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КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Унесков концепт нематеријалног културног наслеђа укључен је у рад 
Етнографског музеја у Београду већ од ратификације Конвенције о том 
домену културног наслеђа и као такав резултовао уписом елемента сла-
ва, крсно име, крсна слава прво у национални Регистар нематеријалног 
културног наслеђа, а потом и на Репрезентативну листу нематеријалног 
културног наслеђа човечанства. Несумњиво живо и одрживо наслеђе про-
слављања породичног светитеља заштитника у данашњем окружењу го-
вори о томе на које је све начине слава укључена у јавни дискурс као један 
од симбола идентитета. Ово истраживање бави се једном од последица 
уписа на Унескову Репрезентативну листу, а то је тржишно оглашавање, 
рекламирање могућих елемената гозбеног ритуала славе, као што су раз-
личите врсте хране и пића. Како сам Унесков досије славе садржи наратив 
у номинационом филму, где се помиње савремени контекст прослављања 
и гранично дозвољено учешће тржишног оглашавања, то говори у прилог 
томе на које све начине је могуће посматрати елементе нематеријалног 
културног наслеђа као живог и одрживог у огледалу тренутног стања и 
могућих промена форме. 

Кључне речи: слава, крсно име, славска гозба, нематеријално култур-
но наслеђе, Етнографски музеј у Београду, Унеско, рекламе. 
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Музејски контекст славе као нематеријалног 
културног наслеђа 

Најстарија балканска специјализована музејска институција намењена 
заштити етнографског културног наслеђа, Етнографски музеј у Београду, 
током самосталног постојања дугог дванаест деценија сукцесивно је у своје 
деловање укључивала савремене музеолошке теорије и практична решења 
намењена што бољој комуникацији с најширим циљним групама. Почет-
ком новог миленијума у круг њеног деловања укључен је нови Унесков 
концепт очувања и одрживог развоја нематеријалног културног наслеђа (у 
даљем тексту НКН), који је идејно, садржајно и административно дефини-
сан у Конвенцији о очувању нематеријалног културног наслеђа (у даљем 
тексту Конвенција), коју је Србија ратификовала у мају 2010. године.1 Си-
стем заштите нематеријалног културног наслеђа од самог почетка бива ин-
тегрисан у дотадашњу основну делатност музеја путем оснивања Центра 
за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду и 
успостављања националног Регистра НКН који води Центар. Значај музеја 
у настанку система заштите новог вида наслеђа може се рећи да је већ на 
самом почетку био заокружен првим уписом у Регистар, елементом под на-
зивом слава, крсно име, крсна слава2 из Унесковог домена свечаних догађаја 
и друштвених церемонијала. Знајући како је слава од самих почетака била у 
истраживачком пољу Етнографског музеја, некада посматрана као елеменат 
духовне и социјалне културе, на њеном примеру једноставно је препознат 
нови концепт усмерен ка проактивним напорима окренутим према широј 
научно-стручној заједници на једној, као и локалним заједницама, те и но-
сиоцима НКН на другој страни.3 

1 „Циљеви ове Kонвенције: очување нематеријалног културног наслђа, поштовање не-
материјалног културног наслеђа, групе и појединаца којих се тиче, подизање свести на ло-
калном нивоу, о значају нематеријалног културног наслеђа и његовог узајамног уважавања, 
као и обезбеђивање међусобне сарадње и помоћи.ˮ (Конвенција о очувању нематеријалног 
културног наслеђа 2010, стр.15).

2 „Слава је комплекс ритуалних и социјалних пракси којима породица слави свеца за којег 
верује да је њен заштитник и давалац благостања. Прослављање породичног свеца заштит-
ника практикује већина православних хришћанских породица на територији читаве Репу-
блике Србије као значајан породични празник у којем учествују појединачне породице и 
њихови гости – чланови ширег сродства, суседи, пријатељи и чланови локалне заједнице.ˮ 
(http://www.nkns.rs/cyr/popis-nkns/slava-krsno-ime-krsna-slava)

3 До данас је у национални Регистар уписано 54 елемената, а на Унескову Репрезентатив-
ну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства 4 самостална уписа: Породична сла-
ва у Србији (https://ich.unesco.org/en/RL/slava-celebration-of-family-saint-patrons-day-01010, 
Коло (https://ich.unesco.org/en/RL/kolo-traditional-folk-dance-01270), Певање уз гусле (https://
ich.unesco.org/en/RL/singing-to-the-accompaniment-of-the-gusle-01377) и Злакуско лончарство 
(https://ich.unesco.org/en/RL/zlakusa-pottery-making-hand-wheel-pottery-making-in-the-village-
of-zlakusa-01466).
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Први упис у национални Регистар и први самостални упис Републи-
ке Србије на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног 
наслеђа човечанства утицао је и на то да слава додатно постане елеменат 
комуникације у јавном дискурсу. На основу тога може се сматрати како је 
гледано из угла система заштите НКН она већ при обликовању образаца за 
упис у национални Регистар дословно репрезентовала живо наслеђе у којем 
се једноставно препознају не само културне наслаге протеклих времена, већ 
и утицај свакодневице на његов одрживи развој. 

