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У раду се разматра феномен дара на примеру једног од кључних еле-
мената нематеријалног културног наслеђа Србије – славе. Најпре је дат 
осврт на појмове дара и славе и њиховог порекла, да би се кроз примере 
даривања на славама у Ужицу у савременом контексту приказале спец-
ифичности тог даривања и промене које су се десиле у пректиковању тих 
обичаја од прошлости до данас. Приказане су три равни функционисања 
сваког дара – економска, симболичка и социјална размена дарова које се 
одвијају на релацији домаћин – гост – црква – светац.

Кључне речи: дар, слава, домаћин, гост, светац, дати, примити, 
узвратити

о културним и националним идентитетима

У епохи коју неки називају пост-постмодернизмом, појмови културног 
и националног идентитета постали су и сами флуидне категорије. Поли-
тички, историјски, социјални, антрополошки нормативи пак покушавају да 
дефинишу ове појмове изнова, имајући непрекидно у виду сву њихову ком-
плексност и релативност. Разматрање појма самог идентитета, па дакле и 
културног и националног (и сваког другог), започиње основним питањима: 
Одакле долазимо? Ко смо? Куда идемо? Одговори који се нуде покушаји су 
да стекнемо представу о ономе што јесмо, о ономе како нас други виде, као 
и о ономе шта желимо да постанемо.
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Нематеријално културно наслеђе и његови елементи дају оквир култур-
ном идентитету заједнице. Дефиниција овог вида наслеђа подразумева ус-
мене традиције, изразе, знања, вештине, друштвене праксе, ритуале везане 
за једну културну заједницу које одређују њен идентитет, али и континуи-
тет.1 Проучавање, тумачење и очување различитих области овог живог ткива 
културне баштине битан су део савремених антрополошких истраживања.

Овај рад ће, бавећи се феноменом дара и његовом вишезначношћу и 
мултифункционалношћу, приказати сегмент једног од најпрепознатљивијих 
елемената нашег нематеријалног културног наслеђа и разматрања у вези 
са њим. У питању је слава – карактеристични обичај српског народа и део 
живе, присутне савремене ритуално-религијске праксе. Притом ће у раду 
бити обухваћени примери славских обичаја у савременој мањој урбаној 
средини. 

о дару и даривању

Размена добара, у шта спада и даривање, представља како економски, 
тако и социолошки и антрополошки појам везан за међуљудске односе. Ова 
универзална тема у антропологију је интензивније ушла преко Франца Бо-
аса и његових описа размене добара код Индијанаца северозападне обале 
Северне Америке. Дубље и студиозније анализе феномена дара налазимо у 
радовима антрополога Марсела Моса и Бронислава Малиновског. 

У етнографској студији „Аргонаути западног Пацифика“ Малиновски 
је кроз анализу свих трансакција на Тробријадским острвима покушао да дâ 
систематско објашњење феномена дара, крећући се од тзв. чистог дара2 до 
чисте трампе.

Мосов есеј „Оглед о дару – облик и смисао размене добара у архаичним 
друштвима“ представља неку врсту применљивог друштвеног експеримен-
та на тему дара и даривања. Мос у својим разматрањима полази од стано-
вишта да појам дара увек има свој антипод – уздарје, те тако три обавезе: 
дати – примити – узвратити представљају срж сваког дара. У томе је, по 
Мосу, суштина економије сваког друштва, било оно „архаично“ или „савре-
мено“. Он говори о томе да управо та развојна линија доприноси одржавању 
и унапређењу заједнице. „Друштва су напредовала онолико колико су она 
сама, њихове подгрупе, најзад и појединци у њима – умели да стабилизују 
своје односе, да дарују, примају и, најзад, да узвраћају. Да би се трговало, пре 

1 Погледати Закон о потврђивању конвенције о очувању нематеријалног културног 
наслеђа.

2 Чист дар је појам који подразумева једнострано давање дара, дакле, даровање где не 
постоји ни правна ни морална дужност да се дар узврати.
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свега је било потребно положити копља. Тек тада је дошло до размењивања 
добара и личности, не само између кланова већ и између племена, нација 
и – нарочито – појединаца“ (Мос 1982, 219).

Даривање је, дакле, тема која због своје комплексности има уплив у 
скоро све сфере друштва – социјалну, економску, политичку.

о славама и слављењу

слава (крсно име, служба, свети, благдан и други називи, у зависности 
од краја у коме се слави) представља српски породични празник посвећен 
једном хришћанском свецу. После Божића и Ускрса, слава представља 
најзначајнији празник у српском народу. Поштовање и слављење свеца је 
у ритуалној пракси нешто што је приоритет готово сваке српске породице. 
Обреди и ритуали при празновању славе разликују се од краја до краја, али 
суштина је свуда иста – воља и намера да се испоштује породична традиција 
и светац чије име домаћин слави. 

Код тумачења славе неминовно је питање порекла овог обичаја. Ми-
ленко Филиповић у свом раду „Слава, служба или крсно име у писаним 
изворима до краја XVIII века“ напомиње да први писани помен славе дати-
ра из 1018. године; оставио га је византијски летописац Скилица, а говори 
о хватању војводе Ивца. Историчар Божидар Прокић, који је превео овај 
текст, утврдио је да је светковина Ивчева која се у тексту помиње једнака 
српском обичају славе. Неки аутори су оповргавали овај извор, но свакако 
је вредан помена јер је то био подстицај за даље и студиозније прикупљање 
грађе о овом обичају.

