и ОкОЛини

На простору Доњег Понишавља и Нишког Поморавља, Божићни 
празници, Бадњи дан – Бадње вече и Божић се с радошћу дочекују и про-
слављају уз много хране и бројних обредно-ритуалних и магијско-рели-
гијских радњи, ради здравља људи и стоке, среће, напретка у пословима, 
плодности њива, ливада, винограда, воћњака, башта. Те празнике прате 
бројна приношења жртава у бадњаку, обредним хлебовима, печеници 
(прасе, јагње, живина), воћним плодовима, житу, кукурузу и вину, чиме 
се умилостивљују божанства плодности, светлости, душе покојника, зле 
и невидљиве силе.

Бадњи дан и Божић су везани празници и славе се у континуитету.

кључне речи: Бадњи дан, Бадње вече, Божић, бадњак, слама, обред-
ни хлебови, печеница, положајник.

У прослави Божићних празника централно место има Бадњи дан, одно-
сно Бадње вече, како се најчешће у овим крајевима назива тај дан и први 
дан Божића. Други и трећи дан Божића се прослављају уз мањи број обред-
но религијских радњи.1 Многе радње започете на Бадњи дан – Бадње вече 
преносе се на Божић, а неке завршавају с трећим даном Божића, што само 
по себи сведочи о значају и величини тих празника на простору Ниша и око-
лине у народној религији.2

Припреме за Божићне празнике започињу раније, обезбеђивањем жр-
твене животиње и набавком намирница (вино, воће, жути шећер, нишадор, 
свеће, тамјан, бундеве, мед, ораси, суве шљиве).

Прослава има устаљен ред у извршењу радњи. На Бадњи дан – Бадње 
вече ритуално се сече, уноси и спаљује бадњак, месе обредни хлебови, уно-
си слама, спремају јела и пића, поставља трпеза и вечера.

1 Душан Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Београд 1991, 299-304.
2 Исто, 295; Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Српски митолошки речник, 

Београд 1970, 29.
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На Божић домаћин у раним јутарњим сатима пече прасе, негде и врап-
це, прави крстове, уноси шумку, долази положајник, причешћују се, доруч-
кују – ручају.

Другог дана Божића иду у госте родбини и посећују суседе односећи им 
на поклон кравајчиће ковржање, намењене мртвима.

Другог и трећег дана се износи слама, ставља на воћке, пали, простире 
стоци, хране кокошке у кругу конопца.

БАДЊАК – На Бадњи дан у раним јутарњим сатима, пре сванућа, дома-
ћин са сином или унуком, у друштву комшија и другова, одлази по бадњак 
у забран – шуму, било чију, јер се на то на овај дан не гледа и не замера. Са 
собом понесе секиру, вино, ракију, негде жито, кравајче. Бадњак је младо 
храстово или церово дрво са сувим лишћем, које се може посећи с три удар-
ца секиром и носити на рамену. Најчешће га секу са источне стране.3 Пре 
сечења домаћин се прекрсти, помоли Богу за здравље и срећу, прелије дрво 
вином, ређе житом, и мало попије. Након сечења у неким селима друштво 
се окупи на једном месту и добро попију. Бадњак носе на рамену, сматра се 
грехом да га вуку. Међутим, дешава се да неко прецени своју снагу, те посе-
че већи бадњак но што може носити па мора да га вуче. Донети бадњак се 
наслања уз зид куће до улаза или уз дрвљаник.4 У неким селима по бадњак 
се иде у поподневним сатима, или уочи Бадњега дана, а у селима око Мо-
раве где нема шуме, бадњак на Бадњи дан узму с дрвника, јер се обично ту 
нађе церово или храстово дрво са сувим лишћем. У старом Нишу, бадњаци 
су сечени на Бадњи дан у поподневним сатима у околним брдима Горици, 
Селичевици, Винику, и директно уношени у кућу. Многи су у прошлости ку-
повали бадњак – храстову грану – на пијаци, а данас је то устаљена пракса.

У Вукманову бадњак је церово дрво које секу на Бадњи дан од јутра 
па до заласка сунца. Пре сечења га прелију унакрсно вином и поспу шаком 
жита.5 Две шаке жита враћају и дају стоци за здравље. Пожељно је да бад-
њак посеку једним ударцем, а негде иверје стављају у гнезда. Домаћин из 
Нишке бање пре сечења одабрано дрво пољуби, по доношењу на дрвник га 
чека чељад, он исече гранчице „за у кућу“ и једно парче од бадњака, а сече-
но место намаже медом. Матејевчани се такмиче ко ће донети већи бадњак 
„што већи бадњак то боље“. У Доњој Врежини, хуму, Горњем Комрену и 
неким суседним селима североисточно од Ниша, Чапљинцу, Сечаници и не-
ким суседним селима по бадњак иду у поподневним сатима на Бадњи дан, и 
директно га уносе у кућу, оставе иза врата или одмах на огњиште. У Првој 
Кутини бадњак зову шумка и секу га уз благослов: „Господе Боже, и сви 
свеци, нека помага Бадње вече“. У Доњој Трнави дрво треба да је шумовито 
и да је иземак – самоникло. Пре сечења у Каменици поздрављају бадњак 

