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Апстракт: Породична слава се у јавном дискурсу уобичајено до-
живљава као хришћански религијски празник у којем породица сла-
ви свог свеца заштитника. У овом раду се породична слава разматра у 
теоријским оквирима економске антропологије, полазећи од тога да и 
слава може да буде посматрана као културна ситуација у којој човек тежи 
да изведе рационалну калкулацију између расположивих средстава и соп-
ствених захтева, између уложених ресурса и остварене користи, била она 
религијска, друштвена или материјална. Усредсређујући се на славску 
гозбу и на то да је она јавни чин, разматра се економска и друштвена ис-
користивост друштвених односа који се потврђују или успостављају у 
оквиру религијске атмосфере породичне славе.

Кључне речи: породична слава, славска гозба, гости, економија, 
потрошња, економска калкулација, социјална искористивост.

Увод

Међу многобројним традицијским наративима који се у култури ко-
ристе као оправдање и средство за конструисање религијског мишљења и 
религијске праксе, у вези с церемонијалом прослављања породичне славе 
срећемо и скаску о сиромашном човеку. Неки сиромашан човек славио је 
Св. Николу, али је некако пред славу остао без новца и био је очајан што 
није у могућности да прослави славу како треба. Стога му је жена предло-
жила да прода њене пафте, које је много волела. Сиромашни човек је окле-
вао, али је на крају ипак пристао и понео је пафте на пијацу. Ту је пафте 



120 МИЛОШ МАТИЋ

одмах продао неком старцу, који их је купио без погађања. Добијеним нов-
цем сиромах је купио све што је било неопходно за славу. Међутим, када се 
вратио кући, на својој жени је угледао пафте. Она му је објаснила да јој их 
је донео неки старац. Муж и жена тада схватише да је тај старац био сâм Св. 
Никола, који их је заправо наградио за поштовање које су указали њему и 
његовом празнику.1

Радња ове кратке приповести, смештене у неку неодређену прошлост, 
сасвим разумљиво узима Св. Николу као славу, јер је то најчешћа поро-
дична слава у Србији. Сагледана са уско религијског аспекта, она говори о 
посвећености своме свецу, о његовој захвалности за оданост, то јест – казује 
чињеницу да светац заштитник неће изневерити оне који га поштују. Ова 
приповест, дакле, носи поруку да свеца треба поштовати и славити га. С 
друге стране, овако конструисана прича указује на то да породичну славу 
можемо сагледати шире и комплексније – као економски конструкт упитне 
рационалности.

Осим поштовања свеца, као примарног императива, ова приповест уводи 
и категорије као што су сиромаштво, оскудица, недовољност и неравномер-
на распоређеност расположивих ресурса. Прича, поврх тога, иако не знамо 
на који се период односи и када је настала, одвођењем сиромашног човека на 
пијацу заправо ставља у фокус употребу новца и тржишну економију. Тиме 
нас преноси у аналитички домен економске антропологије, односно, шире 
узев, указује нам на то да феномен прослављања породичне славе морамо 
анализирати не само са религијског и историјско-генетичког аспекта, већ и 
са аспекта рационалног понашања, односно – указује на то да прослављање 
славе треба анализирати као културни однос понашања заснованог на ра-
ционалном и на ирационалном (религијском) мишљењу. Осим тога, и сама 
чињеница да се у готово свим етнографијама породичне славе обавезно 
помиње славска гозба, јасно наводи на то да се породична слава мора ана-
лизирати изван и преко њеног религијског и уско обредног карактера, одно-
сно – као друштвени и економски конструкт, у којем се структурно повезују 
религијско и рационално мишљење и понашање. Таква анализа је утолико 
потребнија јер у домаћој етнолошкој и антрополошкој литератури готово да 
и не постоје аналитички текстови који надилазе уско религијски аспект по-
родичне славе и који славу не посматрају само као религијски обред. Штави-
ше, велики број новијих текстова о слави представља прекомпоновање већ 
добро познатих општих места из старије литературе, или пак представља 
набрајање етнографске грађе, углавном наглашавајући религијско-обредну 
праксу у оквиру укупног славског церемонијала.

Принципијелна намера овог рада, скривена у можда неочекиваном на-
слову, јесте да породичну славу разматра у теоријским оквирима економске 
антропологије, полазећи од постулата неодвојивости културе и економије, 
то јест од тога да и слава може бити посматрана као културна ситуација 

1 Ова скаска забележена је у нишком крају (Милићевић 1985: 88).
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у којој човек тежи да изведе рационалну калкулацију између расположи-
вих ресурса (средстава) и сопствених захтева, између уложених ресурса и 
остварене користи, без обзира на то да ли је та корист религијска, друшт-
вена или материјална. Слава је, дакле, ситуација у којој се – посебно сада, 
у модерном друштву, за које се сматра да га карактерише веома редукован 
религијски аспект славе – економише потпуно равноправно као и у другим 
ситуацијама, јер у ширем схватању појма економске калкулације човек еко-
номише свиме, а не само обезбеђивањем својих егзистенцијалних потреба 
(упореди Burling 1962: 817; leClair 1962: 1181). То свакако не значи да ће 
породична слава бити посматрана као дехуманизовани продукт транзиције 
друштва ка либералном капитализму.

Анализа породичне славе у овом раду заснована је на емпиријском 
материјалу систематски прикупљаном током реализације пројекта „Крсна 
слава“,2 спроведеном током 2010. и 2011. године, чији је циљ био утврђивање 
савремене обредне праксе породичне славе и регистровање постојећих 
варијанти прослављања славе у Србији, како би она била предложена 
за Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа 
човечанства.

Прикупљени етнографски подаци односе се превасходно на последње 
две деценије 20. столећа и на прву деценију 21. столећа. Ранији подаци, који 
се односе на слављење славе у граду све до средине 20. столећа, говоре 
о нешто другачијем церемонијалу, оном који не подразумева јавну слав-
ску гозбу, већ је она ограничена на чланове породице која слави. Током 20. 
столећа, почев од завршетка Првог светског рата, а посебно током друге 
половине 20. столећа, дошло је до масовних рурално-урбаних миграција, 
па је грађански модел славског церемонијала, да га тако назовемо, готово у 
потпуности потиснут, јер је рурално становништво са собом донело и свој 
модел славског церемонијала. Када се узме у обзир идеолошки побуђена 
репресија над дотадашњом урбаном културом, а и над самим слављењем 
породичне славе, као и чињеница да је рурално становништво, поставши у 
градовима знатно бројније од урбаног, наметнуло логику сопствене културе 
(Simić 1973; Митровић 1998), у аналитичком поступку се модел славског 
церемонијала карактеристичног за традицијску културу сељаштва узима 
као основни модел из којег су изведене разне варијанте, јер тај модел до-
минира и у руралној и у урбаној култури с краја 20. столећа.

2 Пројекат „Крсна слава“ у потпуности је финансирало Министарство културе и 
информисања Републике Србије.
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Религијскосоцијални карактер породичне славе

Породична слава може бити одређена на више начина, у зависности од 
тога да ли истичемо поједине њене аспекте (Bandić 1997a: 242–243). У хеури-
стичком домену овог текста славу можемо да одредимо као обред приношења 
бескрвне жртве (с рецидивима крвне жртве), заснован на религијској пред-
стави о постојању хришћанског свеца који се јавља као заштитник породице 
која га слави. Гозба је у етнолошкој, антрополошкој и другој литератури по 
правилу третирана као профани део славског церемонијала, али она заправо 
представља структурну спону између славе и других аспеката културе.

