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О тра ди ци ји се мо же го во ри ти на раз ли чи те на чи не, а 
пи та ња ко ја се по ста вља ју по во дом ње ног вред но ва ња у са-
вре ме ној кул ту ри прет по ста вља ју и  раз ли чи те од го во ре као 
по тен ци јал не чи ни о це јед ног ин те грал ног уви да у про блем 
на шег од но са пре ма соп стве ном кул тур ном на сле ђу. Су о ча-
ва мо се, да кле, са из у зет но зна чај ни пи та њем у ак ту ел ном 
пре ла зном пе ри о ду ко ји, чи ни се, већ до вољ но ду го тра је да 
би се на по чет ку дру ге де це ни је тре ћег ми ле ни ју ма мо гао да 
оце ни и ис ход до са да шњег тран зи ци о ног про це са. Су ми ра ју-
ћи ње го ве ре зул та те су о ча ва мо се са од су ством пра вог од го-
во ра на пи та ње о раз ло зи ма ње го ве спо ро сти, не е фи ка сно сти 
и не га тив них по сле ди ца ко је се са ста но ви шта вла сти по ти-
ску ју, ми ни ма ли зу ју и ла жно при ка зу је у по вољ ном све тлу. 
Ја сно је, ме ђу тим, да усво је ни мо дел тран зи ци је, не за сно ван 
на ува жа ва њу спе ци фич но сти до ма ће кул ту ре и по што ва њу 
соп стве не тра ди ци је, ни је при ла го ђен вред но сти ма ко је је 
тре ба ло са чу ва ти и тран спо но ва ти у но ве фор ме. 

Не же ље не не при јат но сти ко је нам се у про це су тран зи-
ци је де ша ва ју и из вр ша ва ње ту ђих зах те ва оцр та ва ју илу зи ју 
на ше сло бо де и упу ћу ју на ре ал ност у ко јој се и по ста вља 
пи та ње од но са пре ма про шло сти и пре ма соп стве ној тра ди-
ци ји. По ка зу је се да је и са да шњи од нос пре ма вред но сти ма 
тра ди ци је по сле ди ца од су ства од го ва ра ју ћег обра сца ко ји би 
омо гу ћио њи хо ву аде кват ну ре ва ло ри за ци ју. У том сми слу је 
ва жно ука за ти да би та кав обра зац под ра зу ме вао  оне бит не а 
че сто за не ма ри ва не од ли ке тра ди ци је. Реч је о кон ти ну и те ту 
ко ји се оства ру је кроз стал не про ме не. 

Бу ду ћи да је свест о том кон ти ну и те ту из ра же на у на-
сле ђу ко је об ли ку је по је дин це и њи хо вој те жњи да га са чу-
ва ју, у рав ни кул ту ре тај кон ти ну и тет се огле да у пре но ше-
њу кул тур них ис ку ста ва од пре да ка по том ци ма. И њи хо вом 
стал ном обо га ћи ва њу1. За раз ли ку од ин те грал ног кул тур ног 

1 Назив традиција потиче од латинског глагола традо, традере у значењу 
предати, дати, давати даље, предати у руке, односно његовог именског 
адеквата традитио који значи предање везано за усмену традицију 
приповедања, обичајну праксу, веровања и животне обрасце. Српски назив 
за тај шири аспект наследства стеченог предајом је баштина, који у смислу 
непосредног наследства значи очевину, родно место. У том смислу предање 
није само усмена духовна култура, већ и знање и вредности садржане у 
обрасцима мишљења и понашања који су изабрани из дотадашњег искуства 
да би се пренели наследницима. - Упор. Б. Јовановић, „Традиција у светлу 
промена“, Националниинтерес, бр. 3, Београд, 2009, 99-101.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2011,год.VIIvol.11 стр.8799

89

на сле ђа, тра ди ци ја прет по ста вља од ре ђе ни од нос пре ма ње-
му, од но сно из раз све сти о ње го вом зна ча ју ко ји се пре но-
си по том ству као осно ва и улог у ње го во бу ду ће по сто ја ње. 
Пре да ја и кон ти ну и тет кул тур ног ис ку ства, сте че ног зна ња 
и већ фор ми ра них ду хов них и умет нич ких са др жа ја је дан је 
од усло ва очу ва ња иден ти те та сва ке за јед ни це. Пре но ше њем 
тих тра ди ци о нал них вред но сти на ред ној ге не ра ци ји ко ја их 
при хва та, ус по ста вља се кул тур ни кон ти ну и тет ко лек ти ва 
ко ји ти ме по твр ђу је свој иден ти тет, од но сно оно што је у ње-
му кон стант но, не про мен љи во и исто. 