На другој страни, не треба изоставити ни то да номинациони досије на 
основу којег је породична слава уписана на Унескову Репрезентативну листу, 
а поготово садржај, секвенце и стручни текст из номинационог филма По-
родична слава у Србији (https://www.youtube.com/watch?v=m_h1DVoMi3I), 
говоре у прилог томе да систем вредности савременог окружења препо-
знаје медијску промоцију славе, као и њено, условно речено, појављивање 
у тржишном контексту. На основу свега тога указала се истраживачка тема 
којом је могуће другачијим погледом указати на несумњиви статус славе 
као елемента живог наслеђа. У питању је употреба одређених елемената 
везаних за славску гозбу4 у рекламним спотовима којима трговински ланци 
препоручују своје производе за тај друштвени ритуал и свечани догађај. 

Методолошки приступ контексту НКН у медијском дискурсу 

Мотив који ме је водио при одабиру теме и приступа у њеном образла-
гању дотиче се неколико, колоквијално говорећи, граничних тумачења о ко-
мерцијалном контексту какав може да измени срж и појавне облике елеме-
ната НКН. О томе у одређеном екскурсу, рецимо, говори утицај туристичког 
пословања на практиковање репрезентативних карневалских свечаности и 

4 Прослављање свеца заштитника се састоји из ритуалног приношења бескрвне жртве и 
гозбе која се приређује за рођаке, суседе и пријатеље. Бескрвна жртва су хлеб, вино и жито 
(симболи Христовог тела и крви, плодности и благостања). У дому породице се на дан по-
свећен свецу којег она слави током обављања ритуала пали посебно намењена славска свећа, 
чита се молитва Оченаш и обавља се сечење славског колача (обавезно има утиснут симбол 
IS HS NI KA) тако што се прелива вином, сече у облику крста, затим се окреће и прелама на 
четири дела уз подизање увис. Током ритуала изговарају се захвалности свецу и молитве за 
благостање. Ритуално сечење колача обавља домаћин с најстаријим или најважнијим гостом 
(„долибашаˮ), својим наследником и осталим члановима породице. Славска гозба отпочиње 
церемонијалним испијањем вина, једењем „кољиваˮ и славског колача и изговарањем здра-
вица („здравица”) и жеља за здрављем, плодношћу и благостањем породице и гостију, а на-
ставља се обедом који симболише благостање. Славска гозба обавезно садржи месо (прасе, 
јагње или за време поста риба) као рецидив крвне жртве. Приликом припреме гозбе породи-
це се у начелу се придржавају хришћанских канона у вези с постом (http://www.nkns.rs/cyr/
popis-nkns/slava-krsno-ime-krsna-slava).
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других друштвених ритуала и церемонијала, а потом елемената извођачких 
уметности и туристичких атракција значајних за економски опоравак и ег-
зистенцију локалних заједница које Унесково НКН практикује, где се могу 
сврстати и рекламе. Из таквог угла посматрано, већ на први поглед се пре-
познаје како тржишна понуда везана за практиковање славе не ремети прин-
ципе Унескове Конвенције према којима се овај елемент имплементирао. 

Елемент је у потпуности компатибилан с постојећим међународним 
споразумима о људским правима и са захтевима узајамног поштовања. Про-
мовише међусобно разумевање култура појединаца, група и заједница, толе-
ранцију, размену искустава, интеграцију нових чланова и мирно коегзисти-
ра с другим ритуалним изразима у истом просторном и временском оквиру. 
Она подржава одрживи развој задовољавањем потреба садашњег станов-
ништва без угрожавања способности будућих генерација да задовоље своје 
потребе. Сви су добродошли да учествују у ритуалима прославе породичног 
славља. Окупљањем целе породице и других учесника, без обзира на њи-
хов пол, године, социјално и економско порекло, подстиче се оптимизам, 
побољшавају односи у заједници кроз комуникацију и друштвено повези-
вање. Сви елементи који су наведени овде, а које промовише породична 
слава, уједно представљају и кодиране поруке, посебно у јавном дискурсу. 
Прослава породичног заштитника представља леп и видљив пример односа 
између материјалног и нематеријалног културног наслеђа. Уписивање еле-
мента омогућава његовим носиоцима, посебно младима, да схвате значај 
сопствене традиције и да се посвете очувању елемента. 

Широко је заснован пројекат документовања вековно дубоко укорењене 
праксе прослављања светитеља заштитника породице и домаћинства, славе 
или крсног имена (који по Унесковим критеријумима Конвенције потпада 
у домен друштвених обичаја, ритуала и свечаних догађаја). Управо овај до-
мен под који потпада породична слава у Србији по Унесковом критеријуму 
је битан мотив који се користи у семиолошкој анализи рекламе, односно 
анализи материјала који је коришћен у овом раду. Уопштено говорећи, про-
слава породичног заштитника је витални елемент нематеријалног култур-
ног наслеђа. Штавише, иако већина православних хришћанских породица у 
Србији већ практикује ову традицију, све већи број породица које то раније 
нису чиниле почиње да слави славу. Од уписа на Унескову репрезентативну 
листу нематеријалног културног наслеђа додатно су охрабрене, поред поро-
дице, и друге институције да се баве промоцијом славе. Предложене мере 
очувања засноване су на слободној вољи самих носилаца и посвећености 
јавних институција и невладиних организација за имплементацију мера. Је-
дан од циљева ових активности је подизање свести о сопственој традицији, 
како би се избегли комерцијализација славе, опасност од хиперконзумације 
прибора који се користи у обреду и хиперконзумације хране која се користи 
у свечаној слави. Комерцијализација славе као елемента није избегнута, о 
томе сведочи и овај рад. Међутим, оно што је карактеристично за рекламе 
у овом раду јесте управо то да су у реклами елементи славе (колач, свећа, 
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икона, жито, гост, гостопримство, домаћин домаћица...). Репрезантантивно 
су представљени вид промоције славе и буђење свести код младих гене-
рација о очувању традиције. Стога, ове рекламе, поред тога што желе да 
привуку што више конзумената да купују одређене производе, кроз наведе-
не елементе приказују породичну славу и као такаву је штите од заборава. 
Породична слава као обред састоји се из претхришћанских, христијанизо-
ваних и хришћанских елемената, који се сједињавају с гозбом, друштвеним 
ритуалом узајамног гостопримства, што учвршћује религијски, национални 
идентитет уз подржавање културне разноликости. 