Славска гозба је саставни и обавезни део славског церемонијала и 
представља друштвени оквир за принету жртву, која се и иначе састоји из 
онога што у култури спада у храну (хлеб, вино, жито). У том смислу, слав-
ска гозба и отпочиње ритуалом сечења (ломљења) славског колача, једењем 
кољива, читањем молитве и здравицама, а потом поприма социјални карак-
тер. Религијски заснован славски обред састоји се од елемената који су при-
сутни и у другим обредима (Bandić 1997а: 242), и у тој равни садржински им је 
истоветан. С друге стране, славска гозба подлеже принципима организације 
који се примењују и у другим церемонијалним ситуацијама и формално 
им је истоветна, мада најчешће не и по обиму. Ипак, религијски елементи 
славског обреда су интимна ствар породице и њихово практиковање зави-
си искључиво од ступња религиозности породице и њених појединачних 
чланова, и често су у савременој култури значајно редуковани. Насупрот 
томе, славска гозба је јавни догађај, који нужно укључује и друге чла-
нове заједнице, оне изван породице, и мора бити организована сходно 
општеприхваћеним нормама. Када се узме у обзир култура друштвених 
односа, претежно формирана својевремено у традицијском сељаштву, слав-
ска гозба је чврсто инкорпорирана у односе размене и реципроцитета го-
стопримстава. У својој студији о функционалности славе, Бандић (Bandić 
1997а) унеколико греши када другим церемонијалним ситуацијама (попут 
свадбе, крштења и сл.) одриче културну снагу обавезности и сталности го-
стопримства, премда је у случају породичне славе неоспорна снага перио-
дичности гостопримстава, о чему ће бити више речи касније у овом раду. 
Славско гостопримство је увек у култури друштвених односа саставни део 
кругова размене гостопримстава (Матић 2009), и на том месту кроз друшт-
вене интеракције оно чини спону између славе и других церемонијалних 
ситуација, али и других аспеката културе уопште. Поврх тога, славско го-
стопримство, управо кроз наизглед формалну сличност, мора да задовољи 
све норме организовања церемонијалних гозби, где кроз обавезну јавност 
не дозвољава породици било каква битна одступања и, самим тим, породи-
цу и саму славу укључује у укупну културу, јер је приморава да примењује 
општеприхваћене канале културне комуникације. Друкчије речено, славска 
гозба кроз скуп реципроцијалних односа структурно увезује породичну сла-
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ву у систем других церемонијалних ситуација, преко којих је слава повеза-
на с другим аспектима културе – с културом друштвених односа, културом 
становања, културом исхране, културом одевања, културом економисања 
итд.

Славска гозба нема свој религијски и друштвенокомуникацијски 
смисао уколико у њој не учествује довољан број гостију. Као и у другим 
церемонијалним гозбама, то није насумични скуп људи, већ је то у великој 
мери јасно дефинисан скуп гостију, који и иначе имају одређен однос с 
породицом која слави. Изузетак представљају случајни, такозвани незва-
ни гости, али они су више део митизације традицијске културе, док су у 
савременој култури реткост. Славски гости због тога морају имати формал-
но сазнање о прослављању нечије породичне славе, како би на њој били 
присутни. У савременој култури, под утицајем многих фактора – миграције 
становништва, медији и њихова лаичка интерпретација славског обреда, не-
конзистентан став српске православне цркве према садржају славског об-
реда, неконзистентна и некомпетентна веронаука у осносвним школама, 
стање оскудице у транзицији – након својеврсног „оживљавања славе“, или 
је то бар тако у јавном мњењу представљано, унеколико су модификоване 
варијанте традицијских конструката обавештења о слави. Ипак, у рурал-
ним срединама те модификације нису структурне, те и данас можемо уочи-
ти да се у источној Србији и у деловима централне Србије и у Војводини 
и даље практикује званично позивање гостију непосредно пре саме славе. 
У западној Србији се – због строжих принципа реципроцитета гостоприм-
става, оличеног у задуживању, позајмици гостопримстава – славски гости 
подразумевају, јер се зна ко с ким размењује гостопримства за славу, и због 
тога формално позивање није неопходно, то јест – славски гости сами воде 
рачуна о томе када нека породица слави (упоредити: Матић 2000). У рурал-
ним срединама источне, југоисточне, као и у деловима централне Србије, 
позивање гостију на славу било је у традицијској култури ритуализовано 
(видети нпр. Ердељановић 1951: 150; Петровић 1948: 202; Антонијевић 
1971: 198), док је данас та ритуализација позивања редукована или потпуно 
изостаје, али позивање опстаје. С друге стране, у западној и југозападној 
Србији се у савременој култури, посебно с омасовљавањем електронских 
средстава комуникације од средине седамдесетих година 20. столећа, у 
руралним срединама јавља позивање гостију. У Војводини је позивање 
гостију на славу такође било оубичајено у традицијској култури (видети 
нпр. Милутиновић 1954: 282), а практикује се и данас.

У урбаним срединама у читавој Србији, неритуализовано позивање 
гостију је саставни део припрема славског церемонијала. Градови Србије, у 
којима слављење славе није било толико интензивно до краја осамдесетих 
година прошлог столећа, постали су, као последица ранијих социјалистичких 
миграција становништва, својеврсно поприште разних варијанти поимања 
обавештености гостију о слави. Отворено или прикривено агресивно, у ери 
јаког национализма последње деценије 20. столећа, становништво пореклом 
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из западне Србије покушало је да наметне идеју да се гости на славу не 
позивају – да се зна ко долази. То схватање ипак није постало доминантно 
и позивање гостију на славу је постало уобичајена пракса већине урбаног 
становништва. Уосталом, у градовима многи претходно нису славили славу, 
па када су почели да је славе, увек им је било важно да формирају сопствену 
групу славских гостију. Стога су редовно позивали госте како би обезбе-
дили извесност њиховог доласка. Данас чак постоји скуп пригодних СМС 
порука за позивање / подсећање гостију да дођу на славу. С друге стране, 
и сâм западносрпски урбани живаљ је, опчињен модерним средствима 
комуникације, радо практиковао формално позивање гостију.

Свеукупно сагледано, у савременој култури се данас масовно практикује 
формално позивање гостију на славу, премда се позивање понекад не сматра 
позивањем већ „подсећањем“ гостију да дођу. У руралним срединама ис-
точ не и југоисточне Србије, те у деловима Војводине, и даље се одржава 
унеколико ритуализовано позивање гостију – као континуитет традицијског 
начиња позивања, али се ретко практикује позивање обредним хлебом. 
Ритуализација је сведена на одлазак у кућу госта и позивање ракијом, то 
јест – на заједничко испијање ракије, уз размену религијских формула (у 
виду здравица) за здравље и напредак, с формалинм обавештавањем када да 
гости дођу на славу. Такво позивање се практикује када су у питању гости 
из истог села, евентуално уколико су из суседних села, али се не практикује 
уколико су гости удаљени (нпр. у граду).