Тра ди ци ја је, да кле, чи ни лац кул тур ног иден ти те та и 
у тра ди ци о нал ним дру штви ма се не по ста вља пи та ње ње-
ног по сто ја ња и дру га чи јег од но са пре ма њој  јер је она жи-
ва и ду го тра ју ћа кул тур на ре ал ност. У од но су на да на шњи 
тренд у све ту у ко јем се све што је но во сма тра вред ним, у 
тра ди ци о нал ним дру штви ма као и у ан тич ком све ту, нај ве-
ћу вред ност је има ло оно што тра је. Трај не вред но сти оли-
ча ва ју прин цип ко ји је би тан за утвр ђи ва ње прак се на ко јој 
се те ме љи људ ска из ве сност. Фа сци на ци је и по ма ме за но-
вим, иг но ри шу и од ба цу ју тра ди ци ју, а са њом и мо гућ ност 
за сни ва ња про ме на на кон стант ним вред но сти ма. Укла ња-
њем  прин ци па тра ди ци је као осно ве про ме на, по сту ли ран је 
зна чај нео ба ве зног бр бља ња, као ма ни фе ста ци ја по ли тич ке, 
еко ном ске, вој не и ме диј ске мо ћи ко ја се у са вре ме ном све ту 
на ме ће као прин цип. 

За раз ли ку од ње ног зна ча ја у тра ди ци о нал ном дру-
штву у ко јем је тра ди ци ја, као де тер ми нан та лич не и ко лек-
тив не са мо бит но сти, од ре ђи ва ла са да шњост и бу дућ ност 
чо ве ка, у са вре ме ном дру штву зна чај соп стве не кул тур не 
тра ди ци је је ре ла ти ви зо ван у кон тек сту сло бод ног из бо ра и 
фор ми ра ња свог иден ти те та. У том све тлу тре ба са гле да ти и 
чи ње ни цу да су тра ди ци о нал ни при ступ, за сно ван на обра-
сци ма тра ди ци о нал ног зна ња, као и тра ди ци ја ту ма че ња од 
ње них ла ич ких до на уч них ни воа из гу би ли свој не ка да шњи 
зна чај. На и ме, у ра ди кал ном кри тич ком од но су пре ма тра-
ди ци о нал ном обра сцу као кон струк ту иден ти те та, кул тур на 
про шлост до би ја и не га тив но зна че ње јер се пред ста вља као 
бе зна чај ни те рет и смет ња сна жни јем и бр жем ис ко ра ку ка 
бу дућ но сти и све ту. 
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Ова кав од нос пре ма тра ди ци ји по ти че из про све ти тељ-
ства ко је је, са ста но ви шта и кри те ри ју ма ра ци о на ли зма и 
по тре бе за про све ће но шћу, не га тив но од ре ђи ва ло по себ но 
ира ци о нал не са др жа је на род не тра ди ци је. Бу ду ћи да су ти 
са др жа ји би ли при сут ни у мит ским пред ста ва ма, ве ро ва њи-
ма и ма гиј ско-ре ли гиј ској прак си, они су до би ја ли не га тив но 
зна че ње и сма тра ни пра зно вер јем ко га се тре ба ло осло бо ди-
ти. Ра ди ка лан вид та квог од но са пре ма це ло куп ној до та да-
шњој кул тур ној тра ди ци ји из ра жа ва ли су по том ре во лу-
ци о на ри ко ји су на но вим те ме љи ма хте ли да из гра де но ви 
свет. Сма тра ју ћи кул тур ну про шлост као пре пре ку бр жем и 
од луч ни јем кре та њу ка бу дућ но сти и срп ски ко му ни сти су 
се об ра чу на ва ли са соп стве ном на ци о нал ном тра ди ци јом. 
И да нас њи хо ви на след ни ци у Ср би ји ви дев ши у тра ди ци-
ји узро ке ак ту ел них не во ља и не га тив них по ја ва, на сто је да 
је иде о ло шки и по ли тич ки дис ква ли фи ку ју. Та кав не га ти ван 
од нос пре ма соп стве ној тра ди ци ји про фи ли сан је у окви ру 
по је ди них пар ти ја, из ве сних ин сти ту ци ја, од ре ђе них не вла-
ди них ор га ни за ци ја и не ких ме ди ја2. Кле вет нич ки  од нос 
пре ма срп ској тра ди ци ји до шао је до из ра жа ја у вре ме ка-
да се у њој на сто ја ло да от кри ју и ви де узро ци ак ту ел ним 
не во ља ма на Бал ка ну3. Тра ди ци ја је, ме ђу тим, са мо је дан од 
еле ме на та кул тур ног са мо по твр ђи ва ња, а сва ко ње но ра ди-
кал но не ги ра ње отва ра број на пи та ња људ ске сло бо де, пра ва 
на чу ва ње соп стве не кул тур не про шло сти и фор ми ра ње соп-
стве ног иден ти те та. 