3 Д. Бандић, исто, 295.
4 Исто, 296; П. Влаховић, Обичаји, веровања и празноверице народа Југославије, Бео-

град, 1971, 76.
5 Д. Бандић, исто, 297.
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речима: „Добро јутро бадњаче“, обраћају му се као људском бићу, очитају 
„Оче наш“, и посеку га са источне стране с три ударца. Потом поједу пога-
чу, печену на плотни, а кући односе три ивера „да се рађају мушка деца“. 
У Горњем Комрену, након сечења, друштво се окупи, наложи ватру па пију 
и понешто мезе. У Крављу, бадњак секу само са једне стране. У Бреници, 
први ивер посипају вином, а пањ намажу медом. Лалинчани поздрављају 
одабрано дрво речима: „Добро вече, дошја Божић, ја поклањам тебе лист, а 
ти мене бадњак“, и посеку га „откуд сунце“. У Вртишту је бадњак шумарка. 
Сићевчани први ивер пале заједно с бадњаком.

На Бадње вече домаћин исече бадњак на мање комаде, увије га најчешће 
у белу мушку кошуљу и уноси самог или заједно са сламом.6 На кућном 
прагу га чекају деца, а у кући жена са спремљеним воћем и орасима, у ситу 
или некој другој посуди. Кад уђе домаћин, деца се ухвате за њега и пивкају, 
он квоца, домаћица им баца орахе, након чега прилази огњишту, благосиља 
и стави бадњак у ватру. Пази се да бадњак прегори на два дела па онај ко 
први примети да је прегорео, у неким крајевима, добија част од домаћина. 
Дебљи део бадњака чувају најчешће на тавану па га користе у болести, и 
стављају стоци у крмило и воду. Од тањег дела, изјутра док пече печење, 
домаћин прави крстове којима ће окитити све зграде, и однети у виноград 
заштите ради.7

У Вукманову домаћин увије бадњак у белу мушку кошуљу и уноси га 
уз речи: „Добро јутро, дошла Нова година, са јарчики, са прасчики, с’ пи-
летинку, сас ћуретинку, с’ пуну врчву масло, с’ пуну кесу паре, и с’ млого 
здравље“. Домаћица одговара: „Бог те благословил, да има од кога за век и 
амин Бошке дај“. За њим деца пијучу, он квоца, и тако обиђу три пута круг 
у који домаћица баци орахе на гомилу. Домаћин спусти бадњак на огњиште, 
сачека мало па гранчицом удара три пута по њему уз речи „Колко жишке, 
толко дечица, толко здравље и толко паре, телци, јагањци, прасци, пилићи, 
да има и берићет у поље.“

Сутрадан прави крстове, један закачи на кућу, а остале на привредне 
зграде и један однеси у виноград.8 У Матејевцу при уношењу бадњака, де-
ци која пијучу баба каже „Скупи море и неки ора, да се изводе мало коке, а 
не само петлови“. У хуму сасечени бадњак увијају у бели чаршаф „да нам 
буде све весело“, домаћица чека са пепељаром, домаћин јој прилази и каже: 
„Добро вече, срећна Нова година, фалила се са живот и здравље, са јагањчи-
ћи, са телчићи, пилчићи, жуте паре“, три пута понови и окружи пепељару, 
остави бадњак, па сви поседају на под, домаћица баца орахе, а деца се грабе 
„да се грабају пилићи за кукуруз и жито“. Домаћин узме жар из пепељаре и 
пребацује из руке у руку уз речи: „Жив жар, живо пиле, по обор одиле, по 

6 Д. Антонијевић, Алексиначко поморавље, САНУ, СЕЗБ, 83, Живот и обичаји народни, 
Књ. 35, Београд 1971. 169. 

