
99

УДК: 316.72
Примљено:
21.10.2009. 
Прихваћено: 
25.11.2009.
Оригинални научни рад 

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година V, vol. 6
Број 3/2009.
стр. 99-110 

99

* Балканолошки институт САНУ, Београд

БојанЈовановић*
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збогчегаииманеупитнистатусузаједници.Одређенапр
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твара у себе и постајетрадиционализам.Уколико се овај
процессагледаурецепцијскојравни,ондасеуепосимодерне
можеуочитиповишенасвестомогућностирадикалнепро
менеодносапреманаслеђуизраженеупоништавањупрет
ходнеиуспостављањусасвимноветрадиције.
Кључнеречи:континуитет,искуство,култура,прошлост,

наслеђе, баштина, идентитет, традицијско,
традиционализам,стварање.

Це ло ку пан жи вот ко ји под ра зу ме ва и људ ско по сто ја ње 
на Зе мљи за ви стан је од кон ти ну и те та из ра же ног у про ду жа-
ва њу и стал ној про ме ни жи вот них об ли ка. 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 и њи хо вом стал ном обо га ћи ва њу. У том про це су и кул-
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тур ни са др жа ји по ста ју сло же ни ји и са вр ше ни ји, пред ста ве 
о све ту при ме ре ни је ње го вој су шти ни, а у сег мен ту људ ске 
ак тив но сти ве за не за ре ли гиј ску прак су еви дент на је и ево-
лу ци ја пред ста ве о нај ви шем би ћу. На зив тра ди ци ја по ти че 
од ла тин ског гла го ла trado,tradere у зна че њу пре да ти, да ти, 
да ва ти да ље, пре да ти у ру ке, од но сно ње го вог имен ског аде-
ква та traditio ко ји зна чи пре да ње ве за но за усме ну тра ди ци ју 
при по ве да ња, оби чај ну прак су, ве ро ва ња и жи вот не обра-
сце.1 Срп ски на зив за тај ши ри аспект на след ства сте че ног 
пре да јом је баштина, ко ји има не по сред но зна че ње оче ви-
не, род ног ме ста.2 У том сми слу пре да ње ни је са мо усме на 
ду хов на кул ту ра, већ и зна ње и вред но сти са др жа не у обра-
сци ма ми шље ња и по на ша ња ко ји су иза бра ни из до та да-
шњег ис ку ства да би се пре не ли на след ни ци ма. За раз ли ку 
од ин те грал ног кул тур ног на сле ђа, тра ди ци ја прет по ста вља 
од ре ђен од нос пре ма том на сле ђу, 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 се ус по ста вља 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 ме њи во и исто. 

Пре лом не и кри зне си ту а ци је оспо ра ва ју тај кон ти-
ну и тет, до во де у пи та ње до та да шњу тра ди ци ју и убр за ва ју 
кул тур не про ме не. Уме сто по сте пе ног ин те гри са ња тра ди-
ци о нал них вред но сти у но ву кул ту ру до ла зи до од ба ци ва ња 
тра ди ци је и ства ра ња кул тур ног ва ку у ма ко ји се ла ко ис пу-
ња ва ту ђим ути ца ји ма, не кри тич ким пре у зи ма њем сум њи-
вих вред но сти и по зајм љи ва њем ту ђег иден ти те та. Ис ку-
ше ње бри са ња соп стве не про шло сти је ре ал на опа сност од 

1 Ј. Ђорђевић, Латинскосрпски речник, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 2004. - На основу именског и глаголског облика изворних 
латинских речи, В. Јеротић указује на двозначност појма традиција. Она се, 
наиме, може схватити као једном обликована и као таква дата и непромењива 
структура која се чува и преноси будућим генерацијама, али и искуство 
које су носиоци традиције увек на нов и стваралачки начин оживљавали. 
Упор. В. Јеротић, “Традиција и промена, шта се мења, а шта остаје исто?”, у 
ПриближавањеБогу, Просвета, Ниш, 2002, 132-133.

2 В. Ст. Караџић, Српскирјечник (1852), Сабрана дела Вука Караџића, књ. 11 
(1), Просвета, Београд, 1986, 54.
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кул тур ног са мо за бо ра ва и гу бље ња иден ти те та. Са гле да ва на 
у кон тек сту тих про ме на, тра ди ци ја се по и сто ве ћу је са жи-
вот ним ин те ре си ма ко лек ти ва ко ји је чу ва као соп стве ну за-
шти ту. За то се у кри зним окол но сти ма ко лек тив и по је дин ци 
ин стинк тив но и вра ћа ју сво јој про шло сти да би осна жи ли са-
да шњост пред не из ве сном бу дућ но шћу. 