 

2 У том контексту се национална традиција настоји да подели на србијанску, 
везану за Србе у Србији, и српску, коју је створио српски народ изван 
Србије. Без интегралног односа према целокупној српској традицији коју 
су створили Срби, национално културно наслеђе је изложено присвајању од 
стране других нација и отуђењу.

3 Тако су, на пример, у оптужници за ратне злочине на основу које је суђено 
Слободану Милошевићу у Хагу и целокупна српска историја и традиција 
добиле негативну конотацију. Узроци почињених злочина, нису тражени 
у започињању сецесионистичких ратова од стране Словенаца, Хрвата, 
Муслимана (Бошњака) и Албанаца на подручју бивше Југославије, већ у 
политици коју је оптужени председник Србије водио, а корени те политике 
су везивани за српску прошлост, историју, културу и традицију. Зато је 
оптужница против Милошевића била уједно и оптужница против Срба и 
њихове дотадашње историје и културе.
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Несвесноизражавањетрадиције 

Иако смо у кри ти ци пре ма соп стве ној про шло сти скло-
ни да не ги ра мо сво ју тра ди ци ју, су о ча ва мо се са чи ње ни цом 
да је она при сут на, да је жи ва и да не мо же мо ла ко оспо ра ва-
ти и не ги ра ти ње не вред но сти. Би ло да смо је све сни или не, 
ми жи ви мо и соп стве ну кул тур ну про шлост као ма ни фест ни 
или ла тент ни аспект свог иден ти те та. Као што не до ла зи мо 
на свет као не ис пи са на та бла, већ са од ре ђе ним прет по став-
ка ма и скло но сти ма, та ко и ис ко ра ком из соп стве не сре ди не 
но си мо сво је кул тур но ис ку ство, тра ди ци ју у ко јој смо од ра-
сли: је зик, на ви ке, оби ча је, мен та ли тет. Реч ју, тра ди ци ја је 
чи ни лац на шег иден ти те та, а об ли ку ју ћи наш мен та ли тет и 
из ве сне ка рак тер не цр те ко ји од ре ђу ју наш од нос пре ма све-
ту и пре ма дру ги ма, она се ис ка зу је као на ша суд би на. 

До шља ци у но вој сре ди ни про го ва ра ју дру гим је зи ком, 
усва ја ју но ве кул тур не на ви ке и тра ди ци ју, али при кри ве на 
соп стве на тра ди ци ја до ла зи до из ра жа ја при ли ком њи хо вог 
ду бо ког емо ци о нал ног ре а го ва ња. Од ри чу ћи се ола ко и при-
нуд но сво је тра ди ци је да би што успе шни је на ста ви ли жи вот 
у дру гом ам би јен ту, у тре ну ци ма ка да се сва ђа ју и из ра жа-
ва ју љу бав, чи не то је зи ком сво је тра ди ци је. У не све сној ре-
ак ци ји ис по ља ва се са др жај по ти сну те тра ди ци је као ду бља 
од ред ни ца кул тур ног иден ти те та. 

С тра ди ци јом иде мо у свет, да кле, и ка да смо спрем ни 
да је по ти сне мо, за бо ра ви мо, при ла го ди мо се дру гој сре ди ни 
и при хва ти мо ту ђу кул ту ру. По ти сну та тра ди ци ја по ста је са-
др жај дру штве ног и кул тур ног не све сног, а про го ва ра из по-
је дин ца и ко лек ти ва упра во у тре нут ку ка да они ни су све сни 
ње ног зна ча ја и ње них вред но сти. Ње ним спон та ним, не све-
сним из ра жа ва њем по твр ђу је се ве за из ме ђу чо ве ко ве ду бо ке 
про шло сти и ње го ве са да шњо сти. Увек ка да ко лек тив до ђе 
у кри зу, об ред но се вра ћа сво јим по че ци ма, ак ту а ли зу ју ћи 
мит ско до ба, il lo tem po re, по чет но без вре ме но ста њу у ко јем 
до би ја сна гу за но ви по че так. То је, ујед но, и на чин со ци јал-
ног са мо об на вља ња али и мо дел спре ча ва ња кри зе и на чин 
из ла ска из ње. Без об зи ра на то што по сто ји као уста ље ни 
тра ди ци о нал ни об ред, ова кав не све сни обра зац ин ди ви ду-
ал ног и ко лек тив ног ре а го ва ња у тре ну ци ма кри зе го во ри о 
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сна зи тра ди ци је као бит ном чи ни о цу са ме ег зи стен ци јал не 
си ту а ци је. 