Конкретним позивањем гостију, породица која слави у прилици је да 
обави распоређивање гостију, у зависности од њиховог укупног броја и од 
тога колико дана и како слави. У том смислу, у славској обредној пракси 
јавља се известан број варијација. Често се дешава да породица која слави 
обавезно позива један број гостију на славу, али да оне с којима је блиска и с 
којима редовно комуницира не позива посебно, јер се подразумева да су ти 
гости већ обавештени. У зависности од тога када ко од гостију долази, дешава 
се да, на пример, нема позивања гостију на „навече“, али се позивају гости 
за први дан славе. Негде не позивају госте за други дан славе („патерице“, 
„појутрица“), ако га обележавају, али их позивају за „навече“, за вечеру уочи 
дана славе. Осим тога, и у областима у којима је бити гост на слави ствар 
реципроцитета, ипак има позивања појединих гостију, уобичајено оних 
с којима се ретко када комуницира. Надаље, конкретно позивање гостију 
може бити и врста договора са њима – да ли ће доћи једног или другог дана, 
или у које ће доба дана доћи.

Може се чинити да је обавештеност гостију само питање различите 
форме. Породица која слави, без обзира на форму, води рачуна о оба-
вештености гостију о слави, и то је – испоставиће се доцније – веома 
важан моменат код ритуалне гозбе, јер свечарска породица, и поред разних 
облигација регулисаних у оквиру других аспеката културе друштвених 
односа, увек води рачуна о томе како ће јој бити саздан скуп гостију.
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Када се прати ко у коју породицу долази на славу, лако се уочава да су 
гости стални од славе до славе, из године у годину, односно – да у дужим 
периодима нема значајнијих промена састава и броја гостију. Може се десити 
да неко изостане из оправданих разлога једне године, али следеће ће већ 
бити ту. Породица која слави, дакле, из године у годину даје гостопримство 
представницима других породица, и број тих породица је у суштини 
константан. Други вид могуће промене јавља се када породица жели с неком 
другом породицом да отпочне размену гостопримстава за славу, па се онда 
представници те породице јављају као нови гости на слави. Ипак, након 
прве године, скуп гостију се надаље сматра константним. Такви случајеви 
су најчешћи када неко од кључних чланова породице стекне нове пријатеље. 
Како нам је потврдио један од испитаника из Великог Шиљеговца, да овде то 
прелиминарно наведемо, позивањем и потом учешћем на славској гозби, то 
пријатељство се јасно потврђује и прелази у неку врсту међусобне оданости 
двеју породица.

Велика одступања у броју и саставу гостију јављају се у не нарочито 
великом броју онога што бих назвао „предузетничким славама“. То су славе 
људи који су у периоду транзиције постали предузетници и у релативно 
кратком времену дошли до великих количина новца, који – поред осталог 
– трансформишу у социјални и симболички капитал и употребом славских 
гозби. На њиховим славским гозбама може се десити да се број и састав 
гостију осетно мења од године до године. Тај феномен помињемо управо 
због тога што, наизглед прикривено, указује на то да сазив славских гостију 
представља такође један вид економисања, прављења некакве рационалне 
рачунице, али се у рачуницу не укључује новац – штавише, сама количина 
потрошеног новца је небитна, релевантно је његово претварање у соци-
јалне и симболичке вредности сагласно доминантном друштвеном систе-
му вредности. Иако звучи грубо, ради се заправо о сасвим разумном и 
рационалном прорачуну потоње пословно-финансијске употребљивости 
гостију позваних на славу. Тај феномен, ипак, није толико изражен код 
породичних слава као код разних колективних – пре свега, код црквених и 
манастирских слава и код сеоских и градских заветина.

Скуп и састав гостију на породичној слави наизглед се чини очеки-
ваним, подрзумеваним, без суштинских промена током низа година. То 
је, једноставно посматрано, јасно структуриран и неупитан скуп људи, и 
чини се да није могуће уочити неке друге релације осим сродничких веза и 
пријатељских афилијација. Друкчије речено, чини се да је састав славских 
гостију непотребно даље анализирати изван оквира јасно уочљивих 
односа.

Управо раније анализе славске гозбе и славских гостију у религијском 
дискурсу указују на то да славски гости (или бар неки од њих) имају 
специфичан статус и накнадно културно значење, осим једноставног 
уобичајеног скупа људи. Веселин Чајкановић (Чајкановић 1994: 261–291) 
је на основу обимне литературе и великог броја примера показао да гости 
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уопште, па и гости на слави и у другим церемонијалним ситуацијама, имају 
карактер теофаније, да могу да буду третирани као појављивање божанства. 
Поврх тога, Чајканвић (283–284) сматра да су гости на слави епифанија 
предака, чија је кључна функција заштита породице.3 Сакралност породичне 
славе значајно је појачана веровањем да се на слави и у вези с њом у кући 
појављује и сâм светац заштитник породице, што унеколико показује и на 
почетку наведена скаска. Када пропратимо Елијадеову тезу о рекреацији 
митског времена током празника (Elijade 2004), јасно је да су током породичне 
славе и време и простор у којима се она одиграва – сакрални.

Чајкановићева анализа теофаније и гостопримства односи се на неде-
финисану прошлост и с правом се сада – након обимних културних транс -
формација и догматски прокламоване и на овај или онај начин спро вођене 
атеизације друштва током социјализма, који су се одиграли након Чајка-
но вићевих истраживања – поставља питање сакралности слав ске гозбе и 
деистичког карактера гостију у савременој култури. Премда током истраживања 
породичне славе није директно истраживан ступањ религиозности породица, 
на основу исказа и ставова испитаника, као и на основу њиховог понашања и 
начина уређења простора у кући у којем се одвија церемонијал (тзв. славски 
простор), можемо с разлогом као стабилну премису узети чињеницу да време 
и простор у оквиру којих породица слави свог патрона, као и поједини актери 
славског церемонијала, јесу сакрализовани у мањој или већој мери, то јест да 
сâм комплекс ставова и понашања породице и оних који су током славског 
церемонијала с њом у вези јесу трансцендовани из профане равни у сферу 
сакралног.4 То, свакако, обухвата и славску гозбу. С друге стране, уочљиво је 
да је ступањ славске сакралности, да то тако назовемо, већи у сељаштву него 
код урбаног становништва.

Испитаници данас свакако неће непосредно говорити о томе да је током 
славе светац у дому који га слави, али сваки детаљнији разговор, посебно 
са старијим испитаницима, открива да они имају свест о томе да светац и 
сам Бог имају улогу заштитника њихове породице и њиховог дома, и да се 
током славских дана њима посвећује посебна пажња и посебно им се обраћа 
за помоћ. Породице у којима је спроведено истраживање, укључујући 
и млађе пунолетне чланове (изузев мање деце5), током славских дана 
изражавају став о присности са свецем заштитником, о њему говоре као о 
неком блиском и често јасно износе схватање да он штити њихов дом. Све 
то имплицира схватање да је у време породичне славе светац заштитник 
„посвећен“ породици, тако да изостајање јасно израженог схватања о томе 

3 Тезу о прецима као заштитницима породице, Чајкановић је изнео у великом броју ра-
дова.

4 Религијски аспект породичне славе био је предмет истраживања других чланова истра-
живачког тима у оквиру пројекта „Крсна слава“.