7 Исто, 169.
8 Д. Бандић, исто, 297.
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кућу сносиле“, то понови три пута па га баци у страну.9 Пре уношења дома-
ћица у Бреници прекрије бадњак белим везеним чаршафом, на њега стави 
три шумаричке (једном џарају ватру да изгори, другу закаче изнад огњишта 
или шпорета, а трећу поред „славске“ иконе где стоји до наредне године. 
На улазним вратима дочекује бадњак са кашиком масти и намаже прагове. 
Нагореле главње домаћин на Божић носи у њиве и ливаде ради плодности. 
По уношењу бадњака и благосиљању у Вртишту домаћин пита: „Газдарице, 
што ћеш да частиш сад?“, а она баца орахе на под и износи воће. По једну 
гранчицу са бадњака окаче на привредне зграде. При уношењу бадњака у 
Лалинцу, домаћица баца – сеје пшеницу „да се роди пченица“, и једну пару, 
а деца пијучу. У Трупалу бадњак стављају на огњиште уз речи: „Ајде срећан 
Божић, да прегори бадњак да би правили крстови сутра“. Крстове, осим на 
зграде, стављају и на бунар. У Бубњу током године чувају прегорелу главњу 
од бадњака па кад деца плачу, потопе је у воду и њоме их умивају. У Чапљин-
цу по доношењу бадњака домаћин на дрвнику исече једно парче, нагори га 
у ватри, па током године од нагорелог дела саструже мало и ставља стоци 
у крму и воду. У Сечаници, док гори бадњак, поред огњишта држе жито и 
мекиње па изјутра дају стоци, а главњу од бадњака током године користе за 
гашење урока. У Доњем Међурову, пре уношења бадњака, домаћин напуни 
џепове или рукав орасима па кад уђе у кућу деца га вуку, он се врти укруг 
и просипа их, а она сакупљају. У хуму на Бадње вече уносе гранчицу, а бад-
њак пали домаћин или домаћица на Св. Стевана. У Доњој Трнави верују кад 
искри при горењу, да ће током године бити пара и здравља. Крстове стављају 
поред стоке и у поље ради заштите. По доношењу бадњака у Каменици дома-
ћин крши гранчицу и уноси у кућу уз речи: „Да дâ Бог мушку дечицу, крава 
да се отели, јагањци да се ојагње“. Домаћица баца орахе, домаћин сакупља, 
ломи и једе. Ако сврати неко од другова, и он сакупља орахе и односи кући. 
При уношењу бадњака благосиља: „Нек је срећна Нова година“.10 У Крављу 
погурују бадњак док гори уз речи „Ајде да су живи и здрави људи и деца“, 
а кад прегори једну главњу однесу у шљивар. У старом Нишу бадњак је ки-
ћен украсним папирима у боји, јабукама, наранџама и држан сва три дана 
Божића на дрвеном крсту, или у вази заједно са сламом у полуиспражњеној 
гостинској соби. Спаљивали су га четвртог дана по Божићу на огњишту или 
у дворишту. Између два светска рата сечење бадњака у граду организовали 
су соколи, скаути, црква и војска. Црква спаљује бадњак на Бадње вече у пор-
ти. Соколи бадњак оките испред соколане где стоји три дана, а спаљивали су 
га четвртог дана по Божићу. Од појединаца, у организованом сечењу и пре-
вожењу бадњака грађанству, највише је помагао сокол Милан Стефановић, 
чијег се камиона и данас радо сећају старе Нишлије. И поједини грађани су 
китили бадњак, држали га у дворишту за Бадње вече, а у кућу га је уносио 
домаћин на Божић уз речи „Колко грана, толко берићета“. Данас Нишлије 

9 С. Петровић, Културна историја Сврљига, Митологија магија обичаји, Ниш 1992, 205.
10 Исто, 209.
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купују на пијаци храстову или церову гранчицу, пре или на сам Бадњи дан, 
не спаљују је већ држе у кући током године. О Божићу се у новије време 
гранчицама ките аутомобили.

На Бадњи дан 1939. године, Соколи Ниша са грађанима довозе бадњаке.

Нишка пијаца 2004. године – продаја Бадњака
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Нишлија са купљеним Бадњаком на пијаци 2004. године.

СЛАМА – Значајну улогу у Божићним обичајима има слама. Уноси је 
домаћин, ређе домаћица, истовремено с бадњаком или посебно. У прошло-
сти је распростирана по поду просторије где се вечера, а у новије време се 
симболично посеје по поду, стави у угао или држи у џаку испод стола на ко-
ме ће вечерати.11 Негде у њу убаце клипове кукуруза или зрневље пшенице. 
При уношењу сламе, деца пијучу, домаћин квоца, а домаћица баца орахе. У 
прошлости су обавезно на слами покривеној губером, асуром или чаршавом 
вечерали, а после вечере спавали или су деца мало лешкарила.12 Све то ра-
ђено је с одређеним циљем, да сањају закопане паре, да ухвате изгубљену 
пчелу и друго. Сламу износе изјутра другог или трећег дана по Божићу и 
стављају је на воћке, у гнезда, испод стоке, а негде пале уз воћку „да роди“.13 
Верује се да има заштитну и плодотворну моћ, те да утиче на добар и оби-

11 Д. Антонијевић, исто, 170.
12 Исто, 171. Ш. Кулишић П. Ж. Петровић Н. Пантелић, Исто, 36-38.
13 Ј. Васић, Јелашница, хроника села 43, Београд, 1996, 117-119.
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лан род воћа, бројност јаја и младунчади код стоке. Само спаљивање има чи-
стилачку – лустративну моћ, и директно преноси снагу светлости и топлоте 
на воћњаке, живину, стоку.