Прем да има, да кле, и свој не све сни аспект, тра ди ци ја 
сна жно мо ти ви ше да се пре ма њој ус по ста ви све сни од нос 
ко ји ак ту а ли зу је ње не мо гућ но сти у рав ни фор ми ра ња и по-
твр ђи ва ња иден ти те та. Гра де ћи свој иден ти тет на соп стве-
ној или ту ђој кул тур ној тра ди ци ји, до пу шта ју ћи по ти сну тим 
са др жа ји ма мо жда са мо не све сно да се ис по ље и про го во ре, 
тра ди ци ја по твр ђу је сво ју ва жност и нео п ход ност у на шем 
жи во ту. Исто ри ја је по ка за ла да се и на кон ре во лу ци о нар-
них про ме на ус по ста вља но ва тра ди ци ја. По ни шта ва њем 
прет ход них, ве о ма бр зо се из нај бли же про шло сти ства ра ју 
са др жа ји но ве тра ди ци је: мит ске, ре ли гиј ске, об ред не, ри ту-
ал не4. 

 Музејска,актуелизована
иживатрадиција

 Тра ди ци ја је ком плек сна и ни је иста у свим вре ме ни-
ма. Ње ни са др жа ји су  про мен љи ви, што под ра зу ме ва и раз-
ли чит од нос пре ма соп стве ној кул тур ној про шло сти. Пре ма 
тра ди ци ји се мо же мо од но си ти нај пре као пре ма од ре ђе ним 
пре жи ве лим вред но сти ма ко је су би ле ак ту ел не са мо у већ 
за вр ше ном кул тур но-исто риј ском пе ри о ду. Та ква тра ди ци ја 
по сто ји да нас као ар хи ви ра на вред ност ко ја је зна чај на пр-
вен стве но за раз у ме ва ње на ше про шло сти, па се у том сми-
слу и ње ни са др жа ји чу ва ју, из ла жу и при ка зу ју као му зеј ски 
екс по на ти. 

 Ме ђу тим, не ки од ових са др жа ја, по пут оде ћа и сим-
бо ла ко ји по ста ју чи ни о ци мо де, тра ди ци о нал них је ла и пи-
ћа и еле ме на та на род не ар хи тек ту ре, мо гу се ак ту а ли зо ва-
ти, ожи вља ва ти или не го ва ти као део ма те ри јал не и ду хов не 
кул ту ре, умет нич ког ства ра ла штва и фол клор ног на сле ђа. 

 И нај зад, пре ма кул тур ном на сле ђу мо же се има ти и 
од нос као пре ма жи вој тра ди ци ји. Ра ди се о оним тран сфор-
ми са ним и пре о бра же ним тра ди ци о нал ним вред но сти ма ко-
је по сто је у на шем сва ко днев ном жи во ту. Би ло да смо је све-
сни или не, та тра ди ци ја, у рав ни је зи ка, по на ша ња, оби ча ја, 
со ци јал них фор ми, жи ви и у на шој са вре ме ној кул ту ри. 

4 K. G. Jung, Simbolipreobražaja, KD Atos, Beograd, 2005, 33.
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У за ви сно сти од по и ма ња зна ча ја ових мо ме на та, тра-
ди ци ја се раз ли чи то пред ста вља: ре кла ми ра се и ко ри сти у 
про па ганд не и днев но по ли тич ке свр хе, али мо же би ти и ва-
жан чи ни лац кул тур не по ли ти ке чи је би се стра те шко про-
ми шља ње ње ног зна ча ја и вред но сти по твр ди ло у бу дућ но-
сти. Да нас се су о ча ва мо са од су ством ду го роч ног кул тур ног 
пла на у ко јем би и тра ди ци о нал не на ци о нал не вред но сти 
до би ле аде ква тан трет ман, па је уто ли ко и ур гент ни ји од го-
вор на пи та ње ка ко одр жа ва ти, пре но си ти и пред ста вља ти 
соп стве ну тра ди ци ју. Од тог од го во ра и за ви си ка ко ће би ти 
осми шље на на ша кул тур на по ли ти ка ко ја тре ба да оства ри 
зах тев да по ста ју ћи део све та оста не мо оно што је смо, не гу-
бе ћи кул тур ни иден ти тет и соп стве ну тра ди ци ју. 