5 Деца нижих разреда основне школе која похађају веронауку такође говоре о свецу за-
штитнику, али то је репродукција наученог у школи, а не лични доживљај хришћанског 
кућног патрона, и стога не може бити узета у обзир.
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да је светац конкретно натприродно биће, присутно у кући током славе не 
умањује сакралност славског церемонијала.

Однос према свецу заштитнику може да буде веома варијабилан,6 то 
јест варира од породице до породице, при чему се уочава корелација с 
родном и добном припадношћу, а – уопштено узев – веровање у заштитну 
моћ породичног патрона слабије је код млађих људи. Без обзира на то, ипак, 
посвећеност спровођењу славског церемонијала осетно је конзистентнија, 
иако се на територији Србије среће већи број варијанти. Славски цере-
монијал – осим уколико није изразито редукован, што је забележено код 
неких грађанских породица и код старачких, усамљеничких, или веома 
сиромашних руралних породица – конструисан је око религијске представе 
о свецу заштитнику и око ритуала приношења бескрвне жртве (с рецидивима 
крвне жртве) светом породичном патрону, и он у бити одражава религијски, 
социјални и економски континуитет, иако је у неким аспектима његова форма 
промењена. Кључни аспект славског церемонијала за тезу о гостопримству 
која се овде анализира јесте то што се током њега неоспорно и непосредно 
конструишу свето време и свети простор, чак иако се данас често чини да је 
слављење славе остало без свог религијског аспекта.

Одвајање славског времена и простора од профане свакодневице започиње 
већ обимнијим припремама, посебно је интензивно неколико дана пред дан 
славе, када се припрема и обликује сам ритуал, а кулминира током извођења 
обреда сечења славског колача. Свето славско време није тренутак, оно траје 
и по неколико дана, и током тог периода се читава породица налази у светом 
времену, када се по правилу не учествује у активностима изван славског 
церемонијала, изузев оних најнужнијих послова. Могућност боравка само 
у светом времену подржана је на известан начин чак и позитивноправним 
нормама у савременој култури, када запослени нису обавезни да раде на дан 
своје славе.

Трансформација простора, која се одвија у свето време, у функцији је 
славског обреда и обављања церемонијалне славске гозбе. По правилу, то 
је простор који је и иначе, током профаног времена, репрезентативан део 
куће. Важност простора у којем се одвија славски церемонијал посебно 
је наглашена тиме што је саставни део руралне народне архитектуре куће 
постала и посебна просторија, намењена искључиво церемонијалним 

6 Доживљај светаца који је током овог истраживања установљен разликује се од ранијег 
истраживања Душана Бандића (Bandić 1997b), али треба имати на уму да је током овог 
истраживања са испитаницима разговарано превасходно у време када се у њиховом дому 
славила слава, то јест – у време које је у директној корелацији с религијским представа-
ма о свецима, и када су се поједине религијске представе о свецима ипак јасно формирале 
после полувековног периода атеизације. Бандић је, с друге стране, истраживање спровео у 
турбулентним временима ретрадиционализације, изразитог национализма и у време када је 
један културно-друштвени систем вредности разорен, а други није успостављен, те у време 
атмосфере грађанско-етничких ратова на тлу бивше Југославије, у време када су свеци, како 
је сам рекао, били „у настајању“.
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ситуацијама, а пре свега – породичној слави, пошто је она циклични цере-
монијал. Та се просторија често назива и „славска соба“. Такве просторије 
често су грађене од краја 19. столећа, када почиње да доминира зидање 
кућа од цигала. У селу Липе крај Смедерева, током теренских истраживања 
наишли смо у једној кући на веома богато украшену славску собу, грађену 
с кућом 1958. године. Осим богато трукованих зидова, на њима је било и 
посебно истакнутих орнамената, а сам власник куће је нагласио да је то 
рађено зато да би се славски гости осећали што угодније. Славске собе 
граде се и данас у руралној народној архитектури. У селима Лугавчина и 
Друговац забележено је грађење славске собе у кућама прављеним током 
претходних 10 до 15 година. Преуређивање или сређивање простора за 
славски церемонијал свакако подразумева мобилијар у функцији спровођења 
гозбе, али је простор превасходно сакрализован самим религијским обредом 
и наглашеним присуством славских реликвија – икона, кандило, свећњак, а 
неретко се јављајају и представа (икона) Исуса Христа, као и разне сцене из 
живота светаца. У славским собама се често налазе и фотографије чланова 
породице, путем којих је породица повезана са свецем, заправо – симболички 
трансцедирана у домен свог свеца заштитника.

Конструисање сакралног славског времена и простора током празника 
представља уједно и сегментирање реалног временског континуума на човеку 
смислене целине, а сваки прекид континуума потом служи као културом 
створена тачка ослонца за оријентацију у времену и простору (Elijade 2004), 
али и као средство за конструисање друштвеног времена и простора (lič 
1972). У то славско сакрално време и простор смештена је славска гозба, 
и односи између породице и њених гостију су трансцедирани у сферу 
сакралног, односно – они добијају „сакралну тежину“ мимо устаљених 
друштвених односа који постоје међу учесницима славске гозбе. Друкчије 
речено, славска гозба се може сагледати као скуп социјалних интеракција 
пренетих у свето време и свети простор славе. Ремећење друштвених односа 
на славској гозби – чак иако су засновани на односима креираним у профано 
време – има симболичко значење негирања сакралног, што, претпостављено, 
може да произведе непожељну реакцију натприродних сила, пре свега – 
свеца заштитника. Због такве симболичке „сакралне тежине“, славска гозба 
је за породицу изузетна прилика да се потврде добри и пожељни односи са 
онима с којима може и треба да се сарађује у свим другим приликама.

Економисање породичне славе

У традицијској култури формиран је модел славског гостопримства које 
се најпре заснива на постојећим универзалним афилијацијама (сродство, су-
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седство, пријатељство), при чему је избор и број појединачних афилијација 
комбинован с другим факторима, пре свега с конкретним односима сарадње 
који су неопходни у економском систему традицијског сељаштва, систе-
му који подразумева мањи или већи степен аутаркичности породице, али 
и њену зависност од других (чак и када је реч о породичним задругама: 
Вукосављевић 1983), и потом је конструисан скуп званица за славску гоз-
бу. Управо због укључивања других фактора, скуп славских гостију се и не 
може сматрати подразумевајућим. Штавише, сродничка припадност истој 
слави, а понекад и суседска припадност, искључује најближе сроднике и 
суседе, с којима и иначе постоје сталне и јаке везе, и омогућује породици 
да славски церемонијал и његов сакрални карактер искористи за изградњу 
и одржавање друштвених односа са онима на које иначе није упућена у 
уобичајеним и честим везама етаблираним у традицијској култури. То ипак 
не значи да породица насумично гради свој скуп славских гостију, већ – као 
што је речено – из сопственог друштвеног простора и из постојећих друшт-
вених односа „узима“ оне за које сматра да за њу обезбеђују корисност. Сем 
тога, породица је приликом конструисања скупа славских гостију ограни-
чена сопственим могућностима да одговори на друштвене захтеве других 
породица, оних које би њу саму потенцијално укључиле у сопствени скуп 
славских гостију. Приликом конструисања славских гостопримстава, поро-
дица је увучена у реципроцијалне односе, на које реагује слично као што 
реагује приликом размене рада (Матић 2009), и стога очекујемо висок сте-
пен рационалности (који иначе јесте својствен сељаштву). Приликом раз-
мене рада, наиме, породица не сме да од других породица узме превелики 
број радника, јер би због односа реципроцитета, на који се породица ослања 
да би добила радну снагу, она другим породицама морала да дâ сопствену 
радну снагу у већем обиму, и то би од њених чланова-радника изискивало 
улагање већег радног напора и одузело јој раднике у ситуацији када су јој 
потребни за обављање других сопствених послова (Matić 2008). У славској 
парадигми, размењен рад преноси се на размењене друштвене односе. При-
том, није овде реч само о давању и примању гостопримства, тј. гозбе (хра-
не и пића), већ управо о потоњем коришћењу друштвених односа, који су 
потврђени или управо формирани током славског церемонијала.