У Лалинцу домаћин уноси сламу увијену у „детињу кошуљку“. Деца 
пилчики пијучу, а домаћица их ваби „пили, пили“ и баца орахе „да кљуцају“, 
а у ћошине баци по један орах за башчу кукуруз, за пшеницу „па ако је изју-
тра орашче здраво ће роди ако је шупљо нема род“. Износе је на други дан 
Божића и привезују за воћке да роде. У џак са сламом хумљани убаце три 
корена кукуруза, сламу на Св. Стевана везују за воћке или их симболично 
потпаљују, а кукуруз стока поједе. Раније су спавали на слами „да би се пче-
ле ројиле“. У Првој Кутини сламу ставе у ћошкове, а на њу орахе. У Камени-
ци домаћица уноси сламу у џаку, а у Бреници у сламу убаце зрна пшенице, 
уносе је пре бадњака, а износе је трећег дана Божића и простиру стоци. У 
Вртишту домаћин разбацује сламу по кући, а за све време деца пијучу. Кад 
унесу сламу у Доњој Трнави сакрију троношке, „да јагањци не чепе ноге“. 
У Трупалу је уносе заједно с бадњаком у белој кошуљи. У Бубњу је износе 
трећег дана Божића и стављају у гнезда и на воће. У Крављу се спавало на 
слами с уверењем да „сањају паре и увате пчелу“. У Чапљинцу домаћин 
стави сламу испод свог јастука и преспава, а при уношењу домаћица орахе 
и воће држи у ситу „да буде сита година“. У Доњем Међурову бацају орахе 
у углове за „здравље људи, стоке, за живину, за родну годину“. Ту остају ду-
го, а кад их нађу поломе их па уколико су празни сматрају да ће бити лоша 
година, са слабим приносом. У Нишкој Бањи при уношењу сламе домаћица 
баца жито на под и даје деци бомбоне и воће. У Нишу, пре уношења бадња-
ка, сламом застиру једну просторију. При уношењу деца пијучу, а домаћин 
квоца. Сламу износе трећег дана по Божићу. Матејевчани на Бадње вече, 
испод сламе, у кеси држе воћке, орахе, жути шећер, нишадор, а једу га то-
ком године ради здравља. На слами спавају момци и девојке верујући да ће 
уснути будућег брачног друга.

ОБРЕДНИ хЛЕБОВИ – На Бадњи дан изјутра домаћица меси обредне 
хлебове за Бадње вече и Божић.14 У већини села се меси погача у коју убаце 
новчић и има функцију чеснице, ломе је пре вечере сви чланови породице, 
а ко добије новчић верује се да ће бити срећан током године. У неким сели-
ма новчић је раније даван за клепање раоника. У појединим селима шарају 
колач, а пре сечења га преливају вином. Негде је колач „кућа“, на којој су 
чланови породице представљени стилизованим ликовима у тесту. Колач 
„бачва“ је заступљен скоро у свим селима, и изгледом подсећа на бачву с ду-
гама и чепом који ваде пре вечере, наспу вино у отвор па редом пију за здра-
вље. Сем тих колача у неким селима месе и колач „богу брада“,15 „тајна вече-
ра“, „баба“. Велики број колача намењен је стоци, имовини домаћинства и 
алатима којима привређују ( „краве“, „кола“, „срп“, „чезе“, „њиве“, „лојзе“ 

14 Д. Антонијевић, исто, 171.
15 С. Петровић, исто, 212.
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– виноград, „ливаде“). Један број обредних хлебова кравајчића, намењен је 
мртвима и деле их родбини – комшилуку на први или други дан Божића, а 
зову их ковржање, ковржањци, гугутке.16 По ковржањцима можемо закљу-
чити да је Божић некад био и празник мртвих, којима се приносила храна 
и умилостивљивале њихове душе. На питање: „Колико хлебова месите?“, 
домаћице одговарају: „Девет, тринаест“, што указује на то да је тај непаран 
број променљив од села до села, од куће до куће, јер свако намењује хлебове 
имовини коју поседује.

Током вечере многи од колача се пресеку, изломе и делимично поједу, 
а остатак се изјутра даје стоци. Поједине колаче не ломе нити секу, већ их 
чувају током године за заштиту домаћинства.