 Приближавањесвету
Ко лек тив као чу вар иден ти те та има оба ве зу да бри не 

о соп стве ном кул тур ном на сле ђу и аде кват но пред ста вља 
сво ју тра ди ци ју. У на сто ја њу да се по пра ви наш углед у све-
ту, сни мљен је и ре клам ни филм о Ср би ји, ње ним при род-
ним ле по та ма, кул тур ним зна ме ни то сти ма и тра ди циј ским 
обе леж ји ма, ко ји је при ка зан у пла ће ном тер ми ну на ка на лу 
SNN. Да би се при бли жи ли и у што бо љем све тлу при ка за-
ли све ту, чи ни мо не са мо ова кве ге сто ве, већ и не кри тич ки и 
апо ло гет ски при хва та мо ту ђа кул тур на ис ку ства. 

Ви ше је при ме ра ко ји по ка зу ју не кри тич ко при хва та ње 
стра не кул ту ре и тра ди ци је. Та ко је би ста глум ца Сил ве сте-
ра Ста ло неа, по зна тог као бок се ра Ро ки ја из исто и ме ног фил-
ма сни мље ног у ви ше на ста ва ка, по сле Фи ла дел фи је по ста-
вље на и у ба нат ском се лу Жи ти ште5. При хва та њем Да на 
за љу бље них као Све тог Ва лен ти на пра ће но је и ор га ни зо ва-
њем ап сурд ног так ми че ња у нај ду жем љу бље њу, од но сно ме-
ха нич ког др жа њу спо је них усна так ми чар ског па ра што је, у 
ства ри, су прот но су штин ском зна че њу по љуп ца6. Бу ду ћи да 
се де ша ва упра во у Вр њач кој Ба њи, сре ди ни ко ја има бо га ту 
соп стве ну кул тур ну тра ди ци ју, по ста вља се и пи та ње да ли 

5 Б. Јовановић, Речникјавашлука, Прометеј, Нови Сад, 2009, 225-228.
6 Б. Јовановић, „Симулирање љубави“, Вечерњеновости, 19. фебруар, Београд, 

2011.
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мо гло упра во из те тра ди ци је да се на ђе под сти цај за сла вље-
ње уз ви ше ног прин ци па љу ба ви. 

Те то ви ра њем хри шћан ских све та ца вер ни ци на сто је да 
по твр де и по ка жу  свој пра во слав ни иден ти тет. Ме ђу тим, та 
по тре ба се не мо же за до во ља ва ти  нео па ган ским сред ством 
те то ви ра ња све ца ко ји се сла ви, јер је та ква ма ни фе ста ци ја 
ве ре не при ме ре на пра во слав ном хри шћан ству. При ла го ђа-
ва ју ћи се пр вен стве но мод ним зах те ви ма пот кул ту ре цр та-
њем трај них обе леж ја на ко жи, кроз лик све ца про го во ра дух 
нео па ган ства. Већ и ови при ме ри до вољ но го во ре о ста њу 
на ше ду хов не кон фу зи је у ко јој је тра ди ци ја из гу би ла свој 
не ка да шњи зна чај. Прем да су ко ре ни ове тен ден ци је знат но 
ду бљи, у вре ме тран зи ци је на род на кул ту ра је за ме ње на по-
пу ли стич ком, а за ба вљач ка и ма сов на кул ту ра по ста ле су до-
ми нант на и мар ги на ли зо ва ле све дру ге кул тур не са др жа је. 
Фе сти ва ли за ци ја са вре ме не и кар не ва ли за ци ја тра ди ци о нал-
не кул ту ре по ста ли су да нас до ми нант ни обра сци њи хо вог 
пре зен то ва ња7. 

 Замагљеноогледалојезика
Соп стве на тра ди ци ја је увек пред мет пре и спи ти ва ња, 

али је од нос пре ма њој по ка за тељ ста ња ду хов не кон фу зи је 
и са мо не ра зу ме ва ња. Са тим не ра зу ме ва њем се су о ча ва мо и 
у од но су пре ма нај зна чај ни јем аспек ту тра ди ци је, пре ма соп-
стве ном је зи ку. Срп ски је зик се и да нас на зи ва срп ско хр ват-
ски, а тај не а де кват ни на зив ни је са мо обе леж је кон фу зног 
иден ти те та и траг за блу да про шлог вре ме на, већ и по ка за-
тељ мо ћи ко ја то ста ње одр жа ва до да нас. У не дав но об ја вље-
ном уџ бе ни ку Српскогјезикаијезичкекултуреза8.разред
основнешколе,8 оспо ра ва се ре ал ност срп ског је зи ка и ис ти че 
по сто ја ње срп ско хр ват ског. Ка да се на ци о нал ном је зи ку, као 
осно ви тра ди ци је, не ги ра ње гов аутен ти чан на зив, он да се 
оспо ра ва и тра ди ци ја и чи тав кор пус на род ног ства ра ла штва 