Породица која организује церемонијал прослављања породичне сла-
ве бира из ширег круга сродника, суседа, чланова локалног колектива, 
пријатеља и сарадника оне за које сматра да су јој друштвени односи с њима 
посебно важни. У традицијској руралној култури, слава је била особито 
згодна прилика да буду позвани локални угледници, почевши од свештени-
ка, а пре свега су то локалне старешине и имућнији људи (често називани 
„газде“), као и чиновници који службују у локалном колективитету. Ипак, 
због тога што се често дешавало да више породица слави исту славу, при-
суство свештеника на само једној гозби, у само једној породици, бивало је 
формално искључено, чак и када је долазио да у самој кући обави обредно 
сечење колача. Стога је у традицијској култури нагласак стављан на локал-
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не угледнике, с једне стране, али и на оне породице, с друге стране, које се 
препознају као неко ко је еквивалентног статуса и економске моћи, и зато 
адекватан за економску сарадњу и друштвену потпору у заједници. Локал-
ни угледници су пожељни због комуникације са спољашњим светом – пре-
васходно у смислу заштите и давања социјалне потпоре када је потребно 
да се породица директно обрати глобалном друштву, као и због лидерске 
улоге приликом увођења иновација у традицијску културу (Mendras 1986: 
143–155, 229–246). Економски и друштвено еквивалентне породице важне 
су због тога што породици осигуравају снажну економску и друштвену пот-
пору унутар саме заједнице, обезбеђујући јој радну снагу кроз размену, без 
бојазни да ће морати да узврати у већој мери и тиме себе угрози себе, а ек-
вивалентне породице су уједно и неко ко проживљава и разуме проблеме, и 
има исте интересе за које се бори у заједници.

Када би у традицијској култури породица посегла за екстремима, она би 
неминовно себи учинила штету и довела у питање сопствено функционисање 
у локалном колективитету. Уколико би славске госте чинили, на пример, само 
угледници, породица би свакако могла да рачуна на добру потпору ка глобал-
ном друштву, толико добру да заправо не би имала потребе да је искористи у 
потпуности, а с друге стране је питање да ли би могла да рачуна на подршку 
унутар заједнице. У исто време, она не би могла рачунати на размену рада, и 
самим тим би угрозила сопствену егзистенцију. На размену рада не би могла 
да рачуна или због тога што неким угледницима туђи рад није потребан (нпр. 
чиновници власти у селу, учитељи и сл.), или због тога што би морала да уђе 
у односе размене с великим имућним породицама, којима није у интересу 
да сарађују с мањим породицама, или би морала да им даје обимну радну 
снагу, чиме би онда угрозила сопствени економски ток. Када би, наспрам 
свега овога, породица на славу звала само себи еквивалентне породице, онда 
би најпре остала без подршке у односу ка глобалном друштву, што би је учи-
нило беспомоћном изван заједнице, а потом, унутар заједнице, пред собом 
би имала велики број захтева за размену рада и давања друштвене подршке, 
чиме би опет угрозила сопствени економски ток.

Формирајући скуп славских гостију, породица заправо прави своје-
врстан еквилибријум сопствених потреба и сопствених могућности, тежећи 
максималној могућој искористивости, у датим околностима, на слави утвр-
ђе них или успостављених друштвених веза. Креирајући сопствени скуп 
славских гостију, породица мора добро да утврди сопствени економски и 
друштвени потенцијал, како би обезбедила максималну искористивост соп-
ствених ресурса, али и како не би себе уједно преоптеретила захтевима који 
јој могу стићи од стране других. Наравно, као формални оквир јавља се и 
конкретна количина материјалних добара која је могуће уложити у сам слав-
ски церемонијал, тј. колико се на славу може потрошити.

Такав модел креирања и одржавања скупа славских гостију примењује 
се, у суштини, и у савременој култури, што потврђују конкретни етнографски 
подаци. У селима Поморавља је у породицама уочена повремена промена са-
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става гостију. Ту се, наиме, не ради о промени појединаца као представника 
других породица на славској гозби, већ је реч о промени самих породица с 
којима се размењују славска гостопримства. Једна породица, наиме, за славу 
окупља одређен скуп гостију, али када дође до промене у самој породици, а 
најчешће је реч о томе да деца заснивају брак и да се тада добијају нови тазбин-
ски сродници, скуп славских гостију се подразумевано увећава. Такође, када 
дође у ситуацију да неким породицама по културној нужности мора да пружи 
гостопримство за славу, неретко се дешава да породица која слави прекине 
међусобна посећивања с неким другим породицама и тиме одржи приближно 
исти број гостију, али сада промењеног сродничког и социјалног састава. Де-
шава се и да се прекине међусобно посећивање с неком пријатељском породи-
цом, али се отпочне с неким другим пријатељима. У свим таквим ситуацијама 
уочљива је тежња ка константном броју гостију. Породица која слави славу 
заправо тежи да одржи известан еквилибријум између својих економских 
могућности и социјалних потреба, с једне стране, и броја породица које јој 
долазе на славу, с друге стране, то јест – тежи се константном броју гостију, 
како не би била угрожена материјална егзистенција и како се не би ушло у 
превелики број социјалних односа, који могу да представљају оптерећење 
за породицу, а да јој уједно не доносе много користи. У неким случајевима, 
ипак, посебно у условима редукције економске моћи породице, може доћи и 
до редукције броја гостију, свакако не (само) због умањења трошкова славске 
гозбе, већ управо због постизања новог, сада редукованог еквилибријума еко-
номских могућности и социјално-економских потреба породице.

Питање које на овом месту може да се постави јесте следеће: због чега 
су овде важни управо славски церемонијал и славска гозба, када једна по-
родица исти метод конструисања скупа гостију примењује и у другим 
церемонијалним ситуацијама. Славски церемонијал поседује две симулта-
не карактеристике које га разликују од других церемонијалних ситуација – 
одвија се циклично, из године у годину и, читав церемонијал је транспо нован 
у сакрално време и простор. Код других церемонијала такође се јављају 
ове карактеристике, али не симултано. Прослава имендана или, касније, 
рођендана, на пример, такође је циклична, али нема религијско-ритуалну 
основу. Друге значајне церемонијалне ситуације, попут крштења, свадбе или 
сахране и подушја, садрже пак религијско-ритуалне елементе, али – осим 
што нису циклични – код њих церемонијална гозба није уопште или бар није 
јасно транспонована у свето време и простор. А код славског церемонијала је 
кључно управо то што је славска гозба транспонована у време и простор који 
током славе добијају одлике сакралног и – аналогно томе – друштвене везе 
које су активне током славе трансцедиране су у сферу сакралног.