У Лалинцу су новчић давали за клепање раоника, а хлебове намењене 
стоци, домаћица даје првог дана Божића. У Вртишту новчић стављају у колач 
„баба“. У Трупалу кравајчиће зову ковржањци, „бачву“ секу увече, а једу је 
на Божић. У Сићеву чесницу зову „тајна вечера“, те свако мора од ње да узме 
помало. Млади обично „обзину“ парче па га ставе испод свог јастука, с увере-
њем да ће преко ноћи сањати будућег изабраника. У Каменици најпре месе „ку-
ћу“, потом „бачву“, „кола“, „чезе“, итд. „Главни колач“ шарају покрстицом са 
„бачвом“ у средини, а около су плетенице које симболично представљају стоку 
у тору. У Бреници чесницу зову „вечерница“, а од хлебова праве „свиње“, „ме-
сец“, „срп“, „кола“, „волове“. Остатак колача дају на Богојављање стоци. У 
Доњој Врежини, за покој душе мртвима, на Божић, родбини и комшилуку деле 
„гугутке“. На „кући“ у Каменици представљени су чланови породице и змија 
„чуваркућа“ са сламком у устима. Овај колач не секу да се кућа не растура, већ 
пресеку само змијску главу. Од свих хлебова помало убаце у вино које пију то-
ком вечере. У Доњој Трнави на колачу су симболично представљени виноград, 
бачва, тор, кошнице, а у чесницу не стављају новчић. Кад пије вино из „бачве“ 
домаћин глуми пијанца, и каже: „Ју, напи се“ и падне на сламу, а деца се смеју. 
У Крављу месе „богу колач“, а од хлебова за стоку поред осталих и „гушчице“. 
У Доњем Међурову чесницу пеку на „плотну“. У Чапљинцу од чеснице праве 
најетку, „обзину“ је сви по три пута, оставе и једу за Српску нову годину, а 
колач режу на трећи дан Божића. Кравајчиће деле родбини и комшијама другог 
дана Божића, заједно с јелом и врућом ракијом, „То се даје за мртве, да се види 
да имају да једу“. У Сечаници док гори Бадњак, поред огњишта у мекињама 
стоји кравајче, а поједе га стока на Божић. Матејевчани у чесницу не стављају 
новчић, вином домаћин запоји из „бачве“ све укућане „за здравље и срећу“, а 
„кола“ изломе да се током године ломе од жита, грожђа, кукуруза. У хуму са 
колача „овчарник“ на Божић поскидају „овце“ и дају их овцама.

ТРПЕЗА ЗА БАДЊЕ ВЕЧЕ – Након ритуалног уношења бадњака и сла-
ме, поставља се трпеза – вечера и поставља све што је спремљено за јело и 
пиће (јела, обредни хлебови, пите, мед, суве шљиве, јабуке, крушке, ораси, 
печена бундева, жути шећер, нишадор, ракија, вино).

16 Д. Антонијевић, исто, 172; С. Петровић, исто, 212; Ј. Васић, исто, 117-119.
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Јела су посна, јер је Бадњи дан последњи дан Божићног поста. Обавезна 
јела су: густ пасуљ „на тавче“, пуњене паприке, печена риба, пита „купу-
сник“ или нека слатка пита, боб.

Пре вечере се сви истовремено изувају, и то најчешће на команду дома-
ћина одбацују обућу.17 То се ради да би се пилићи истовремено изводили, 
брзо жене рађале, краве телиле, овце јагњиле, а по положају обуће тумаче 
шта ће бити током године.

Домаћин пре вечере упали кандило, свећу, окади трпезу и просторије у 
кући, очита молитву. Трпезу не подижу после вечере.

У Чапљинцу сви поседају за трпезом сем домаћице коју моле да седне, а 
она се наводно љути и каже: „Нећу да вечерам, кокошке иду по комшилук и 
сносе“. Сматрају добрим коме се поклопи обућа, дају му више ораха и часте 
га новцем. У Лалинцу се истовремено изувају да би жене брзо рађале, кра-
ве телиле, овце јагњиле, а коме се поклопе опанци бива исмејан уз речи „а 
твоје неје, неје“ и по томе гатају да се током године неће изводити пилићи. 
У Бреници за вечеру не користе виљушке и ножеве, и од свог воћа чувају 
помало „за лек“ током године. У Крављу пре вечере обавезно кусну мед. У 
Доњој Трнави верују да поклопљена обућа доноси болест и обрнуто. У ху-
му орахе из углова покупе након недељу дана, и чувају током године, а у слу-
чају крађе помоћу њих проналазе лопова тако што домаћин орахе у рукама 
меша – клумка уз речи: „Како се ови ораси клумкају, тако да му се клумка по 
мозак и стомак“, мислећи при том на лопова, па пребаци орахе преко куће, 
водећи при том рачуна да падну у двориште испред куће. Из искуства гово-
ре да лопов сам дође, призна крађу и врати украдено.

БОЖИЋ – На овим просторима Божић се слави у кругу породице, као 
и у другим крајевима наше земље.18 У раним јутарњим сатима се спрема 
печеница – пече прасе, понегде и врапци, праве крстови. Кад устану омрсе 
се врапцима или печењем, уносе шумку, долази полажајник. Рано ручају, 
„да година буде рана“, а најчешће су доручак и ручак спојени. Током дана 
обављају само најнужније послове, а кућу изјутра не чисте. У неким селима 
изјутра месе чесницу. За ручак једу мрсна јела која најчешће спремају на 
Бадњи дан, али и Божић.