7 Уколико, на пример, сагледамо домаћу филмску продукцију, онда видимо 
да је њена оскудност у несразмери са бројним нашим фестивалима на 
којима се ти филмови приказују и валоризују, што је показатељ раскорака 
између индустрије и уметности и безуспешног покушаја да ове супротности 
усагласе као резултат једне промишљене културне политике према овој 
врсти уметничког стваралаштва.

8 Д. Кликовац, Српски језик и језичка култура за 8. разред основнешколе, 
Завод за уџбенике, Београд, 2010.
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на стао на том је зи ку. Ис тра жи ва чи срп ске тра ди ци је су ко-
ри сте ћи Ву ко ве збир ке на род них лир ских и еп ских пе са ма, 
на род них при по ве да ка и ње гов реч ник без ика квог осно ва 
из во ди ли за кључ ке о на вод ном срп ско хр ват ском на сле ђу. 

Ме ђу тим, тај не по сто је ћи срп ско хр ват ски је зик до би ја 
и свој реч ник у окви ру про јек та Ин сти ту та за срп ски је зик 
и Срп ске ака де ми је на у ка и умет ност9. Иако је, ини ци ја ти-
вом Сто ја на Но ва ко ви ћа, про је кат по кре нут кра јем 19. ве ка 
са иде јом да се на пра ви реч ник срп ског је зи ка, по сле свет-
ских ра то ва пр ви том је об ја вљен 1959. го ди не као ре зул тат 
по ли тич ког ком про ми са под на зи вом срп ско-хр ват ски је зик. 
Исто вре ме но је и ЈА ЗУ за по че ла об ја вљи ва ње реч ни ка хр ват-
ског или срп ског је зи ка. Ме ђу тим, на кон се це си о ни стич ких 
ра то ва ко је су про тив за јед нич ке др жа ве по ве ле нај пре Сло-
ве ни ја, а по том Хр ват ска и БиХ, њи хо во оса мо ста љи ва ње, уз 
по моћ За па да, учи ни ло је бе сми сле ним за јед нич ке те ко ви не, 
па је и на зив ко јим је име но ван срп ски је зик по стао ап сур-
дан. У том кон тек сту је и оста ло пи та ње на зи ва Реч ни ка ко ји 
ни је до вр шен. Пре о вла да ло је, ме ђу тим,  ми шље ње у СА НУ 
да ни је зна ча јан на зив под ко јим се Реч ник об ја вљу је, већ да 
је при мар но да се он за вр ши и то под на зи вом под ко јим је 
про је кат за по чет. 

Прем да је по чет ни на зив из гу био сва ки сми сао, то ни је 
био ар гу мент да се про на ђе не ко дру го ре ше ње и аде кват ни је 
за вр ши овај ве ли ки по сао. Јед но од ре ше ња је ди ги та ли за ци-
ја гра ђе ка ко прет ход но об ја вље них то мо ва та ко и оних ко-
ји се при пре ма ју за штам пу, и об ја вљи ва ње реч ни ка срп ског 
је зи ка. Ти ме би се у 21. ве ку и оства ри ло оно што је за ми-
шље но и за по че то још у 19. ве ку: да срп ски на род до би је свој 
реч ник. Бу ду ћи да се за по че ти про је кат на сто ји да за вр ши 
под на зи вом срп ско-хр ват ског је зи ка, пра ви је нон сенс сма-
тра ти не ва жним на зив је зи ка чи ји се ви ше том ни мо ну мен-
тал ни реч ник из ра ђу је. Чи тав про је кат реч ни ка се за сни ва 
на по тре би тач ног је зич ког од ре ђе ња ви ше сто ти на хи ља да 
при ку пље них ре чи, јер реч ни ци и по сто је да би се ре чи зна-
чењ ски пре ци зно де фи ни са ле. Ка да се твр ди да гра ђа за овај 
реч ник по ти че пр вен стве но из срп ске кул тур не тра ди ци је и 
да је он де фак то реч ник срп ског је зи ка, за што се не а де кват-

9 Б. Јовановић, Речникјавашлука, 84-90.
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но на зи ва и за што се у на зи ву је зи ка до след но не при ме њу је 
кри те ри јум ко ји ва жи и за све дру ге ре чи? 