Сваки славски церемонијал, наизглед, може да се посматра синхронијски 
или, чак, ахронијски, као завршена ситуација у којој постоји јасно уочљив 
реципроцитет. Породица која прославља славу даје гостопримство и за-
узврат добија извесне дарове. Такво посматрање, међутим, не допушта 
трајање укупне социјалне репродукције (Weiner 1980) и у супротности је са 
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општим и специфичним карактеристикама традицијске (руралне) културе. 
Синхронијско посматрање славског церемонијала могло би указати на прет-
поставку да појединачне породице егзистирају као независне домаћинске 
јединице, које с другим породицама ступају у социјалну интеракцију сас-
вим произвољно. Потом, код славског церемонијала је сасвим изражена 
несразмера између материјалне вредности дате гозбе и примљених даро-
ва, а дарова понекад уопште и није било. Ипак, круцијална карактеристика 
сељачких друштава која не дозвољава да славски церемонијал, па и све дру-
ге церемонијале, посматрамо синхронијски (видети: Матић 2009: 135) јесте 
релативно строга класификација добара, што имплицира и релативно строге 
односе еквиваленције. Разна материјална и симболичка добра смештена су 
у сасвим јасно ограничене класе ствари. Чак и онда када су појединачна до-
бра исте номиналне вредности, али припадају различитим класама ствари, 
између њих се не успоставља однос еквиваленције. Самим тим, добра из 
различитих класа ствари не могу се поставити у међусобни реципроцијални 
однос (Firth 1967: 17–21). Поједине класе ствари имају своје канале раз-
мене и ти се канали међусобно не укрштају (видети: Douglas 1967; Barth 
1967; за нама блиско сељачко друштво видети: Chevalier 2001). Наведени 
културни принципи препознају се и у конкретним етнографским подацима, 
који јасно показују да гостопримство указано за славу не спада у исту класу 
са евентуално добијеним даром (премда се чак не може говорити ни о истој 
номиналној вредности). То значи да дато гостопримство мора да се узвра-
ти гостопримством, и то у истој церемонијалној ситуацији (видети: Матић 
2009: 135–136). Када једна породица организује прослављање породичне 
славе, она својим гостима даје гостопримство које ће јој ови узвратити када 
буду организовали прославу своје породичне славе. Заснивајући се на реци-
процитету гостопримстава, уз чињеницу да се славе нижу кроз време, тј. да 
имају утврђен хронолошки ток, обезбеђена је трајност друштвених односа.

Трајност друштвених односа, који се непрестано потврђују од славе до 
славе, директно обезбеђује стабилну друштвену репродукцију, а с обзиром 
на чињеницу да скуп славских гостију обухвата и оне с којима су засновани 
и односи размене рада, индиректно је обезбеђена и економска репродукција. 
То нас заправо доводи до једног од кључних појмова у организацији 
традицијских сељачких друштава – до појма извесности. Многобројна 
досадашња истраживања сељаштва (видети нпр. Wolf 1966; Redfield 1969; 
Wiens 1977; Mendras 1986; Ellis 1993; ozanne 1999) показала су да сељачка 
друштва, зависна од природних услова и од глобалног друштва (које не могу 
да контролишу), непрестано производе културне системе који им обезбеђују 
извесност егзистенције. Осом тога, овакво друштво егзистира у условима 
ограничених, коначних, неретко и веома оскудних ресурса, а уколико ре-
сурса начелно има довољно, сељаштво нема реалну моћ да повећа њихово 
искоришћавање (Foster 1965; Dalton 1961: 5; Вукосављевић 1983).

Када прослављање породичне славе сагледамо у парадигми неизвесно-
сти егзистенције сељаштва, имајући у виду све што је претходно речено, 
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увиђамо да је и славски церемонијал један од културних конструката који су 
у функцији обезбеђивања извесности, или који барем представљају механи-
зам за отклањање или ублажавање неизвесности. Директно конструисање 
извесности овде је у домену друштвених веза, али се заправо преноси на 
економске односе међу породицама, што је карактеристично превасходно 
за традицијску културу, или на односе међу појединцима, што је присутније 
у савременој култури. Годишња цикличност славе, која заправо подразуме-
ва учествовање у најмање две славске гозбе – једној коју породица сама 
организује и оној када иде у госте код друге породице, а у много већој 
мери транспоновање славске гозбе и у оквиру ње успостављених и одржа-
ваних друштвених односа у сферу сакралног, представљају културни ме-
ханизам који обезбеђује трајање социјалних веза и, самим тим, трајање 
економске сарадње, која се – кроз обично правним нормама регулисану 
реципроцијалну размену рада и размену ресурса – користи у традицијској 
култури за обезбеђивање извесности егзистенције.

Улагање у славску гозбу, без обзира на њен обим, представља трошак за 
породицу, нужну потрошњу поседованих ресурса. У традицијској култури 
радило се превасходно о потрошњи хране и пића, а у савременој култури 
ради се о потрошњи новца (помоћу којег се, опет, превасходно купују храна 
и пиће), при чему се у оба случаја ради се о осетно увећаној потрошњи (у 
односу на свакодневну) у веома кратком периоду, у периоду од свега не-
колико дана. Породица која слави славу мора да обезбеди ресурсе које ће 
потрошити на гозбу, као и ресурсе за другу потрошњу у вези са славом – 
плаћање свештеника, куповина свеће и другог ритуалног прибора, хигијена 
и слично. Како би био избегнут стрес ресурса, у традицијској култури је 
развијен механизам који је ресурсе који су трошени за славу уклапао у ре-
довно стварање вишкова за церемонијалне сврхе, односно – како је то Ерик 
Волф назвао – за церемонијални фонд (Wolf 1966: 7–9). Производња вишко-
ва у церемонијалне сврхе представља додатни радни напор и чини се наи-
зглед супротном основној економској калкулацији традицијских сељачких 
друштава, која искључује сваки радни напор преко неопходног минимума, 
односно – подразумева да је уложени радни напор усклађен с потребама и 
објективним могућностима породице (Kerblay 1971).

Када ове опште карактеристике економије сељаштва сагледамо 
искључиво из угла рационалне економске калкулације, карактеристичне 
за либерални капитализам савременог друштва, чини се да је производња 
церемонијалних вишкова нерационална, то јест да представља непотребно 
расипање ионако ограничених ресурса (материјалних и људских) и тешко 
стечених производа, неопходних за непосредну егзистенцију. Улагање до-
датних ресурса и додатног радног напора у церемонијални фонд представља 
трансфер расположивог капитала у церемонијалну и социјалну сферу, али 
се управо ту тај капитал користи за обезбеђивање социјалног капитала, за 
породицу веома значајног. Кроз већ објашњен механизам употребе друшт-
вених веза, кроз обичајноправним нормама уређену реципрочну размену 
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рада и ресурса, социјални капитал се враћа у економску сферу. Кључна по-
следица таквог протока капитала јесте то што су тиме уједно обезбеђене, 
сасвим извесне, и друштвена и економска репродукција. Тако посматрано, 
улагање у славску гозбу је чин сасвим рационалне економске калкулације, 
својствене либералном капитализму, иако је овде заправо све време реч о 
традицијском сељаштву. Друкчије речено, средства церемонијалног фонда 
користе се за „куповину“ социјалних односа, а ти социјални односи су „про-
извод“ који се потом троши у економске сврхе.