Славу најпре треба сагледати као комплексну појаву. По претпостав-
ци већине аутора који су се бавили тумачењем славе и њеног порекла, 
она води порекло још из паганског периода Словена, дакле, периода пре 
христијанизације.

Једна велика група аутора славу посматра као тековину култа предака, а 
са тим у вези и култа мртвих. Тако археолог Милоје Васић подвлачи парале-
лу између славе и грчког култа хероса3, који опет води порекло од Трачана. 
„Хероси нису ништа друго, него умрли претци, којима се једном у години 
приносе жртве. То приношење жртве узело је на се свечан облик, који се 
манифестује у обичају славе“ (Васић 1985, 231).

Иако се слаже са тим да је слава, између осталог, и део култа преда-
ка, историчар Владислав Скарић не слаже се са објашњењем порекла овог 

3 Хероси су у грчкој митологији тумачени као људи који су након смрти у загробном 
животу добијали статус идеалних бића, као полубожанства и као преци који достижу ниво 
божанства.
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култа. Он славу посматра као обичај који потиче од романизованог станов-
ништва јадранске обале, те га самим тим не везује искључиво за православ-
це, већ за обичај који празнују и католички Срби и Арбанаси (Скарић 1985).

По мишљењу археолога и историчарa Ћира Трухелке, слава води по-
рекло од римског култа лара, који су у римској митологији уско повезани 
са душама покојних предака, антропоморфног су облика и постављају се на 
домаће огњиште (Трухелка 1985).

Веселин Чајкановић тумачи славу као прежитак старе српске вере, од-
носно да основу старе српске религије чини култ предака. Разматрајући тај 
култ, Чајкановић се бави и појмом панспермије, која представља мешовиту, 
обедну жртву, дакле, жртву у свим плодовима. Са тим у вези помиње да 
се панспермија спрема о разним нашим празницима, па тако и о слави. Та 
даровна жртва која се приноси је очигледно намењена прецима (Чајкановић 
1973).

Христијанизација обичаја славе је следећа развојна фаза у формирању 
славског обичаја. Кључну реформу у том смислу извршио је Свети Сава, пре-
кинувши дотадашњу традицију приношења крвне жртве, те постављањем 
искључиво бескрвне жртве у виду хлеба и вина у цркви. „Иако је пракса 
оваквог светковања постојала и пре Светога Саве, литургијске реформе 
које је он извршио учиниле су да слава постане православни обред кућног 
богослужења, заснован на утврђеним хришћанским правилима“ (Јовановић 
2012, 263–264). Дакле, извршеном светосавском реформом из 1219. године 
утврђена су правила празновања славе. Међутим, у наредним вековима до-
шло је до постепених промена у прослављавању, те је једна од одлика славе 
постала и неумереност, без обзира на прописе из светосавске реформе. Због 
свега тога, митрополит Михаило Јовановић 1862. године извршио је другу 
реформу славског обреда и утврдио славске прописе који важе и данас.

Историчар Радослав Грујић наглашава да обичај славе не треба вези-
вати искључиво за култ мртвих, већ је то комплексан обичај који се тиче 
најпре живих чланова породице, док је култ мртвих ту од споредног значаја.

Димитрије Богдановић, филолог, историчар и историчар књижевности, 
наглашава да је на формирање славског обичаја који имамо данас кључну 
улогу одиграла светосавска реформа.

Етнолог Душан Бандић се у свом тумачењу славе базирао на њеним 
функцијама, и то у савременим условима. Његов закључак је да породична 
слава функционише као посебан вид установе гостопримства (Бандић 1991 
и Синани 2012).

Став православне цркве је да је слава искључиво хришћански обичај, 
без уплива паганизма, која је у национално српско биће ушла захваљујући 
првом српском архиепископу – Светом Сави.

Сви аутори се слажу у једном, а то је да су главна обележја славе 
ломљење славског колача и дизање у славу.

Ломљење славског колача је свечани чин обогаћен разним детаљима. 
У прошлости колач се ломио вече уочи славе, а ломио га је домаћин са ода-
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браним гостом, тзв. „колачаром“. Данас се колач ломи на сам дан славе, 
и то обично ујутру у цркви, када се носи на освећење, заједно са житом 
и вином. Колач се тада ломи са свештеником или, уколико породица има 
колачара, уочи ручка. Најпре се колач пререже унакрст, потом домаћин и 
колачар (свештеник) обрћу колач са леве на десну страну три пута, па га 
ломе на четири дела.

сл.1. Ломљење колача са колачаром;  
слава б. Росић, Златибор (ђурђевдан)

Дизање у славу, други централни ритуал на слави, обавља се за време 
славског ручка. Раније је постојао ритуал дизања здравица између домаћина 
и гостију, које су имале за циљ да се светац који се слави умилостиви и да 
помогне у берићету породице. У ужичком крају, као обавезан чин пре слав-
ског ручка, изговарале су се здравице – молитве. Негде их је било седам, а 
негде девет. Долибаша (особа која сипа пиће, најпре ракију, ређе вино) точи 
гостима пиће у чашу и та чаша иде унакрст, лево и десно од стола, почевши 
од врха славске трпезе.