Је зик ни је са мо сред ство из ра жа ва ња и ко му ни ка ци је, 
већ и ду хов ни уз ви ши ца ода кле на слу ћу је мо до ла зе ће, об ли-
ку је мо бу дућ ност и ви ди мо да ље од са да шњо сти. Уко ли ко 
је зик за му ти мо, он да не мо же мо ја сно ви де ти се бе и дру ге. 
Име но ва њем срп ског што кав ског је зи ка на зи вом на ро да ко-
ји га је при сво јио, за му ћен је ње гов из вор и оспо рен би тан 
чи ни лац на ци о нал не тра ди ци је и на ци о нал ног иден ти те та. 
Од нос пре ма је зи ку је по ка за тељ од су ства ја сног од но са пре-
ма тра ди ци ји што по ста је узрок ње ног ра ди кал ног оспо ра-
ва ња или гло ри фи ко ва ња и бек ства у тра ди ци о на ли зам. То 
не кри тич ко при хва та ње и ве ли ча ње тра ди ци је за сни ва се на 
пред ра су ди о ње ној не про мен љи во сти што и чи ни јаз из ме ђу 
про шло сти и са да шњо сти. Ти ме се спре ча ва да се тра ди ци ја 
угра ди у са да шњост и бу де основ бу дућ но сти. Ова кав од нос 
пре ма тра ди ци ји мо же се схва ти ти као екс трем но ста но ви-
ште чи ју су прот ност пред ста вља те жња да се тра ди ци ја не-
ги ра и оспо ри ње на вред ност. 

 Потврдаидентитета
 Тра ди ци ја се обич но схва та у ње ној ста тич но сти, кон-

зер ви ра но сти и не про мен љи во сти ње них са др жа ја и об ли ка, 
ма те ри јал не, со ци јал не и ду хов не кул ту ре. Та ква се тра ди-
ци ја сма тра вред ном, а ње на не про ме њи вост га рант очу ва ња 
тих вред но сти. За бо ра вља се да је на сле ђу је мо и ба шти ни мо 
за хва љу ју ћи ње ној про ме ни, у ма њем или ве ћем сте пе ну, и 
да је пам ти мо ин ди ви ду ал но и ко лек тив но за то што се то ком 
вре ме на ме ња ла. Прин цип про ме не по сто ји у са мој тра ди ци-
ји, али се он за ме њу је за блу дом о не про мен љи во сти тра ди-
ци је. 

 Пут про ме не и пре о бра жа ја ко јим се чу ва тра ди ци-
ја, раз ли чит је од схва та ња тра ди ци је као не про мен љи ве и 
пре ма ко јој се ис ка зу ју ди ја ме трал но су прот ни ста во ви. Ка да 
се у соп стве ној на ци о нал ној тра ди ци ји ви де узро ци на прет-
ка али и ре тра да ци је, он да је и од нос пре ма њој обе ле жен 
крај но сти: гло ри фи ко ва њем и ома ло ва жа ва њем, а за ви сно од 
ста но ви шта ко је прет по ста вља њен по зи тив ни или не га тив-
ни аспект она се сла ви и ве ли ча или се пак оспо ра ва, не ги ра 
и мр зи. Ка да је реч о по зи тив ном од но су пре ма соп стве ној 
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тра ди ци ји, он да је и он обе ле жен дво ја ко шћу: по тре бом да 
се тра ди ци ја са чу ва али и стра хом од ње ног гу бље ња. Пред 
агре сив ним на ср та ји ма да на шњих нео ко ло ни ја ли ста уни-
шта ва ју се ста ре кул ту ре и тра ди ци је на ро да ко ји се њи хо вој 
си ли не мо гу од у пре ти. У том кон тек сту је и оправ дан страх 
за срп ско кул тур но на сле ђе на Ко со ву и Ме то хи ји ко је се на-
сто ји да пре и ме ну је и оту ђи од нас. 

 Ак ту ел на тран зи ци ја и гло ба ли за ци ја су про це си ко ји 
од ре ђу ју на шу са да шњост, али од њи хо вог ис хо да за ви си и 
на ша бу дућ ност. Уче шће у ши рој европ ској за јед ни ци и фор-
ми ра ње европ ског иден ти те та је дан је од нај ве ћих иза зо ва. 
Кре та ње ка све ту, ка Евро пи, до жи вља ва се као су прот ност 
тра ди ци о нал ним на ци о нал ним вред но сти ма, па се као услов 
при сту па том све ту сма тра од ри ца ње соп стве не тра ди ци је. 
Те прет по став ке се пре на гла ша ва ју и пре у ве ли ча ва ју, а страх 
од од ри ца ња де ла тра ди ци је се до жи вља ва као опа сност гу-
бље ња иден ти те та. Ме ђу тим, ства ра ње иден ти те та на ви шем 
сте пе ну оп што сти ка кав је европ ски не прет по ста вља и од-
ри ца ње од де ла се бе и сво је тра ди ци је не го пам ће ње се бе као 
пред у слов при хва та ња дру гог. 