Уосталом, и у традицијској и у савременој економији породице, стварање 
церемонијалних вишкова равномерно је распоређено на дужи временски 
период и њихова готово тренутна потрошња заправо и не представља ве-
лики економски шок за породицу. Традицијска култура је временом, због 
природних фактора који утичу на ритам производње, развила веома поузда-
не начине конзервације и очувања хране и пића, што је омогућавало да се 
церемонијални фонд нагомилава током читаве године, од славе до славе. У 
савременој култури, која је у великој мери структурирана сагласно прин-
ципима тржишне економије, директна потрошња новца за организовање 
славског церемонијала такође је распоређена на дужи период. Чињеница да 
је слава и временски и просторно апсолутно јасно дефинисана,7 омогућује 
породици да месецима унапред постепено набавља (пре свега, на тржишту) 
поједине ствари неопходне за славску гозбу. Непосредно пред славу набавља 
се само лако кварљива храна. Колико ће се времена пре славе отпочети са 
акумулацијом ресурса неопходних за славски церемонијал, зависи од виси-
не и стабилности прихода породице, а опште је правило да што је породица 
имућнија, утолико јој је мање времена пред славу потребно за обезбеђивање 
онога што је неопходно. Многе руралне породице чак и данас, када више 
не егзистирају у атаркичној економији, и даље имају сопствене производе 
(нпр. ракија, вино, месо) које уносе у церемонијални фонд за славу. Такав 
рецидив традицијске економије присутан је чак и у оним породицама које 
су зашле у домен аграрног предузетништва и које су структурно присут-
не на тржишту. Осим тога, у сеоским породицама често постоји наменска 
производња хране за славу, углавном заснована на готово митској предста-
ви о врхунском квалитету производа које ствара само домаћинство. Такви 
производи се у оквиру славске гозбе представљају као ексклузивна храна и 
пиће. Домаћа храна, то јест храна и пиће произведени у конкретном (соп-
ственом) домаћинству постали су митски топос готово сваког наратива о 
исхрани и, поврх тога, о стилу живота који подразумева посвећеност до-
казаним, традицијским вредностима и оданост локалној заједници, и још 
шире – сопственој етничкој припадности.

Свеукупан идејни приступ механизму протока ресурса, односно економ-
ског, социјалног и симболичког капитала у оквиру славског церемонијала, у 

7 И код покретних празника (светаца) ипак се довољно дуго унапред зна кога дана се 
славе.
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савременом друштву – где доминирају други идејни системи либералног ка-
питализма, најчешће поједностављено схваћени у процесу транзиције – плод-
но је тло за манипулацију скупом славских гостију. Капитал једне породице 
се двоструко конвертује – из економског у социјално-симболички и, повратно, 
из социјално-симболичког у економски, и управо у тој – да је тако назовем – 
лиминалној фази, док има социјално-симболичку форму, дозвољава породици 
такву манипулацију којом, претпостављено, може унети нове вредности, како 
би повратно конвертован економски капитал био увећан. У културној пракси 
посматрано, то значи да породица у савременој култури искоришћава реалан 
контекст, који подразумева виши ниво отуђености и лабавије сродничке везе 
него у традицијској култури, и да – сходно обиму расположивих ресурса, али 
и сходно визији сопственог друштвено-економског прогреса – у скуп славских 
гостију укључује све оне за које сматра да друштвене односе установљене с 
њима на слави, самим тим сакрализоване и отуда теже раскидиве, може у 
блиској будућности искористити управо у економске сврхе. Чини се да је због 
тога тешко прихватити идеју о „традиционалној сродничкој солидарности“ 
као оквиру за одржавање социјалних односа у оквиру славског церемонијала. 
Исправније је прихватити тезу да се тежиште друштвених односа помера ка 
скупу несродничких веза, које омогућавају шири дијапазон искористивости 
у материјално-егзистенцијалне сврхе (упоредити Стјепановић-Захријевски 
1998: 166).

У савременој култури, славска гозба често има управо централно место 
у пракси и доживљају слављења породичне славе, иако постоји декларативан 
став да је слава религијски догађај. С обзиром на то да нужно укључује скуп 
гостију и одређене друштвене односе, славска гозба често функционише као 
медијум за исказивање става према другима и за сопствено позиционирање 
у заједници. Овде заправо лежи мотивација за преобилно гошћење за слав-
ском трпезом, и ту славски церемонијал подсећа на светковине типа потла-
ча, на којима се пренаглашеном потрошњом и уништавањем материјалних 
добара, као и пренаглашеним даривањем, поред осталог, обавља друштвено 
позиционирање организатора потлача (Mos 1982; Barnett 1938).

Формално посматрано, слава је христијанизовани празник који би, 
сходно хришћанској догми, требало да конотира богобојажљивост и скром-
ност. У традицијској култури, скромност је у великој мери била и последица 
реалних услова – ограничености ресурса и опште оскудице. Разни старији 
извори8 ипак сведоче о томе да је богата или чак преобилна славска гозба 
одлика традицијске културе, али је то и рецентна културна пракса у урбаној, 
а потом и у руралној култури. Прослављање породичне славе је у другој 
половини 20. столећа било потиснуто у урбаној култури, превасходно из 
идеолошко-политичких разлога, али је урбано становништво често имало 
своју руралну залеђину, у оквиру које је славски церемонијал спровођен 

8 Велики број етнографских података налази се у зборнику „О крсном имену“ (Ковачевић 
1985).
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мање-више интактно. Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година 
20. столећа, светлост званичног социјалистичког уређења, у оквиру којег 
је и било непожељно истицати сопствену религиозност, готово је потпуно 
утрнула, а наследила ју је идеологија национализма, у којој је требало ис-
тицати своју етничку припадност, што је радо чињено управо наглашаваним 
церемонијалом породичне славе. У традиционалном грађанском друштву, 
слављење породичне славе подразумевало је честитање – долазак гостију 
да породици честита славу, уз послужење које је подразумевало кафу, ракију 
или ликер, и ситне колаче. Свечани ручак био је интимна ствар саме породи-
це и у принципу није укључивао госте са стране. Због масовног премештања 
руралног становништва у градове током друге половине 20. столећа (Simić 
1973), а у условима политичко-идеолошког потискивања јавног слављења 
славе, традицијски грађански славски церемонијал је потиснут и заменила 
га је традицијска рурална церемонијална структура, која подразумева гоз-
бу за скуп славских гостију. Таква гозба је нека врста културне антитезе 
традицијској грађанској гозби, јер интимно подређује јавном. Гозба више 
није интимна ствар породице, већ је јавни чин који укључује мањи или већи 
број званица, које претежно долазе, као што је раније речено, из круга не-
сродничких афилијација породице у заједници.