Антрополошки контекст маркетиншког означавања 

Нови истраживачки правци осамдесетих година прошлог века у ан-
тропологији довели су до тога да антрополози почињу да се баве анализом 
рекламе и рекламних феномена, што је на нашем простору довело до по-
требе проучавања од стране антрополога у контексту већих политичких и 
друштвених промена на прелазу из 20. у 21. век. Реклама носи поруку коју 
можемо тумачити из више углова и ставити акценат на производ и оно чему 
он служи, или на друштвене и културне промене које су настале у време 
када је створен производ који се рекламира. За тумачење рекламе битан је 
контекст, јер он одређује разумљивост рекламе. Контекст у реклами одређен 
је културним нормама, препознатљивом традицијом производа, симболич-
ким и семантичким конотацијама. На тај начин посматрано, а знајући како 
је у времену повећаног интересовања домаћих антрополога за контекст ре-
кламног оглашавања усвојена Конвенција 2003. године, која је 2010. рати-
фикована у Србији, а потом слава уписана у Национални регистар и стигла 
до Унескове листе 2014, несумњиво је да су у другој деценији 21. века по-
стојале иницијалне назнаке за постојање могућности за дискурзивно разма-
трање свих елемената који су ушли у номинационе обрасце, што значи и за 
рекламно оглашавање хране и пића употребљаваних током славских гозби. 

Како би циљ рекламе прошао што успешнје код публике којој је упуће-
на реклама, важан је начин комуникације. Оно што је најбитније за комуни-
кацијски чин јесте заједнички језик између оног ко ствара рекламу и особе 
која је посматра, односно прима одређену поруку преко те рекламе. У кому-
никацији је битно да онај који шаље поруку (односно ствара рекламу) буде 
јасан и прецизан, како би публика која прати ту рекламу могла лакше разу-
мети поруку коју реклама шаље. У случају да порука није јасна може доћи 
до њеног погрешног тумачења. Међутим, свака реклама ма колико била пре-
цизна и истрајна у свом крајњем циљу да што бољу поруку пошаље, у себи 
садржи више различитих стилова који могу послати више различитих пору-
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ка. Долазимо до закључка да је анализа реклама вишеслојна, што је посебно 
значајно у огледалу живог наслеђа о којем се у раду говори. 

Прелазећи у поље самог антрополошког контекста оглашавања треба 
рећи да су кључни појмови за анализу реклама: код, порука и комуникација, 
као и то да су они међусобно повезани. У књизи Порука, знак и значење 
Марсела Данесија објашњен је појам поруке. Наиме, како би комуникација 
била успешна, неопходно је да пошиљалац и прималац користе исти код и 
на тај начин што боље дешифрују послату поруку. Међутим, може доћи и до 
погрешног тумачења или дешифровања кодова, уколико постоје временске 
или културне дистанце између пошиљаоца и примаоца поруке. То неразу-
мевање се назива алтеритета. (Башић, Пантовић 2011, 50, према Еко 2004, 
2–4 ). Што се тиче посматраног феномена НКН, дистанце између пошиља-
оца и примаоца поруке нису доминантне управо услед чињенице да је слава 
од стране дословно свих у заједници препозната као културни елемент који 
води ка друштвеној интеграцији оних који прослављају, и поштовању, као и 
доброј вољи свих осталих. 

У анализи рекламних порука биће коришћени појмови кодирање и деко-
дирање. Кодирање представља процес писања одређених кодова који чине 
рекламу, и на тај начин – стварање саме рекламе. Декодирање представаља 
дешифорвање тих кодова и интерпретирање саме рекламе. Постоје разли-
чити начини интрепретације рекламе и декодирања. На пример, интерпре-
тативни кодови које свако разуме, како не би дошло до арбератног декоди-
рања, које објашњава Умберто Еко. Он сматра амбератним оне кодове које 
не можемо разумети или постоје различита тумачења кодова која се не по-
клапају, те стога долази до појма амбератног шума. (Chendler 1994, 186). У 
масовним медијима, као виду уметности, често се дешава да се многи слоје-
ви значења могу наћи у једној поруци и протумачити из ње. Ради лакшег ту-
мачења порука које су вишеслојне и у себи носе више значења, семиотичари 
користе бинаране опозиције, у жељи да дођу до што бољег тумачења саме 
поруке. Принцип бинарних опозиција у тумачењу порука заснива се на томе 
да знак могу одредити и дефинисати само у односу на други знак, тако на-
стају опозиције дан–ноћ, мушко–женско, исток–запад, као и многе друге.5

Реторичке фигуре или тропи генеришу кононатативно значење, имаги-
нацију која је изнад дословног смисла. Разумевање тропа представља дис-
тикнцију између онога што је речено и онога шта то значи. Реторичке форме 
су дубоко повезане с нашим начином мишљења и понашања, с нашим вред-
ностима и погледима на свет и културу. Реторичке фигуре су: метафора6, 

5 Како бих што боље објаснила методолошки приступ који сам користила у својој ана-
лизи, а односи се на систем бинарних опозиција, послужила сам се књигом Danesi Marcel 
Messages, Signs, and Meanings (2004) и његовим појашњењем система бинарних опозиција 
на страни број 16.