ПЕЧЕЊЕ – За печеницу се најчешће коље прасе, ређе јагње или живи-
на, а пеку га на ражњу у огњишту где је горео бадњак, фуруни или шпорету, 
или на пишерми, у граду у прошлости.19 Жртвована животиња треба да је 
здрава, прасе не хране посебно и називају га божићар, а кољу на Бадњи дан 
у поподневневним сатима.20 У неким насељима сакупљају крв од прасета, и 
на Божић умешану у трице, дају кокошкама „за здравље“. Завршетак, поне-

17 Д. Антонијевић, исто, 175; С. Петровић, исто, 225.
18 М. Недељковић, Годишњи обичаји у Срба, Београд 1990, 33-42; Д. Антонић, М. Зу-

панц, Српски народни календар за 1991, Београд 1990, 29-32; Б. Грубачић, М. Томић, Српске 
славе, Београд 1988, 42-47.

19 Д. Бандић, исто, 303; Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, исто, 32-34.
20 Д. Антонијевић, исто, 173.
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где и почетак печења оглашавају пуцањем из пушке. Врапце пеку истовре-
мено кад и прасе и причешћују се њима „да будемо лаки као птице преко 
године“.21

У хуму прасе називају божићар, а крв дају на Божић кокошкама по-
мешану са трицама „да буду живе и здраве“. У Каменици обавезно нешто 
треба да се закоље и кажу „мора да има жртва“. У Доњој Трнави кад заврше 
печење „опале пушку“. У Трупалу пуцају „кад измица“ прасе са ражња „Да 
испалимо једну пушку за срећан Божић, да зна да сам испеко прасе“. У Ча-
пљинцу и Сечаници прасе пеку на Бадње вече, али га не једу пре Божића, 
а омрсе се врапцима,, да будемо хитри и лаки као врапци“. На број врабаца 
се не гледа, већ поједу колико ухвате. У Нишу се прасе пекло на пишерми 
– пекари.

ПОЛОЖАЈНИК, ПОЛОЖЕНИК, ПОДЛАЗНИК – Уобичајено је у овим 
крајевима да их изјутра на Божић подлази младо мушко дете, али се не враћа 
и намерник ма ко био. Пожељно је да полажајник буде леп и здрав, батлија, 
ведре нарави, и да су му родитељи живи.22 У неким селима традиционално 
Цигани иду у подлазу. У старом Нишу су мушка деца ишла у подлазу рано 
изјутра, а дете „добро на подлазу“ је редовни положајник, те му се надају 
сваке године и чашћавају га новцем. Положајник честита Божић, обавезно 
седне, да се задржи срећа, собом носи гранчицу, или му се даје, па њоме џа-
ра по пепељари и благосиља. Деца честитају Божић без посебног благосло-
ва, али су радо примана за положајника. На селу су положајника чашћавали 
орасима, воћем, ређе кравајчетом, старијем су давали ракију, кафу, а деци 
слаткише. Често домаћин или домаћица рано изјутра изађу из куће и уносе 
шумку те се сматрају положајником, али је онај ко први дође у кућу прави 
положајник, испоштују га, почасте и по њему гатају каква ће година бити.

У хуму око 5 сати изјутра домаћица „уноси шумку да подлази“. Ко дође 
први од родбине „открши“ гранчицу с бадњака, унесе у кућу и благосиља: 
„Добро јутро домаћине, дошла Нова година, да је све живо и здраво, фали-
ла се са живот и здравље, највише са децу и жуте паре“, чучне поред ватре, 
гранчицом меша по њој, а домаћица га дарује орасима, пићем, кафом, и одла-
зи без задржавања. У Првој Кутини положајник гранчицом меша по орасима 
на патосу уз речи: „Пију, пију, пили пили“, сакупља орахе на гомилу након 
чега га часте орасима, сувим шљивама, слаткишима. У Каменици је у подла-
зу пре изласка сунца ишао од куће до куће Циганин Душко звани Каракуш, 
носио собом гранчицу, џарао ватру, благосиљао и мало седео, а даривали су 
га орасима и ракијом и као батлија увек је радо приман за положајника. У 
Вртишту положајник благосиља: „Добро јутро, желим вам срећан празник, 
христос се роди, да су деца жива и здрава, па закачи гранчицу поред шпо-
рета на зид. У Доњој Трнави за полаженика се бира човек,, лаке руке, који 
није баксузан“. Он при уласку поздравља: „христос се роди“, одговарају му: 

21 Исто, 173.
22 Д. Бандић, исто, 300. П. Влаховић, исто, 83.
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„Ваистину се роди“, седне поред ватре, узме жар, пребацује га из руке у ру-
ку и баци на страну.23 Часте га кравајчетом, вешалицом, ракијом. У Крављу 
„најпрво домаћин уноси шумку“, а положајник пребацује жар из руке у руку 
уз речи: „Све живо, све здраво“, па га баци и каже „толко да бегају пилићи 
од огањ“. Положајник може бити свако „куј дође тај ти је подлаза“. Часте га 
пићем, а око врата му ставе венац суве паприке, који носи кући. У Лалинцу 
положајник по благосиљању, шумку забада у вериге. У Бубњу воле да их 
подлази лепо дете, а чашћавају га орасима и по њему гатају каква ће година 
бити. У Чапљинцу положајника часте пешкиром, чарапама, пићем, орасима, 
кравајчетом, а у Доњем Међурову му дају само кравајче.