 За сно ва но на вред но сти ма са вре ме ног дру штва, фор-
ми ра ње европ ског иден ти те та под ра зу ме ва ком пле мен тар-
ност са на ци о нал ним на ни жем сте пе ну оп што сти, а не њи-
хо во су прот ста вља ње. То би ујед но и био од го вор на пи та ње 
ка ко по ми ри ти при вид не  су прот но сти из ра же не у зах те ву да 
се са чу ва соп стве на тра ди ци ја и по ста не део све та. Кон кре-
ти зо ван у ви ду при ме њи вог на че ла, тај од го вор под ра зу ме-
ва и но во  по твр ђи ва ње зна ча ја ви тал ног прин ци па про ме не 
има нент ног тра ди ци ји и све ту. У том сми слу тре ба има ти у 
ви ду да ра зно вр сни са др жа ји на ше тра ди ци је, од му зеј ских, 
пре ко ак ту а ли зо ва них до жи вих, го во ре на раз ли чи те на чи не 
о ис хо ду кул тур них про ме на ко је по твр ђу ју ћи наш иден ти-
тет не до во де у пи та ње вред но сти на ше кул тур не про шло сти 
као бит ног чи ни о ца сли ке ко ју има мо о се би и ко ју не без по-
но са мо же мо но си ти у свет. 
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BojanJovanovic

VALUATIONOFNATIONALTRADITION

Sum mary

Preservationofnationalcultural tradition isoneofmost
importantnational interests.Within thisprocessone important
factorforpreservationofthetraditionisitsvaluation.Thisva
luationisbasedonanappropriateframeworkregardingthecul
turalheritagewhichpreventsextremesorradicalimpeachment
orglorificationregardingtheculturalheritage.Authorofthetext
underlinedappropriaterelationstowardvariouscontentsofcul
turalpast taking intoconsideration the fact thateven tradition
mightbecharacterizedbysomechanges.Certainvaluablesthat
areimportantforunderstandingofone’sownculturalpasthave
survivedtimeandarearchivedinmuseums.Incontrasttothem,
someofthesecontentsofculturalpastsuchastheclothes,food
andbeverageandelementsofnationalarchitecturemaybeactu
alized,revivedandwellcaredforasapartofmaterialandspi
ritualculture,artisticcreationand folkheritage.Suchrelation
towardtheculturalheritageunderlinesalivetraditionwhichhas
existedeveninsometransformedandtransfiguredtraditionalva
lueswhicharerelatedtoourdailylife.Incaseofthelanguage,
behaviorandnormsthetraditionliveseveninourcontemporary
cultureandthereforeitisofcrucialimportancetorecognize,de
signateandvaluateit.
KeyWords:culture,past,tradition,framework,valuables,lan

guage,religion,Christianity
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Re su me 

Preservationofculturaltraditionisoneofthemostimpor
tantinterestsforallcountries.Currentattitudestowardsthetra
ditionvaluesareaconsequenceoftheabsenceoftheappropriate
formthatwouldallowtheirproperrevaluation.Suchpatternwo
uldimplythecontinuitythatisachievedthroughconstantchan
ges. Thatcontinuityisreflectedinthetransmissionofcultural
experiencesanditsconstantenrichment.Inmodernsocietythe
importance of cultural tradition is relativized in the context of
free elections and the formation of their identity. Althoughwe
oftendenyourowntraditionwearefacedwiththefactsthatitis
presentallaroundus,itisaliveandthatwecan’teasilycontra
dictitsvalue.Traditionisanimportantfactorofouridentity.It
isshapingourmentalityandcertaincharactertraitsthatdefine
ourrelationshiptotheworldandtoothers;itisrecognizedasour
destiny.Thetraditionisaverycomplexphenomenonthatiscon
stantlychangingovertime.Todaywearefacedwiththeabsence
oflongtermculturalplaninwhichthetraditionalnationalvalues
wouldbeadequately threatened.Collectivityasan identitygu
ardianhasanobligationtotakecareofculturalheritageandto
adequatelyrepresenttradition.

 Овај рад је примљен 19. август 2011. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 19. септембра 2011. године.
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