6 Метафора као појам у семиотици се дефинише кроз три појма, а то су тема односно 
циљни домен, референт, односно преносилац и изворни домен односно онај који саопштава 
нешто о теми (Chendler 1994, 127).
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метонимија, синегдоха и иронија7. У рекламама се аутори најчешће служе 
иронијом и метафором. Реклама jе кроз своју дугу историју прошла кроз 
многе промене, међутим, оно што је остало и што се никада не мења у ре-
кламама јесте сам циљ рекламе8.

Медијски наративи и аналитичка разматрања 

У овом делу ће се на примерима семантички раслојити поруке рекламе 
и покушати да се одговори на следећа питања: Како се слава мењала кроз 
време? Како се слава одржала до данас? Какви су некада били међуљудски 
односи, какви су данас? Слава приказана из угла гостију и угла домаћина. 
Ово су питања која су се сама отворила у току анализе.

1. ElixirNature, Пехар сок – ТВ реклама, слава, (4. 12. 2010. године): 
Реклама приказује како се слава спрема у једном сеоском домаћинству. 

Улога домаћина у овој реклами је доминатна, док је улога домаћице спо-
редна, али опет значајна. Мушкарац води рачуна о кући и породици, има 
„главну речˮ у јавном домену прослављања, па тиме и доминатнтну улогу 
представника ритуала, али се истовремено значај домаћице огледа у томе 
што припрема сву храну за славу, како гозбене елементе, тако и жртвене, 
ритуалне, чиме се несумњиво симболички повезује с религијским аспектом 
славе. Паралела с текстуалним наративом номинационог филма за Унеско 
говори у прилог томе да су жене те које у позадини преносе и одржавају 
свест о значају наслеђа (https://www.youtube.com/watch?v=m_h1DVoMi3I). 
Надаље, према садржају рекламног оглашавања необично је да ће се про-
слављати пет дана,9 у чему се већ на самом почетку препознаје симболичка 
опозиција моћи на релацији мушкарац–жена. Из стереотипа о мушко-жен-
ским односима произлази једна од порука рекламе, а то је додела награде за 
то што је домаћин одлучио да слави славу пет дана. Пехар је везан за саму 
награду, као награда која се додељује за победу приликом неког такмичења, 
а најчешће у спорту. Следећа целина значења препознаје се у секвенци која 

7 Иронија је супротност од реалности, али није лаж зато што се не намерава да буде 
схваћена као истина (Chendler 1994, 134).

8 „Према виђењу Драгане Антонијевић, циљ пошиљаоца тј. креатора поруке јесте да про-
извод што боље прода тако што му придодаје пожељна значења кроз визуелну и текстуалну 
обраду поруке: „реч је, дакле, о свесној интервенцији коју реализује за то обучена, професи-
онална особа која је упућена у технику манипулације значењима и ефектима које, у ту сврху, 
треба да употребиˮ (Ковачевић, Милосављевић 2013, 437).

9 По записивању Вука Караџића, славило се док има ића и пића, или до седам дана. Нај-
мање је било три дана, а данас се слави најчешће само један дан. У неким деловима Србије 
постоји и даље пракса да се слава слави пет дана, али много ређе.
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нам даје увид у традиционално домаћинство, сеоско имање. Домаћин је у 
првом плану, у оделу, модерно обучен, а гост такође, у истом одевном коду. 
Насупрот стереотипу о патријархалном, опозиција која се назначава у пору-
кама рекламе везаним за одећу домаћина и гостију је однос традиционал-
но–модерно. Ова опозиција само на првом нивоу значења успоставља неку 
врсту дистинкције, док на вишем степену конотира значајне релације новог 
и старог, те на тај начин, коначно, говори о трансформацији континуитета 
који је изванредно битан за живо и одрживо наслеђе.

2. Лав пиво, Лав дилема – слава, (14. 12. 2012. године):
Визуелни наратив почиње славским ручком на који стиже будући зет 

који живи у Шведској, па је у дилеми око обичаја. Он будућем тасту цепа 
кошуљу док честита славу, иако је лако препознатљива славска трпеза с 
основним елементима прослављања светитеља: колач, свећа, жито, чести-
тање и назив рекламе су елементи који рекламу повезују са славом. Наратив 
оглашавања у исто време циља на културни контекст прималаца поруке и 
указује на зетовљеву дилему – како се честита слава. Он је учио о српским 
обичајима и много их воли, како наговештава на самом почетку, па индирек-
тно закључујемо да се у њих разуме. До грешке долази на комичан начин. 
Тасту цепа кошуљу да би му честитао славу, када чује смех присутних, схва-
ти да је направио грешку и применио обичај који се везује за рађање деце и 
који је прихваћен у нашој култури одскоро. Упечатљив у овој реклами јесте 
лик зета који је странац, али који жели да учи о култури своје будуће жене. 
Његово учење не иде баш најбоље, а приказано је на духовит начин и пред-
ставља суштину рекламе. Срж поруке заснована је управо на недоумици око 
начина честитања славе, што једноставно упућује на директну опозицију 
ми–они, две различите културе на једном месту. Кључна реч у реклами је 
дилема, која се назначава у самом називу рекламе, а разрешење се препо-
знаје у синтези различитости, доброј вољи оних који нису директни учес-
ници у ритуално-религијском домену славе да је препознају као елемент 
дељеног наслеђа у ширем друштвено-културном окружењу. 