„Онај ко добије прву чашу, прекрсти се и каже: ’Помози, 
боже!’, и отпивши мало пића, враћа чашу долибаши, да је допуни 
и дâ ономе коме је здравицу упутио овај први. Уз другу чашу онај 
који се прекрсти и помене бога изговара: ’За у добри час!’ Трећа 
чаша се пије за Св. Тројицу. Четврту чашу домаћин наздравља 
гостима, захваљујући им што су дошли и пожели свакоме све 
најбоље. Код пете чаше гост прекрстивши се и отпивши каже: 
’Ову чашу пијем, домаћине, за здравље твоје главе и десне руке, 



146 ИВАНА ТОДОРОВИЋ

за здравље твоје домаћице, деце, и унучади!’ Следећи гост, са 
чашом у руци, изговара: ’За здравље твога братства, целе твоје 
фамилије, за кума и комшије!’ Седма здравица, која се у неким 
селима зове ’шеталица’, израз је новијег порекла. Она се пије ’у 
здравље намерника и путника’, да их у путу прати срећа и све 
најбоље.“4

Данас је здравица све мање, домаћин гостима најчешће пожели пријатан 
ручак, некада се изговори молитва и домаћин окади славску трпезу.

Славски чиниоци су: жито (кољиво), славски колач, вино, свећа, тамјан, 
уље. Славски колач је обредни хлеб који води порекло од божићног кола-
ча – чеснице. Меси се са водом, брашном, сољу, квасцем, јајима и млеком 
(или без њега), у зависности од краја где се слави и од тога да ли је слава 
мрсна или посна. Потом се украшава разним зооморфним и антропоморф-
ним симболичким мотивима. Славски колач се носи у цркву, где се освеш-
тава. Вино служи за преливање славског колача, али и за славску здравицу. 
Жито, које се спрема од куване, самлевене пшенице, такође се носи у цркву 
на освештање. Сви славски чиниоци симболично представљају бескрвне 
жртве. 

   
сл. 2. славски колач и свећа са најмлађим домаћином; слава породице бућић, ужице 

(свети никола)
сл. 3. славски елементи; слава породице словић, ужице (аранђеловдан)

4 Из рукописа Наталије Благојевић, некадашњег етнолога Народног музеја Ужице.
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Слава је, дакле, скуп разних обичајних пракси из наше прошлости. Сто-
га славу не можемо посматрати са само једног аспекта и кроз само једно 
тумачење. Она је вишефункционално структурисана обредна целина, која у 
себи садржи религијске, социјалне, али и економске аспекте.

* * * * *

Након основних теоријских увида у појам дара и тумачења славе, до-
лазимо и до централне теме рада. Кроз анализу даривања на слави у мањој 
градској средини биће приказани различити аспекти овог феномена.

Анализи је претходило теренско истраживање током 2015. године у 
граду Ужицу и околним приградским насељима (Севојно и једна слава на 
Златибору). Радом је обухваћено 12 домаћинстава и њихове славе, као и ве-
лики број испитаника који су одговарали на питања у вези са темом славе и 
даривања на њој. Аутор рада је присуствовао слави у сваком од наведених 
домаћинстава, испитани су домаћини, као и део гостију, а остали испитани-
ци су грађани који су дали своје виђење онога како они славе и шта за њих 
слава представља. Домаћинства чија је слава посматрана припадају разли-
читим економским, социјалним, старосним и другим групама. Интервјуисан 
је и ђакон цркве Светог Марка у Ужицу.

Према подацима добијеним из ужичке цркве, најмасовније славе у 
Ужицу данас су: ђурђевдан (слава Светог ђорђа, 6. мај), Никољдан (сла-
ва Светог Николе, 19. децембар), Аранђеловдан (слава Светог архангела 
Михаила, 21. новембар) и Јовањдан (слава Светог Јована Крститеља, 20. 
јануар). Истраживањем су обухваћене управо ове четири славе, а поред њих 
и: Стевањдан (слава Светог Стефана или трећи дан Божића, 9. јануар), Мар-
ковдан (слава Светог Марка, 8. мај), Петковица (слава Свете Петкe, 27. ок-
тобар) и Лучиндан (слава Светог Луке, 31. октобар).

Гости на славама су родбина, кумови, пријатељи и комшије домаћина. 
Број гостију је варирао од славе до славе, али ниједно домаћинство није 
имало мање од 20 гостију. 

о дару на слави

На самом почетку истраживања јавила се недоумица који термин је 
боље користити – дар или поклон? Реч поклон је више у употреби у одно-
су на дар, али она је новијег датума, а како термин дар има своје теоријско 
утемељење у научној литератури и како те две речи ипак нису апсолутни 
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синоними (јер све што је поклон је и дар, али дар није само поклон), термин 
дар је тиме прецизнији.