У старом Нишу одрастао положајник, најчешће неко од кућне послуге, 
са собом је носио гранчицу, честитао и благосиљао: „Срећан Божић за мно-
го година, у здравље и весеље, напредица, слога, и љубав“, гранчицом би 
промешао по ватри па је остављао у вазу поред бадњака. Младо мушко дете, 
које долази у подлазу, на капији пева:

„Коленделе менделе,  
цинцили, панцили,  
дај ми два колендили,  
да доватим кобасицу,  
кобасица паде,  
жена ми грош даде“. 

Казивач: Зоран Милентијевић (67) 

„Коленде, меленде, 
укачи се на столицу 
да дохватим кобасицу, 
кобасица паде, 
тетка ми је даде, 
Тетка дај ми један ора, 
да ти сване зора“.

Казивач: Миодраг Вељковић звани „Миша Ћиримента“ (70)

По уласку честита Божић и христово рођење „христос се роди“ па сед-
не. Даривали су га наранџама, бомбонама и новцем, а понеко је давао плете-
не чарапе, рукавице или шал.

Између два светска рата у нишком пословном свету је било уобичајено 
да се честитају заједно дан христовог рођења, Божић и Нова година преко 
визит карте која се слала поштом.

Нишким православним Ромима на Божић изјутра долази у подлазу оде-
љени син с породицом. Сви уносе „шумке“, а дете гранчицом шиба укућане 

23 Д. Антонијевић, исто, 167
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уз речи: „Пуно паре да имате, да радите, срећу да имате“, затим доручкују 
оно што је остало од вечере. Са собом од куће понесу новац, злато, кукуруз 
и жито, које при честитању баце у углове куће. Домаћин их дарује новцем.

Из наведених примера се може закључити да је положајник најчешће му-
шко дете – батлија – које обавезно седи да се срећа задржи у кући, а многи 
истраживачи у њему виде отелотвореног претка или прерушено божанство. 
Међутим, као што се види, дете своје позитивне особине: лепоту, таличност, 
младост, здравље преноси на кућу коју подлази, али и негативне, као лошу 
нарав и срећу, што није добро. Ако би у њему било божанство или предак, 
он би сигурно увек добро доносио те се не би бирао положајник.

БОЖИЋНИ РУЧАК – На Божић се руча веома рано „да година буде ра-
на“ па су доручак и ручак најчешће спојени. За Божић спремају мрсна јела: 
паприку, купус, свињско месо, печење и у граду ћурећи подварак. У неким 
селима месе чесницу изјутра па је ломе пре ручка.

У Матејевцу се руча рано те не доручкују. У Чапљинцу ручају око 9 
сати, а спремају качамак, и питу подпечинку – сличну буреку. У Крављу се 
заједно доручкује и руча око 10 сати „да се рано иде на њиву“, а од јела једу 
купус с месом, печено прасе, кашу од кукурузног брашна „са бели лук, да се 
роди и да је здрава година“. У Каменици на Божић изјутра месе чесницу с 
трескама од кућних и шталских врата, новчићем, зрном кукуруза, пасуља, 
боба и парчетом дрена. Пре ручка је ломе и по добијеном предмету гатају 
шта ће ко радити. Ко добије новчић биће домаћин, ко добије семење пасуља 
или боба треба да их сади, ко добије треску од подрумских врата „ће буде 
подрумџија“, од шталских „ће намирује стоку“. У Трнави на Божић ломе 
погачу подижући је навише „да иде напредица“. У хуму прво треба да се 
омрси женско дете „да би младунци били женски“. У Вртишту ручају око 
9 сати на патосу као и на Бадње вече. У Лалинцу прво узму ораче док су се 
раније причешћивали врапцима, пале свећу на Божић и каде трпезу. У Тру-
палу рано ручају „да рано беремо поље“, или како кажу у Сечаници „што 
раније то боље, да би година била унапред у послу“. У старом Нишу су спре-
мали за Божић масна јела и то: ћурећи подварак, чорбе, сарме, пуњене суве 
паприке, прасеће и ћуреће печење, а заслађивали се колачима. Јела су махом 
спремали на Бадњи дан.

Другог и трећег дана Божића, свечано обучени одлазе једни другима у 
госте, честитају празник и госте се, а у прошлости су насред села играли и 
веселили се.