Име зета је Михаил, а таст га је прозвао Мића. Михаил је пандан имену 
Михаило у нашој култури. Наша култура је позната и по томе да људима 
који су нам драги дајемо надимке, тако да је од Михаела настао Мића. Та-
стове речи нам индиректно шаљу две поруке, прихватио га је и као зета и 
као Србина. Поздрав зета и таста није формални поздрав пружања руке, већ 
је више лични загрљај. Дилема може да буде да ли би требало да прихвати 
зета или не; да ли је достојан његовог детета; ко је тај неко ко долази из дру-
ге змеље, друге културе и друге државе; шта знамо о њему и да ли можемо 
да будемо сигурни да је то тачно? Опет опозиција домаће–страно. Границе 
између различитих култура су пропустљиве више него раније, чини се да 
имамо мање предрасуда према страним културама и да желимо да их више 
истражујемо. Ера дигитализације и интернета сигурно је на то утицала. То 
је порука рекламе. Можемо да издвојимо опозиције ми–они, домаће–страно, 
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формално–неформално, дилема–образац, а разрешење се препознаје као и у 
првој разматраној поруци рекламе. 

Како би доследно аналитички било разматрано рекламно оглашавање 
Лав дилема – слава, наводим и последњи, за НКН гранични антрополош-
ки контекст. Слоган рекламе је: Ради како мислиш, живи као лав, што нам 
шаље поруку да не би требало да имамо дилему приликом одлучивања. 
Одлуке које донесемо требало би да буду чврсте, у складу с нашим ставо-
вима и уверењима. Михаел управо ради како мисли и живи као лав, као и 
његов таст, који га подржава у његовим одлукама, што су нам и сами кадро-
ви у реклами наговестили. Успорени снимак сцене у којој Михаел устаје да 
честита славу свом тасту показује дилему на његовом лицу, али он ради како 
мисли и живи као лав, што је и слоган рекламе. Таст га подржава, иако на 
самом почетку на основу његове фацијалне екпсресије можемо видети да је 
и он у чуду, као и гости који седе за трпезом. Смех свих присутних говори 
да смо спремни да прихватимо грешке када су ненамерне. Сви имамо лава 
у себи, порука је рекламе, која ипак посредно говори и у прилог томе да је 
слава наслеђе препознато од различитих друштвених група, оних који славе, 
других који учествују и осталих који благонаклоно гледају на тај друштвени 
церемонијал. 

3. Лав пиво, здравица, (16. 11. 2015. године):
Акценат је стављен на говор који је поткрепљен тесктом, који иде у 

позадини. Кључни моменат који ову рекламу повезује са славом јесте део 
текста који се изговара за време рекламе: „Домаћине, када ти на слави затра-
же здравицу...ˮ Здравица је један од битних ритуала у оквиру обреда славе, 
домаћин наздравља гостима, на тај начин им се захваљује што су дошли у 
његов дом. Домаћин наздравља и својој породици, и тиме жели да им дâ 
благослов од свеца заштитника и на неки начин их заштити од демона и 
недаћа, што је и приказано номинационим филмом.10 Здравица се користи 
и на другим слављима, циљ је да се и гости заштите.11 Навешћу пример 
свадбе. На свадби здравицу изговара кум. Кум, по веровању, замењује Бога 
на земљи, зато је битно да он прочита здравицу, како би заштитио младен-
це. Занимљиво је да у реклами није приказан сам обред славе. За разлику 
од других реклама у којима се у први план стављају славска обележја која 
привлаче нашу пажњу визуелно, овде имамо аудио-елемент који нас наводи 
да пажљиво слушамо. Здравица се изговара на слављима генерално, одлука 
је била да се слава помене у реклами. Нагласак на реторици издваја улогу 
домаћина као главног говорника и носиоца ритуалних радњи. У том смислу 
акценат је на ауторитету и патријархалном обрасцу понашања, јер у риту-
алу здравице на слави никада не учествује жена. Доказ да је домаћин тај 

10 (https://www.youtube.com/watch?v=m_h1DVoMi3I) 
11 Треба напоменути како је здравица такође уписана у национални Регистар НКН Србије 

под редним бројем 38 (http://nkns.rs/cyr/popis-nkns/zdravice).
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који представља везу између свеца заштитника и породице, а уједно и пред-
стављање улоге домаћина и његов значај у самом обреду славе.

4. Књаз Милош, слава (21. 10. 2016. године), реклама за киселу воду:
У реклами је главни акценат стављен на славу као обичај, као и на то 

шта она представља за оне који је славе. Слоган на крају рекламе је: Књаз 
није вода, већ понос. 