У нашој литератури појам дара и истраживања у вези са њим базирају 
се углавном на обичајима у којима је систем даривања прилично чврсто 
изграђен и има своје нивое размене. Типичан пример за то је даривање при 
свадбама, које је доста теоријски разматрано, а за њим следе крштења и ба-
бине, даривања при посмртним обичајима и задушницама, и у савременом 
контексту и рођендани као новонастала институција даривања (од дечјих 
рођендана, преко прослављања пунолетства, која могу достићи ниво раз-
мене добара као код свадбених обичаја, али и рођендана чије су прославе 
мањег обима и заступљене код свих старосних група).

Феномен дара на слави, једнако као и у осталим обичајима, показује 
своју вишеслојну структуру.

Како бисмо увидели како функционише систем даривања на славама, 
потребно је разврстати шта се све коме и на који начин дарује. Постоји не-
колико смерова даривања:
	 •	 дарови5 домаћина свецу: славски колач, вино, жито, као и целокупна 

славска трпеза;
	 •	 дарови домаћина цркви: новац при освећењу славског колача, жита и 

вина;
	 •	 дарови цркве домаћину: освећење славског колача, жита и вина;
	 •	 дарови домаћина гостима: славски колач, жито, вино, као и славска 

трпеза, понегде и послатак од славске трпезе;
	 •	 дарови гостију домаћину: поклони које доносе гости.

Поменути дарови су сфера опипљиве, материјалне равни. Ту раван мо-
жемо назвати економском. Но поред ње, славско даривање садржи и друге 
равни: симболичку (која у себи садржи ритуалну и религијску) и социјалну. 
Свака од њих понаособ биће разматрана у овом раду.

однос рурално – урбано у контексту славе и дарова

Пре него што започнемо са економском анализом славских дарова, мо-
рамо узети у обзир трансформацију великог броја обичаја која се десила 
приликом процеса индустријализације и миграција на релацији село–град. 
Прилив становништва из села у град 50-их и 60-их година ХХ века довео 
је до знатних измена у друштвеном животу. Тако и приче о томе како се не-

5 Овде је нужно напоменути да се термин дара овде употрбљава као синоним за термин 
жртве. Иако то нису исти термини, бескрвна жртва се дарује свецу, те се она може тумачити 
у ширем значењу термина дар.
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кад славило у селу, а како у граду дају прилично неуједначену слику истог 
обичаја. 

Приликом разговора са неколико староседелаца о томе како се славило 
у граду непосредно након Другог светског рата, дошло се до занимљивих 
појединости. Наиме, према њиховим сведочењима, на некадашњим славама 
у Ужицу није било велике славске трпезе. Гости су се примали у гостинској 
соби, у којој су по ћошковима биле поређане столице или клупе, на које би 
они седали. Стола није било. Госте су служиле девојке из комшилука које би 
се за то унапред задужиле. Најпре би гости били услужени житом, а потом 
би ишло слатко. Онда би уследила слана пита, тзв. гибаница или савијача, 
потом пиће (вино, ракија), па пршута или мали комади печења са хлебом и 
на крају колачи. То је већ био знак гостима да је време да полако одлазе и 
уступају место новим гостима. На славском ручку остајала је искључиво 
најближа родбина и кумови. 

На селу је била другачија слика. „Раније су славу славили три дана, а 
гости су долазили уочи славе на ’навечер’. Други дан назива се ’окриље’, а 
у Стапарима трећи дан називају ’поправка’ (или ’на пиво’)“ (Костић 1984, 
336). Испитаница пореклом из села Заовине код Бајине Баште, која је већи 
део живота провела у граду, присећа се како су дочекивали славске госте 
дан пред славу (ђурђевдан), на вечеру. Наиме, родбина и пријатељи би из 
других, мало удаљенијих села или из града долазили на славу дан пре и код 
домаћина би стизали предвече, где их је чекала вечера. Присећа се, такође, 
како су се она и њена браћа и сестре надметали са децом из комшилука коме 
је дошло више гостију. На славском ручку би били сви гости, који би код 
домаћина преноћили и остали у гостима и дан након славе. На трпези су се 
налазили домаћи производи: сир, кајмак, пршута, печење (уколико је слава 
била мрсна), или риба упецана у Белом Рзаву и пасуљ (за посну славу). Ко-
лача, каже испитаница, није било.

А да ли су гости доносили дар и, ако јесу, и какав је то дар био? И у 
сеоској и у градској средини доносио би се само поклон деци, и то би на 
селу жене у везеној марамици доносиле шећер, суво воће, лешнике, орахе, 
док би им у граду куповали тврде бомбоне или доносили шећер и јабуке.

До промена у начину слављења у граду дошло је 60-их година ХХ века. 
Јасно је да је индустријализација учинила своје и у том домену, те је на-
предак градских домаћинстава омогућио како богатије славске трпезе, тако 
и разноврсније дарове. Међутим, чињеница да су се главне миграције на 
релацији село–град одвијале управо у том периоду може се тумачити и на 
начин да се, условно речено, „сеоски“ начин слављења пренео и у градове. 
Како је време текло, сеоски и градски обичаји у слављењу су се преплитали, 
да би у неком тренутку достигли релативно једнообразну форму. 