У новој урбаној култури, оној с краја 20. столећа, јавни карактер славске гоз-
ба постаје доминантан, али узроке тој доминацији не треба тражити искључиво 
у непосредном руралном пореклу урбаног становништва, али ни у израженом 
национализму, то јест – истицању породичне славе као друштвено прихваћеног, 
општег средства етничке идентификације и уједно диверзификације у односу 
на друге актере националних процеса на тлу бивше Југославије. Када породич-
ну славу сагледавамо из угла економске антропологије, увиђамо да је једна од 
битних њених карактеристика – наглашена церемонијална потрошња, а упра-
во се наглашена славска потрошња може схватити као симболичко-статусно 
средство за општедруштвено промо висање идеје о припадности развијеном 
либерално-капиталистичком друштву.

Током претпоследње деценије 20. столећа, када је српско друштво 
ушло у процес транзиције, у јавном дискурсу је доминирало национално 
опредељивање, али је прокламовани циљ транзиције био прелазак из тада 
већ посрнулог и у историји изгубљеног социјализма у друштвено уређење 
демократије либералног капитализма.9 С обзиром на то да је Србија (запра-
во, читава бивша Југославија) била либерална социјалистичка држава изван 
тзв. гвоздене завесе, претпоставке за прихватање либералног капитализма 
биле су добро утемељене. Становништво Србије је већ у извесној мери по-
знавало капиталистичке потрошачке манире и њих је било релативно лако 
каналисати у оквире славске церемонијалне потрошње. Поврх тога, у ново-
насталом дискурсу формално установљених грађанских слобода и слободног 

9 Детаљније о процесу транзиције из антрополошке перспективе видети: Ковачевић 2007; 
Матић 2010.
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изражавања сопствене националности, потрошња везана за организовање 
прослављања славе постала је пожељан вид искоришћавања поседованих 
ресурса, чак иако они нису увек били довољно обимни. Потрошњом за 
организовање славског церемонијала конструисан је наратив који није само 
преносио поруку о националној припадности, већ и сасвим јасну поруку о 
томе да је друштво прихватило либерални капитализам и да се у њему врло 
добро сналази. То је свакако било погрешно доживљавање либералног капи-
тализма, доживљавање кроз само једну његову одлику – (хипер)потрошњу. 
Организовање богатих славских гозби – чије су трпезе сада нагло постале 
бриколаж традицијске домаће кухиње и помодних интернационалних реце-
пата – за велики број гостију постало је средство друштвене проминенције 
појединачних породица. Оне су наглашеном потрошњом за славу желеле да 
покажу да поседују ресурсе путем којих могу то да ураде, односно – да се не 
налазе у стању оскудице. То не би било необично да друштво заправо није 
било у прилично дубокој економској кризи. У том контексту, иако у извесној 
мери већ осиромашене, а потом почетком деведесетих година 20. столећа по-
прилично економски девастиране (Palairet 2001), породице су кроз наглашену 
славску потрошњу слале поруку заједници да је код њих све у реду, да оне 
нису у кризи, чиме је заправо кривотворен сопствени социјално-економски 
статус. Усредсређивање сопствених ресурса на славски церемонијал било 
је и средство статусне инверзије. Јавност славске гозбе омогућавала је по-
родицама да кроз богатство те гозбе прикажу да су економски моћније него 
што уистину јесу, а церемонијални фонд је у неким породицама чак постао 
економски императив. Након почетне економске стабилизације током првих 
година 21. столећа, славска гозба задржава карактер средства за комуникацију 
породице у заједници. Прослављањем славе, породица пре свега и даље шаље 
јасну поруку да је она једна потпуно функционална и здрава микро заједница, 
што у оквиру наслеђа традицијске културе још увек преовладава као пожељна 
друштвена вредност. Богата и често преобимна гозба остаје императив слав-
ског церемонијала, и путем ње сада, у нешто другачијој економској парадиг-
ми, и даље „комуницирају“ економска и друштвена моћ породице.

С тим у вези, на неки начин, стоји и спорадична пракса организовања 
славске гозбе у кафанама. Мора се ипак рећи да током теренских истра-
живања нисам наишао на велики број оваквих случајева. Поврх тога, у неким 
случајевима су они који славе у кафани и иначе били власници тих кафана или 
ресторана (у Крушевцу и Кладову), па су самим тим славу практично и даље 
славили у сопственом простору, мада је сакрализација тог простора под зна-
ком питања. У другим случајевима, поједине породице су се опредељивале да 
одрже славску гозбу у кафани или ресторану због тога што једноставно у свом 
дому нису имале одговарајући простор (у Кладову и Јагодини). Овде свакако 
треба навести и то да једна породица из Лесковца славску гозбу организује у 
свом дому, иако је власник хотела с великим рестораном.

Све породице које су своје славске гозбе организовале у ресторанима 
или кафанама увек су као разлог наводиле практичне околности и услове, и 



138 МИЛОШ МАТИЋ

све су – што је веома битно – у својим домовима, уобичајено, спровеле риту-
ал приношења бескрвне жртве, то јест – обавиле су ритуал сечења славског 
колача, чиме је кључни симболички аспект славе и даље остао везан за дом. 
Управо организовање славске гозбе у ресторанима или кафанама потврђује 
тежњу породице да у једној таквој цикличној сакралној ситуацији одржи 
што већи број друштвених веза потпуно функционалним, односно – да их 
потврди као важне и трајне.

У јавном дискурсу се породична слава ипак и даље чврсто структурно 
везује за породични дом, и слављење у ресторану или кафани се по правилу 
осуђује као скрнављење светости славе.

Закључак

Када породичну славу сагледамо у целини, јасно је да она у реалној 
културној пракси није доминантно религијски празник. Широк скуп актив-
ности у вези с припремом и одржавањем породичне славе усредсређен је на 
припрему и организовање славске гозбе. Развијена церемонијална пракса 
прослављања породичне славе открива да је то заправо поље комплексне 
економске и социјалне калкулације расположивим материјалним, симбо-
личким и друштвеним капиталом, како би породица која слави остварила 
неке од кључних економских и социјалних циљева. У неким аспектима те 
калкулације чак се чини да је сам религијски циљ породичне славе потпуно 
потиснут, док се, с друге стране, увиђа како је сакрална компонента славе чак 
врло добро уклопљена у сасвим рационалну економску калкулацију поро-
дице. Поврх тога, усредсређивање на довољно обиман церемонијални фонд 
и организовање богате славске гозбе саставни је део калкулације социјалних 
односа, који – опет – могу у многим аспектима да буду изразито искористи-
ви, посебно када се има у виду да породична слава егзистира у друштву у 
којем су разне друштвене афилијације, дакле – не само сродничке, важније 
од формалних веза карактеристичних за институцијски уређена друштва.
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Miloš Matić

THe eConomY oF THe FAmilY Slava

Summary

In the public discourse, the family slava is usually seen as a Christian religious feast of a 
family’s patron saint. In this paper, the family slava is analyzed within the theoretical framework 
of economic anthropology, starting from the assumption that the slava can also be observed as a 
cultural situation in which one seeks to carry out a rational calculation between available resources 
and one’s own demands, between the invested resources and the achieved benefits, either religious, 
social or material. While focusing on the slava banquet and its character as a public act, the author 
analyzes the economic and social benefits from social relations that are confirmed or established in 
the religious atmosphere of the family slava.