Уочљива је опозиција модерно–традиционално. На почетку рекламе 
видимо две генерације како обављају припреме за славу. Млађа домаћица 
преузела је спемање колача, трансгенерацијски елемент. Прославњање овог 
породичног празника мењало се кроз време у складу с друштвеним и исто-
ријским променама. Сцена у којој мајка са синовима, у једном кутку штале, 
сакривена од очију јавности, над пламеном свеће, диже у славу, осликава 
време комунизма. У периоду после Другог светског рата владала је марк-
систичка теза вера је опијум за народ, што је значило да члановима Кому-
нистичке партије није било дозвољено да славе, ни да одлазе на славе као 
гости, чак ни у своје примарне породице. Слава тада губи свој друштвени 
идентитет. Последње две деценије враћамо се као друштво овом обичају и 
поставља се питање да ли овај ритуал постаје помодарство, с обзиром на 
масовност људи који поново почињу да славе. Сада можемо чути реченицу 
пола Србије слави, а пола иде на славу, за велики број слава. На крају ре-
кламе приказан је савремени контекст, тј. како се данас слави. У сваком од 
сегмента рекламе налази се по једно обележје славе, на крају, сва обележја 
славе су на столу.

а) Колач је представљен на почетку и на крају рекламе. На почетку 
га домаћица спрема, а на крају породица ломи колач. Фокус у кадру је на 
рукама које држе колач, цела породица, родитељи, деца, унуци. Из кадра 
зраче повезаност, поштовање међу члановима, топлина дома. Радост на ли-
цима указује на заједничку срећу. Модерне породице су све мање на окупу, 
обичаји попут заједничког обедовања, па макар недељом, скоро су потпуно 
ишчезли. Све мање времена родитељи проводе с децом, последице знамо, 
пораст насиља, зависности, суицида код младих. Овај сегмент рекламе носи 
снажну и отрежњујућу поруку. Ово није колач, то је оно што породицу 
држи заједно. Ритуал сечења, преливања вином и ломљења колача усагла-
шавају народну и црквену побожност те тиме наглашавају локалну тради-
цију и културну разноликост, што представља једну од одлика НКН и разлог 
номинације славе. 

б) Свећа је као симбол унета у обред славе када је слава постала везана 
за цркву, као и колач, и жито. Сцена је искоришћена за асоцирање на период 
комунизма. Мајка са синовима кришом, у штали, ломи колач. Фокус у кадру 
је на дечаку, то је не само занимљива, већ и важна симболика. По веровању, 
мушки чланови пордице су ти који наслеђују славу, преко мушких потомака 
слава се наслеђује симболички. Дечак је следећа генерација која ће преузети 
славу, постоји вера да ће се превазићи религијски и политички (у смислу 
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идеолошки) јаз. Слава је празник који породицу окупља, а породица је ос-
нова друштва. 

в) У литератури се жито помиње тек од периода када је слава попри-
мила црквене обичаје, као и предходно поменути елемент свећа. На житу 
се као украс налази орах. У тексту који је објавио Етнографски инститнтут 
истиче се да је орах симбол предака, као и симбол подземног света, те се 
због тога баца на све четири стране света у углове куће за време Божића 
и не дира се док не прође сам празник, у жељи да заштити кућу. Негде је 
представљен и као дрво које се везује за запис. Међутим, мислим да је у овој 
реклами орах кадриран као украс самог жита, без неке велике симболике. 
По веровању, преци штите и чувају кућу од злих сила, имају сличну улогу 
као и свеци, па их је из тих разлога битно поменути на свечане дане и на 
одређене празнике.12

г) Трпеза је богата, на њој се налазе предјело, главно јело и колачи. Тр-
пеза или храна за душу. Ово није трпеза, то је храна за нашу душу. Она је 
симбол целе породице на окупу, сви су заједно, породица је срећна, у свеча-
ном и празничном расположењу. У реклами је представљена мрсна трпеза 
и кисела вода Књаз Милош, производ који се рекламира. Гозба, која се нај-
чешће наставља и сједињава с централним ритуалом. На гозби је неизостав-
на печеница од меса, крвна жртва која потиче из античких времена и која за 
време хришћанског поста подразумева искључиво конзумирање рибе. 

Реклама се завршава текстом Књаз није вода, већ понос. И слава је пред-
стављена као понос: породице која је опстала у тешким временима, тради-
ције коју чувамо. Производ је такође опстао и мењао се кроз време, а увек 
га везујемо за славља, за важне тренутке у нашим животима и зато није 
вода, већ понос. Репрезентативни карактер славе је константа, узор и модел 
у друштвеној комуникацији, па се може треатирати и као идеалтипски мо-
дел наслеђа. 

5. Лав пиво, Лав пиво – хвалисави домаћин (9. 11. 2016. године):
У оквиру презентације се издавајају две опозиције које су представљене 

кроз лик домаћина на ироничан и шаљив начин. Опозиције су домаће и стра-
но, традиционално и модерно, што се види у реквизитима који се користе 
у оквиру рекламе. Иза њега се налази празна соба, укосо од њега креденац, 
од пуног дрвета, што нам сугерше да домаћин жели да очува традиционал-
не предмете који су се некада давно користили и да држи до традиције. У 
овој реклами текст је битан и он упућује на део рекламе, а то је „хвалисави 
домаћинˮ. Текст изговара домаћин хвалећи своје производе и говори Све 
ти је овде, пријатељу мој, домаће, док набраја шта има од пића на столу, на 
основу његове фацијалне екпсресије чини се посматрачу да он и не зна шта 
се налази у тим флашама. Ништа ти овде, пријатељу мој, није органско, 