Ипак, период социјализма после Другог светског рата је донео и знатно 
затишје у обредној пракси Срба. Међутим, након 90-их година ХХ века и 
формирања нових држава након распада Југославије, разни обичаји поново 
оживљавају, а међу њима и српска слава. 
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Економски аспект дара на слави

У вези са овим аспектом даривања потребно је осврнути се на појмове 
економски човек и економска антропологија. Најједноставније тумачење 
појма економски човек у савременим оквирима је оно које га дефинише 
као појединца који на основу доступних ресурса тежи да створи што већу 
добит за себе. Ово тумачење је једнообразно и базира се на рационалним 
основама. 

Са друге стране, појам економског човека у антропологији се по-
сматра вишеслојно и не смешта се у искључиво у рационалне оквире. 
„Антропологија у појам економског човека укључује његову културну ви-
шестраност и комплексност, уводећи тако релативност у формално економ-
ско схватање човека. Сам комплекс економског понашања може прилично 
да се разликује од једне до друге културе или друштва. Другачије речено, 
ако је homo economicus тежња да се рационалним одлучивањем и рацио-
налним поступцима стекне што веће богатство уз улагање што мањих на-
пора и ресурса, онда нити је та тежња увек истог интензитета нити је увек 
строго економски рационална, а и представе о томе шта је то богатство могу 
међусобно умногоме да се разликују“ (Матић 2009, 30). У антропологији 
је, међутим, даље дошло до стварања дихотомије између објашњавања 
економије примитивног и економије савременог човека, што је код неких 
аутора доводило до искључивих схватања и самим тим ограничености у 
тумачењу ова два модела. Но, све је то свакако указало на комплексност 
тумачења појма економски човек.

Када би током испитивања започео разговор на тему дара, најчешћи од-
говор сваког домаћина био је да они не желе да им гости доносе поклон и да 
их моле да не доносе ништа. Ипак, по неписаном правилу, сви настављају 
са доношењем поклона. 

Врсте дарова које домаћин добија од гостију су различите. Ту је у првом 
реду пиће. Најчешће се доноси вино, а потом следе остала алкохолна пића, 
и то овим редом: ракија, виски, вињак, шток. Следеће што се поклања јесу 
кухињски и други предмети за кућу (од шољица за кафу, чаша, чинија, 
кутијица, до украсних офингера и др.). После тога долазе чоколада и кафа. 
Следеће на списку је цвеће (један цвет, саксијско или букет), потом ратлук 
или шећер у коцки, одевни предмети за децу и одрасле, дечје играчке, а 
онда и воће (скоро искључиво јужно воће – мандарине, ананас, банане, 
поморанџе – сем на једном месту, где су као поклон донети ораси).
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сл.4. Дарови гостију домаћину; слава породицe јараковић из ужица (аранђеловдан)

сл. 5. Дарови гостију домаћину; слава породице Драгојевић (Марковдан)
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Посебан сегмент заузимају поклони тзв. домаће радиности – делови 
зимнице, мед, домаћа јаја, домаће слатко, али и колачи или салате које гости 
донесу наменски за славску трпезу у договору са домаћином. Дакле, списак 
је, са једне стране, разноврстан, а са друге, очекиван.

сл. 6. Дарови гостију домаћици; слава М. Тодоровић, севојно (никољдан)

У тумачењу економског аспекта дара потребно је осврнути се на 
одређене обичајноправне норме које се тичу размене добара. Милош 
Матић у раду „Позаимање – институција размене добара у селима у око-
лини Ваљева“ у разматрању размене добара кроз одређене институције 
издваја као прву обичајноправну норму полагање права на материјална и 
социјално-економска добра; следећа је обавеза враћања добијеног добра у 
истој ситуацији, где је потребно вратити добро исте врсте и исте вредности. 
Трећа обичајноправна норма је наслеђивање права и обавеза инситуције 
која се налази у оквиру размене добара (Матић 2000).

На примеру дара на слави обичајноправне норме су јасно дефинисане. 
Обавеза је да домаћин у складу са економском моћи коју тренутно поседује 
припреми славу, те да угости и дарује. Обавеза госта је да узврати на госто-
примство домаћина. На тај начин, ствара се један реципрочан однос, као 
и у сваком другом облику размене добара. Чак и када понекад гост донесе 
поклон који очигледно нема неки нарочити значај ни намену, домаћин ће 
му се срдачно захвалити и оставити поклон на полицу коју можемо назвати 
„неупотребљиви славски реквизити“. Овим отварамо поље симболике сва-
ког дара.
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симболички аспект славског дара (ритуална и религијска  
функција дарова на слави)

У породици Божић из Севојна слави се Стевањдан од 2004. године, и то 
у стану. Славу су преузели из Ужица, од оца. Славу славе и старији и млађи 
брат – старији са породицом у Севојну, а млађи, који је остао у породичној 
кући, са породицом у Ужицу. Браћа размене славске посете други и трећи 
дан славе. У разговору са ђаконом ужичке старе цркве – цркве Светог Мар-
ка сазнали смо да је чест обичај да славу преузима више деце из једне при-
марне породице и да потом наставе да је славе и са својом секундарном 
породицом. На овом примеру видимо да је слава преузета и по наследству 
прворођеног детета (сина), али и по наслеђеном имању. 