У старом Нишу о Божићу обредне поворке жена и девојака, које је во-
дио мушкарац, ишле су од куће до куће и певале песму „Божић, Божић бата“ 
за шта су их чашћевали новцем, колачима, орасима.

„Божић, Божић бата, 
носи киту злата, 
да позлати врата, 
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од боја до боја, 
и сву кућу до крова“ 

Казивач: Оливера Перуновић (78) Ниш

Нишке куће о Божићу су обилазили и цареви. Била је то група унифор-
мисаних момака на чијем је челу био цар Ирод, његови ратници и друге би-
блијске личности, који су слични „звездарима“, а о којима је у Пироту писао 
Тома Панајотовић.24 Они су певали песму о цару Ироду, машући сабљама 
имитирали борбу, а домаћин их је чашћавао колачима и пићем.

Локални Цигани „музиканти“ су на Божић, све до Другог светског рата, 
обилазили градске куће и увесељавали домаћине за шта су добијали част у 
храни и пићу.

Закључак

Из прикупљеног материјала можемо закључити да се Бадњи дан и Бо-
жић у Нишу и околини од давнина прослављају ритуално уз бројне магиј-
ско-религијске радње, а све с циљем да Нова година донесе доста здравља, 
берићета, пара, радости, напретка домаћих животиња, да умилостиви покој-
нике и поврати снагу Сунца, преко светлости бадњака коју зрачи, у време 
зимског солстиција.

Бадњак је храст или цер, свето дрво још код Старих Словена, које се тра-
диционално ритуално спаљује на Бадње вече, како би се његова божанска и 
лустративна снага светлости пренела на трпезу и све што је око ње.

Преко обредних хлебова, печенице, воћа, вина, сламе и другог, пози-
тивна снага бадњака се индиректно преноси на људе, животиње, воћњаке, 
винограде, њиве, ливаде, алате, покојнике, али и директно преко заосталих 
делова бадњака–шумке, гранчице, главње, ивера, пепела. Огњиште је веро-
ватно отуда традиционално централно култно место код Срба.

На Бадњи дан се бди над бадњаком, да би он бдео над домаћинством 
током године.

Сви ти обредно-ритуални елементи су много старији од хришћанства 
за које их веже црква, и припадају далеком многобожачком времену живота 
наших предака, препуном жртвовања и магијско-обредних радњи.

24 Томислав Панајотовић, Адети, Пирот, 1986, 111–112.
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казивачи:

Драган Тодоровић, Вукманово
Радоња Радоњић, Каменица
Миодраг Поповић, Каменица
Јевросима Александар Милојковић (75), Кравље
Горан Марковић, Сићево
Љубинка Миловановић, Доња Врежина
Влада Гавриловић (68), хум
Добривоје Пешић (42), Бреница
Живојин Недељковић (66), Вртиште
Босиљка Миловановић (80), Вртиште
Љиљана Јовановић (61), Бубањ
Радивоје Стојановић (83), Трупале
Даница Стојановић (50), Чапљинац
Зорица Николић (40), Сечаница
Драгомир Јанковић (70) и Зоран Јанковић (35), Доње Међурово
Јаворка Милојковић (73), Крушце
Мирослав Димитријевић (60), Прва Кутина
Биба Ранђеловић (65), Станиша Рајковић (53), Доња Трнава
Момчило Живковић (50), Горњи Комрен
Радица Лазић (34), Чокот
Богдан Тодоровић (67), Ниш
Миодраг Вељковић – Миша Ћиримента (70), Ниш
Оливера Перуновић (78), Ниш
Зоран Милентијевић (67), Ниш
Софија Лимановић (50), Ниш

Summary

Iva Trajković

christMas custoMs in nis and surrounding area

Every family in the region of the lower Nisava River Basin and the Nis Morava River Valley 
joyfully celebrates christmas holidays, christmas Eve and christmas, with lots of food, drinks, 
ritual-religious and agrarian-magic activities.

Sacrifice as a relict of paganism is considerably evident in these holidays. The sacrifice is 
made in the form of a sapling of oak or bitter oak – yule log, that a master of the house ritually cuts 
off on the morning of christmas Eve and burns it down on the evening of christmas Eve with con-
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viction that its positive energy-light-heat, ash, firedog, will bring health to the family, advancement 
in business, money. Also, sacrificed is a roast suckling pig, rarely a lamb or poultry, and numerous 
ritual breads are made that are broken and eaten on the evening of christmas Eve and on christmas, 
while on christmas, some of those are given to neighbors for souls of the deceased, or to cattle.

on the evening of christmas Eve and on christmas, straw is brought into the house, and 
prepared are grain, fruit, brown sugar, sal ammoniac, and walnuts that have a significant place in 
magic-religious actions aimed at preservation of health of people and cattle, fertility of land, crops, 
fruit, vineyards, and animals.

In the religious sense, christmas is celebrated as a birthday of young God Jesus christ, who is 
expected to bring health, peace, tranquility and advancement to every home.