12 О појму ораха појашњење у чланку Етнолошка обрада појма дрво, аутор Ивица Тодо-
ровић http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/d/drvo%20ETNO.php.
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све ти је овде домаће, каже домаћин, а реклама користи иронију. Положајем 
руку потврђује свој говор. Ширећи руке, он нам показује на сто и на све што 
се налази на славској трпези. Показује на печење које се налзи на столу, го-
ворећи. Руке помиње као да жели да нам прикаже колику је снагу уложио у 
то да направи сто, а уједно и колико је он јак и снажан, прави домаћин. Када 
га гост пита „Имаш ли неког пива?ˮ, он на то одговара као да је љут: „Јок, ти 
имаш, домаће из Челареваˮ.

Реклама за Лав пиво је производ који је представљен као домаћи. Акце-
нат рекламе је на делу назива рекламе хвалисави домаћин. Рекламу са сла-
вом повезују гостопримство, и славска трпеза са славским колачем. Запра-
во, кроз рекалму је приказана гозба као елемент који се везује за централни 
елемент славског обреда. Гозба представља шири друштвени круг у којем 
се слава препознаје као симбол заједништва и идентитета. Учешћем род-
бине, пријатеља и суседа усклађује се различита етничка и религијска при-
падност учесника и наглашава важност сваког госта. Међутим, у оквирима 
гозбе подједнако је битна и улога домаћина колико и госта. Његова улога се 
исказује кроз пример срдачности и у жељи да што боље угости своје госте. 
У овој реклами је то приказано на ироничан начин, што се примећује и кроз 
сам назив рекламе, хвалисави домаћин.

Назив рекламе нас наводи да закључимо да је домаћин доминантан у 
реклами и да он води главну реч, први кадар то потврђује. Он се налази у гро 
плану, а текст који изговара употпуњује назив рекламе. Из жеље да на нај-
бољи могући начин покаже шта је све припремио за славу претерује у свом 
хвалисању, у причи да је све оно што је на столу и у кадру домаће. Ништа 
ти овде, пријатељу мој, није органско, све ти је овде домаће.13 Од стола на 
којем се служи слава до домаћег пива из Челарева. Знамо да је све органско 
узгајано по највишим стандардима, од земљишта до семена. Зашто домаће 
није органско? Понекад у хвалисању, иако само по себи не зна за меру, пре-
терамо, па можемо добити супротан ефекат. То се овде догодило. Добили 
смо нови призвук у речи хвалисав, иронију. Када се слава постави у домен 
својине, онда је она истовремено и инструмент вредности. 

Од основних обележја славе на столу се налази славски колач, као и 
сама трпеза која је мрсна, и вино. Слава је више приказана кроз сам лик 
домаћина и његово гостопримство, него кроз обележја славе, осим колача 
који је главно обележје. У реклами је приказано усклађивање обреда и гозбе 
са савременим окружењима. Оно што је најпре видно у градским срединама 
јесте то да се слава више не слави у домаћинству, већ у јавним просторима, 
колач се не прави, већ се купује. На конотативном нивоу може се протума-
чити још један вид ироније у овој реклами, кроз опозицију домаће–страно. 
Домаћин објашњава свом госту да је све што види домаће. На тај начин 
указује гледаоцу на усклађивање обреда и гозбе са савременим окружењем, 
на ироничан начин. У реклами се одсликава и принцип рада трговинских 

13 Цитат, текст из рекламе који говори глумац, https://www.youtube.com/watch?v=7TX05fZMhBo.
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система који кроз своје посебне понуде, које су пригодно измењене или 
прилагођене искључиво слави, уважавају основни обред, друштвени риту-
ал, идентитет и културну разноликост. Ако је слава друштвени чин, онда су 
њени носиоци људи, а то подразумева сложене међуљудске односе. Значај 
славе се уважава и на индивиндуалном и на општем друштвеном плану, што 
славу штити, одржава и преноси кроз генерације као живо нематеријално 
културно наслеђе.

Закључак

У раду је анализирано пет реклама, у којима се помиње породична сла-
ва кроз одређени културни и симболички контекст.14 Дошло се до одређених 
запажања која су донекле одговорила на питања која сам поставила на по-
четку рада. Разматран је друштвени концепт славе који је одређивао зашто 
се слава мењала кроз време, као и то зашто је слава опстала до данас као 
друштвени репрезент, а не само религијски концепт. Претпоставке су да су 
ова два концепта кључна у решавању првих двају питања која су се поста-
вила на почетку поглавља у којем су се анализирале рекламе.