На слави код старијег брата (Божићи из Севојна) увек је доста гостију. 
Атмосфера је весела, пошто домаћини имају доста унука, а и пуно гостију 
са децом. У разговору са домаћином и домаћицом славе о даровима које 
су гости донели, поменуто је и више пари вунених чарапа, које је посла-
ла домаћичина мајка из села Рожанства (Општина Чајетина). Жена је ста-
ра, већ годинама не може да дође на славу, али зато сваке године пошаље 
свим укућанима по пар вунених чарапа (поред домаћице и домаћина,то су 
и њихово троје деце, син и две ћерке, и сви они имају своје породице, па се 
онда може закључити колико је то пари чарапа). Дар мајке, баке и прабаке 
из Рожанства је нешто најближе појму Мосовог „чистог“ дара – она жели 
да утопли своје најмилије, а не тражи ништа заузврат, бар не у чистом еко-
номском реципроцитету дати – примити – узвратити. Али у симболичком 
пољу, ситуација је већ сложенија. Старијим укућанима бака плете чарапе од 
чисте беле вуне, док млађима, унуцима и праунуцима, плете шарене чарапе 
против „урока“. Дакле, симболички аспект славе је на овом примеру пот-
пуно очигледан – бака жели да овим чином обезбеди својим наследницима 
здравље и благостање и заштиту од несреће. 

Уопштено говорећи, симболичка раван дара најчешће иде синхроно са 
економском равни. Све што се дарује, дарује се са одређеном симболиком. 
Указати поштовање свецу на различите начине је почетак симболичке рав-
ни. Најпре је то ношење колача, жита и вина на освећење у цркву. Обично 
се одлази рано ујутру да се обави тај ритуал. Колач и жито носи или сам 
домаћин или млађи домаћин, тј. домаћинов син. Након јутарње службе, ко-
лач се освешта; чест је случај (како је већ поменуто) да домаћин заједно 
са свештеником ломи колач. Када се све то обави у цркви, прилаже се и 
дар цркви, чиме се опет враћамо на економски аспект, јер тај дар подраз-
умева одређену суму новца. У разговору са ђаконом цркве Светог Марка, 
када смо га питали да ли се то тумачи као дар, одговорио је да се у народу 
једноставно каже „идем у цркву да платим славу“. Како је то тачно одређена 
тарифа, а не дар по сопственој процени сваког домаћина, понекад се са пре-
кором гледа на све то. Током истраживања наишли смо на случај да се баш 
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из тог разлога не носи славски колач у цркву. Једна од породица чијој смо 
слави присуствовали замолила је своју гошћу да окади колач и потом га са 
домаћином изломи. Однос симболичке равни и економске је на овом при-
меру очигледно приказан, јер на даровној линији домаћин – светац – црква 
страна која дарује, дакле домаћин, може да очекује узвраћање искључиво 
кроз симболичку/религијску раван, док дарована страна, односно свеште-
ник у цркви који прима жртву и тиме и дар који домаћин доноси, добија и 
симболичко, али и економско задовољење.

сл. 7. Дар домаћичине мајке укућанима; слава породице божић из севојна (стевањдан)

сл. 8. Поклони унуцима домаћина; слава породице божић, севојно (стевањдан)
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После ритуала који се обаве у цркви, домаћини се посвећују последњим 
припремама за славски ручак. У неким домаћинствима се пре доласка 
гостију укућани помоле свецу, узму славско жито и вино и окади се кућа, а 
понегде се то чини пре славског ручка.

сл. 9. освећење славске трпезе на слави породице николић у севојну (јовањдан)

сл. 10. Домаћин узима парче славског колача како би ручак могао да почне  
(слава породице Миловић из ужица, никољдан)
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Славска трпеза је централно место збивања на слави. Начин на који до-
чекамо госте и храна и пиће које им нудимо тумаче се, према хришћанском 
веровању, као начин на који ћемо умилостивити свеца и тиме учинити добро 
себи и својим најближима. 

Разноврсност јела и пића која се данас стављају на славску трпезу у 
ужичком крају, било да је у питању мрсна или посна слава, нешто је што је 
свакако продукт потрошачког, конзументског друштва коме припадамо, али 
такође и жеља да што боље угостимо и примимо госте. Ритуална функција 
је ту врло развијена, док су симболички и религијски контекст ипак у дру-
гом плану. Повремена претеривања у свему томе могу се објашњавати и 
као већ пословична одлика српског менталитета. Но, као и у сваком другом 
контексту, и богатство славске трпезе има своју и добру и лошу страну. 

сл. 11. славска трпеза у савременом оквиру постављена као тзв. шведски сто; слава  
М. Тодоровић, севојно (никољдан)

социјална функција дара на слави

Одређене обредне форме при слављењу су се током векова мењале, али 
оно што је увек било присутно јесте жеља за дружењем, слављем и весељем, 
које ће домаћин гостопримљиво нудити, гости радо прихватати, а потом и у 
истој мери узвратити.
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сл.12. Домаћица прима дар; слава породице Мићуновић, ужице (аранђеловдан)

Традиционално гостопримство и његов значај у целокупној обичајној 
пракси је честа тема и наше народне епске поезије. У песми „Марко 
Краљевић и бег Костадин“ бег Костадин позива Марка Краљевића на своју 
славу:

„Побратиме, Краљевићу Марко, 
Да ти мени о јесени дођеш, 
о јесени, о Дмитрову данку, 
а о моме крсноме имену, 
Па да видиш части и поштења, 
а и лепа, брате, дочекања, 
И господске ђаконије редом.“

Марко Краљевић на његов позив одговара критиком за три „нечовјештва“ 
која је бег Костадин учинио. Прво што је на дан славе отерао две сиротице 
са кућног прага не дарујући их, друго што је старе „господаре“ који нису 
више толико богати сместио у „доњу трпезу“, а треће је што оца и мајку 
није сместио у врх славске трпезе. Поента песме је управо у томе да сваког 
славског госта треба на исти начин дочекати и даривати. 

Дакле, битно је да домаћин дочека сваког госта у добром расположењу 
и да гост понуди исто. Обавеза је дати, примити и узвратити гостопримство. 
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сл.13. Домаћица прима дар, слава породице николић, севојно (јовањдан)

сл. 14. након славског ручка, породица Пешић, ужице (Лучиндан)



159ДАР НА СЛАВИ У САВРЕМЕНОЈ УРБАНОЈ СРЕДИНИ...

Како данас изгледају славска окупљања? Након обављања славских 
ритуала, слава постаје искључиво ствар друштвене интеракције међу они-
ма који се на њој налазе. Теме које се покрећу су разноврсне, а једна од 
најчешћих је да се на славама, по речима једног испитаника, „оштри поли-
тика“. Честе су и теме неумерености у припреми хране и пића, претераног 
трошења у условима тешке економске ситуације у земљи, а онда се нуди 
нови ред пића и колача, а ту је и печење или риба, који се не склањају са 
славске трпезе.

Осећај заједништва и учвршћивање пријатељстава, кумовских и род-
бинских веза кроз потпуно необавезне разговоре чине славу друштвеним 
догађајем.

Слава представља и личну интерпретацију домаћина. Када се славски 
ритуали испоштују, постоје ситуације у којима се осећа потреба да тај праз-
ник буде повод окупљања искључиво најближих пријатеља, па ће се, уместо 
на славски ручак, позвати пријатељи на славску вечеру. 

сл. 15. славска вечера код М. Тодоровић из севојна (свети никола)

У једном од испитиваних домаћинстава постоји занимљива појава, а 
у вези је са даровима који се доносе на славу. Породица Павићевић слави 
Свету Петку од 2000. године. Добивши током низа година слављења пуно 
поклона, домаћини су одлучили да их разделе радницима у фирми чији су 
власници. То су учинили организовавши пред Нову годину лутрију, а доби-
ци су били славски дарови од претходних година. 
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Овај пример показатељ је преиначавања традиције у савременим ус-
ловима. Мешањем традиционалних елемената са новим тенденцијама, 
функција ових поклона постаје ствар искључиво економске и социјалне 
природе, практично са готово нимало уплива симболичког аспекта. Тако 
једна традицијска форма доживљава своју трансформацију у потпуно савре-
мену форму. Међутим, по речима домаћице, породица је решила да не при-
ма више разне славске поклоне. Она жели да своју славу врати на основни 
обредни ниво, који између осталог подразумева и да ће гост донети цвеће 
и вино, а домаћин му понудити гостопримство. Стога сваки други поклон 
тумачи као непотребан и у нескладу са поштовањем славске традиције. Из 
тог разлога дошло је до преиначавања славског поклона у новогодишњи 
добитак. 

сл. 16. слава породице Павићевић (света Петка)

* * * * *

Размена дарова на примеру славе данас функционише у одређеној форми, 
која је прилично учвршћена и поред тога што с времена на време има благих 
одступања. Даривање се у односу на друштвене промене трансформисало.
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 Доступност различитих робних производа, попут оних за кућну упо-
требу, довела је до тога да су они чест поклон који гост доноси на славу. У 
време слава у продавницама које продају такву робу увек је велика гужва. 
Бирају се чаше, шољице за кафу, чиније и друго. Оваква врста поклањања 
покренула је још једну врсту размене. Наиме, како већина тих производа по-
сле неколико година почиње да се понавља, догађа се следећа ствар – један 
предмет се креће од једног домаћина до другог и, како се исте породице 
редовно међусобно посећују за славе, постоји могућност да се производ 
врати у руке ономе ко је купио одређени поклон. Према признању већине 
испитаника, бар половина тих производа се даље поклања. И то баш за исту 
намену – као дар за славу. Дакле, поклања се скоро све што се добије за сла-
ву. Значи, у неким случајевима, обрне се цео круг даривања једне ствари и 
врати се на почетак.

Једна од испитаница је, потврдивши да већину поклона однесе поново 
као дар некоме, нагласила да те поклоне, ако не баш на славу, однесе на неко 
усељење или било који леп догађај, али никада на ритуале везане за пос-
мртне обичаје (као нпр. изјаве саучешћа, где у Ужицу и даље постоји обичај 
да се породици покојника донесе кафа и шећер). Оваква изјава говори негде 
о томе да се славски обичај све више измешта из култа предака, с обзиром 
на то да једна ритуална форма која може бити укључена на посредан начин 
у везу са њим на овај начин бива табуисана.