Проводећи доста времена у посмтрању медија кроз различите аспекте, 
у овом раду то су рекламе, ми се идентификујемо с одређеним порукама које 
те рекламе шаљу. Док посматрамо, анализирамо одређени контекст рекламе 
или поруку коју одређена реклама шаље; ми се несвесно/свесно иднетифу-
кујемо са самом рекламом, самим тим и с производом који се пласира, што 
је и циљ сваког произвођача. Идентификовање с одређеним прозводом или 
поруком, као што је у овом случају, представља медијско-комуникацијски 
процес који се дешава између произвођача, купца, и самог производа. Ос-
новно полазиште приликом анализе рекламе јесте то какву ордеђену поруку 
реклама шаље ономе ко је посматра. При таквој анализи врши се семиотич-
ка анализа, односно анализа одређених симбола. Анализа се врши на основу 
денотативне и конотативне анализе и опозиција које се крију у одређеним 
симболима у реклами. У овом раду је то породична слава кроз друштвени 
и религијски аспект. Религијски профил славе какав данас видимо настао 
је у XIII веку под утицајем цркве, који се најочигледније огледа у употреби 

14 Неспорни су значај и централно место које масовни медији имају у свакодневном живо-
ту људи. Не само да знатан део нашег слободног времена проводимо читајући штампу, сур-
фујући интернетом, слушајући радио или гледајући филмове и телевизијске емисије, већ нам 
учествовање у поменутим активностима пружа нове просторе за идентификацију, обликује 
наш поглед на свет, утиче на формирање наших политичких гледишта, ’учи’ пожељним/не-
пожељним моделима понашања... У извесном смислу, медијска култура јесте преовлађујући 
облик културе у савременом друштву (Келнер 2004, 6, према Банић-Грубишић).
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устаљених религијских симбола у славском ритуалу, попут свеће, колача, 
кољива, тамјана, уља и вина (Бандић 2004, 353–354). С друге стране, слава 
није само верска традиција и обред, већ има и друштвени аспект, који у први 
план истиче одржавање односно опстајање у оквиру одређене заједнице и 
говори о слави као дану када породица приређује свечану гозбу на коју по-
зива пријатеље и фамилију.

Слава је пратила промене у друштву и прилагођавала им се, поједно-
стављен је модел обележавања у градовима у односу на село, али је друштве-
ни карактер славе остао доминантан. Осим религијског, овај аутор посебну 
пажњу поклања друштвеном аспекту славе и објашњава га на примеру се-
оске средине, где се овај празник и у савремено доба обележава традицио-
нално. Друштвени идентитет славе чине: гостопримство (Бандић посебно 
истиче реципроцитет и периодичност празника, која омогућава реципроци-
тет), друштвено означавање (кроз означавање породице славом коју славе), 
наслеђивање (потомак који наследи имање наслеђује и славу), политичко 
обележавање (имамо дисконтинуитет у прослављању у време комунизма) и 
национално обележавање које има посебну важност када говоримо о слави. 
Породична или крсна слава већ вековима представља једно од најзначај-
нијих идентитеских обележја српског народа (Бандић,2004, 350). Како је 
написао Душан Бандић, слава сама по себи представља једно од најзначај-
нијих идентитетских обележја српског народа. Препознавши у породичној 
слави идентитетско обележје кроз друштвени и религијски аспект, као би-
тан елемнт искоришћена је и у комерцијалне сврхе. Иако етнолози нису још 
увек дали коначан одговор на питање о пореклу славе (Ковачевић 1985, 15), 
сигурно је да је овај ритуал сачувао свој религијски и друштвени значај и у 
савременом контексту и окружењу, прилагодио се променама у друштву и 
данас представља, посебно у урбаним срединама, поједностављену и упро-
шћену верзију идеалтипског ритуала. Можда се управо из овог разлога у 
Србији појавио велики број телевизијских реклама које користе мотив славе 
како би публици приближиле идеју о куповини производа које ове компа-
није желе да промовишу. Поред таквог вида хипреконзумеризма, којег су се 
етнолози и остали стручњаци који су се бавили овом темом плашили, али 
он је неизбежан, чињеница је и то да управо те рекламе, као средство иден-
тификатора, представљају и средство очувања традиције и дају неки нови 
вид НКН. Уједно, елементи који су се издвојили у оквиру рекламе пред-
стаљају елементе духовног и социјалног, што је некада било посматрано 
као елемент породичне славе кроз који је она била изучавана од стране Ет-
нографског музеја. Данас је као елемент усмерена према научно-стручним 
и локалним заједницама, као и носиоцима НКН на другој страни. Управо је 
та спона, која се истражује у оквирима Етнографског музеја, представљена 
у раду кроз комуникацијски приступ у оквиру медија, односно какву пору-
ку шаљу рекламе које су анализиране у раду. Циљ је управо комуникација 
између научно-стручне заједнице и носиоца НКН, све у сврху што боље 
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индетификације и очувања НКН, што су и циљеви Конвенције из 2010, по-
штовање и очување НКН. 
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Sofija Pršić

KRSNA SLAVA IN MODERN TELEVISION COMMERCIALS – 
A NEW LOOK AT INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Summary

The UNESCO concept of intangible cultural heritage has been incorporated in activities of 
the Ethnographic Museum in Belgrade since the ratification of the Convention on this domain of 
cultural heritage, and as such resulted in the entry of the element of slava, krsno ime, krsna slava 
first into the National Register of Intangible Cultural Heritage, and then into the Representative List 
of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The undeniably living and sustainable heritage of 
celebrating the family patron saint in today’s environment speaks clearly about the ways in which 
slava is included in public discourse as one of the symbols of identity. The topic of the current 
study is one of the consequences of being entered in the UNESCO Representative List, and that is 
market advertising, represented by advertising of possible elements of the feast ritual, embodied 
in various types of food and beverages. As the UNESCO files on slava contain a nomination film 
with the narrative that mentions the contemporary context of celebration and the limits of allowed 
participation of market advertising, our study exposes the possible ways of observing the elements 
of intangible cultural heritage as alive and sustainable within the image of present situation and 
possible changes of form. 