Друштвено-економске околности умногоме одређују економску 
вред ност поклона. Према речима испитаника (домаћица у првом реду), 
последњих неколико година је лошија ситуација у односу на пре шест-седам 
година и као пример наводе да сада добијају као поклон један цвет у аранж-
ману, док су то раније били читави букети.

Анализом спискова гостинских дарова наишло се на један занимљив 
податак. Наиме, воће које се доноси као поклон је „јужно“, медитеранско 
воће (ананас, банане, поморанџе). Нико није добио јабуку, која је у ранијим 
даривањима представљала симбол плодности и берићета.

Чест одговор испитаника на питање шта за њих представљају славски 
поклони и славско спремање био је да је све то постало ствар престижа. 
Један старији господин, помало у шали, помало у збиљи, рекао је: „Месец 
ће да скину, па да носе на поклон.“ 

целокупан систем дарова на славама у савременом контексту може сe 
приказати кроз одређене шеме.

1. Дар има три равни функционисања, односно три функције:
	 •	ЕКОНОМСКУ
	 •	СИМБОЛИЧКУ
	 •	СОцИЈАЛНУ.
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симболичка функција                                   економска функција

ДАР

социјална функција

ДОМАЋИН

      1,2,3          1,2,3               1,2,3     2                             2,3      1,2,3

ГОСТ                         СВЕТАЦ                         ЦРКВА

2. Размена дарова врши се кроз све три функције. Размену врше учес-
ници славе. То су, са једне стране, домаћин (субјект), а са друге, треће и 
четврте – гост, црква и светац (објекти). Домаћин ДАЈЕ све три функције 
дара госту, свецу и цркви (дакле, свим објектима). Објекти ПРИМАЈУ све 
три функције дара од домаћина, а потом и УЗВРАЋАЈУ, и то:

•	  гост кроз све три функције;
•	 црква кроз симболичку и социјалну;
•	 светац кроз симболичку функцију дара.

симболичка функција                                   економска функција

ДАР

социјална функција

ДОМАЋИН

      1,2,3          1,2,3               1,2,3     2                             2,3      1,2,3

ГОСТ                         СВЕТАЦ                         ЦРКВА
Легенда: 
1 – економска функција дара
2 – симболичка функција дара
3 – социјална функција дара 

Садашња форма дарова који се доносе на славу одраз је потрошачког 
друштва у коме живимо. Купујемо, дарујемо, примамо, враћамо, и сваке 
године опет. И без обзира на процес транзиције и осиромашење кроз које 
пролазимо, принцип неразумне потрошње на церемонијама попут славе 
опстаје. Економска и социјална раван су знатно доминантније у односу на 
симболичку. Држимо се традиције, али и она изгледа има своју тржишну 
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вредност. Можда онда себи ипак, пре него што извадимо новац да купимо 
дар за нечију славу или највећу славску свећу за своју, треба да поставимо 
питања са почетка рада: Одакле долазимо? Ко смо? Куда идемо? 

* * * * *

Теренско истраживање на тему даривања на славaма обављено је у току 
2015. године:
	 •	 На слави Светог Стефана у породици Божић, 9. јануар (Ужице, Оп-

штина Севојно);
	 •	 На слави Светог Јована Крститеља у породици Николић, 20. јануар ( 

Ужице);
	 •	 На слави Светог ђорђа у породици Ковачевић, 6. мај (Ужице);
	 •	 На слави Светог ђорђа у кући Босе Росић, 7. мај (други дан славе, 

Општина Чајетина, Златибор);
	 •	 На слави Светог Марка у породици Драгојевић, 8. мај (Ужице);
	 •	 На слави Свете Петке у породици Павићевић, 27. октобар (Ужице);
	 •	 На слави Светог Луке у породици Пешић, 31. октобар (Ужице);
	 •	 На слави Светог архангела Михаила у породици Јараковић, 21. но-

вембар (Ужице);
	 •	 На слави Светог архагела Михаила у породици Мићуновић, 22. но-

вембар (други дан славе, Ужице);
	 •	 На слави Светог Николе у породици Миловић, 19. децембар (Ужице);
	 •	 На слави Светог Николе у породици Бућић, 19. децембар (Ужице);
	 •	 На слави Светог Николе у кући Маријане Тодоровић, 19. децембар 

(Ужице).

Испитаници су, као што је у раду и напоменуто, били сви укућани, као 
и поједини гости у сваком од наведених домаћинстава, а интервјусано је и 
више грађана Ужица. Сви добијени одговори били су драгоцен материјал за 
доношење закључака у вези са темом овог рада.
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Ivana Todorović

Slava gifTS in The modern urban environmenT  
in užice and iTs environs

Summary

The author quotes slava, one of the crucial elements of the Serbian intangible cultural herit-
age, to write about the phenomenon of gift. Reference is first made to the notions of gift and slava 
and their origins. The instances of gift bearing for slavas in the modern context in Užice are offered 
to show the specific features of the gesture and the changes which took place in the past and present 
customs. Three aspects of the function of every gift are shown: economic, symbolical and social 
exchange of gifts between the host – the guest - the Church – the saint.

Key words: gift, slava, host, guest, saint, give, receive, give in return