Иако по ти че од ла тин ског iden у зна че њу исто, иден ти-
тет сва ког по је дин ца и ко лек ти ва је ком плек сан, а оно што 
је не про ме њи во у тим еле мен ти ма под ло жним про ме на ма је 
свест о се би, сво ме Ја. Ис ка зу ју ћи се са др жа ји ма и об ли ци ма 
ко ји оста ју на чел но јед на ки се би, тра ди ци ја је не у пит на, све-
та нит кул тур ног по сто ја ња и оп ста ја ња у окол но сти ма ка да 
је тај оп ста нак до ве ден у пи та ње. По на вља ње од ре ђе них по-
ја ва и еле ме на та по твр ђу је њи хов кон ти ну и тет као тра ди ци ју 
ко ја обе ле жа ва од ре ђе ну кул ту ру. Ство ре ни обра сци по ка зу-
ју сво је кон стант но, тра ди ци о нал но зна че ње ко је оп ста је и 
у про ме ње ним окол но сти ма. Сход но свом ста ту су тра ди ци ја 
да је на род ној кул ту ри ви тал но сре ди ште, од ре ђе ни оквир и 
од го ва ра ју ће обе леж је. За то се она и сма тра све том, не у пит-
ном и не про ме њи вом јер чу ва свест о са мо бит но сти за јед ни-
це и ње них чла но ва. Срп ска на род на по сло ви ца „Бо ље је и 
се ло да про пад не не го у се лу оби чај”,3 ука зу је на зна чај оби-
чај не прак се као оли че ња тра ди ци је за очу ва ње иден ти те та. 
Сва ко ме сто има сво је оби ча је, а по сло ви ца „Ко ли ко је се ла 
то ли ко је на ви ча ја”,4 го во ри упра во о ва жно сти ду хов ног за 
уте ме ље ње ег з и стен ци јал ног и очу ва ње ма те ри јал ног. Уко-
ли ко се ло про пад не оста је при ча о ње му и ње го вим спе ци-
фич но сти ма, док не стан ком упра во тих кул тур них раз ли ка 
оно као по себ ност пре ста је да по сто ји. 

Тра ди ци ја ни је увек иста и не про ме њи ва, јер се ме ња 
по сте пе но и у ду гом вре мен ском раз до бљу, па је за то и ње-
на не про ме њи вост при вид на. За раз ли ку од „то плих”, дру-
штва от пор на на исто риј ске про ме не су, на зва на „хлад ним”.5 
С об зи ром на то да им про шлост од ре ђу је са да шњост и бу-
дућ ност, она су тра ди ци о нал на у свом ве ков ном па и ми ле-
ни јум ском не ме ња њу. Са ста но ви шта њи хо ве тра ди ци о нал не 

3 Вуковенароднепословицесрегистромкључнихречи, бр. 349, Нолит, Бео-
град, 1996, 35.

4 Ibidem, бр. 2405, стр. 153.
5 Klod Levi-Stros, Divljamisao,Nolit,Beograd,1966.
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па ра диг ме, она су не про ме њи ва, али су уну тар те па ра диг-
ме ве о ма ди на мич на и про ме њи ва. Тра ди ци о нал на дру штва 
су, на и ме, увек аутен тич на, јер су са др жа ји и об ли ци ње го ве 
кул ту ре због сво је не по но вљи во сти увек раз ли чи ти. Прем да 
у њи ма пре о вла да ва ју не раз ви је не, јед но став не фор ме, број-
ни ви до ви ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре, по чев од гра ђе-
ња ста ни шта, оде ћа, ис хра не, ми то ва, ве ро ва ња и оби чај не 
прак се су у свом не по сред ном из ра зу раз ли чи ти од пре тод-
ног. Сва ка све та ствар има ла је у том дру штву сво ју при чу 
и сво ју пе сму. При ча ју ћи и пе ва ју ћи, чо век је ус по ста вљао 
не по сред ну ко му ни ка ци ју са ре ал но шћу ко ја се про сти ра ла 
из ван гра ни ца ра ци о нал них мо ћи са зна ња и при па да ла ка-
ко објек тив ном све ту та ко и ње го вој ду ши. На не по сред ном 
осе ћа њу у све по ве за ност све та, он је сти цао ду бљи увид и у 
ње го ву ви шу, ду хов ну ре ал ност. Иако су у окви ру те тра ди-
ци је би ли но си о ци ве ли ког кре а тив ног по тен ци ја ла, чла но ви 
тра ди ци о нал них за јед ни ца ни су усме ра ва ли сво ју кре а тив ну 
моћ и на про ме ну са ме тра ди ци је. Про ме не у окви ру мо де ла 
ни су, да кле, под ра зу ме ва ле и про ме ну са мог мо де ла, од но сно 
ње го вих кон сти ту тив них на че ла и кри те ри ју ма за сно ва них 
на тра ди ци ји као жи вот ној и кул тур ној да то сти. 

Свест о нео п ход но сти про ме ни све та из ра же на је и у 
по тре би за про ме ном тра ди ци је. Ка да но ви са др жа ји за тра же 
но ве фор ме или но ве фор ме за тра же но ве са др жа је, он да се 
ме ња оно што се до та да под ра зу ме ва ло као кон ти ну и тет из-
ме ђу фор мал ног и са др жај ног аспек та од ре ђе них кул тур них 
тво ре ви на. Тра ди ци ја ни је са мо оно што се пре да је и на сле-
ђу је, већ и оно што се ства ра, што се ода би ре и узи ма за сво је 
на сле ђе. У том кон тек сту оно што прет ход на ге не ра ци ја пре-
да је сле де ћој са мо је је дан аспект тра ди ци је ко ја прет по ста-
вља и од нос по то ма ка пре ма пре ци ма. Ус по ста вља њем бит не 
раз ли ке у од но су до та да шњег по и ма ња зна ча ја кул тур ног на-
сле ђа, мо дер но зна че ње тра ди ци је је ак ту а ли зо ва ло и на гла-
си ло упра во тај ре цеп циј ски зна чај пре да је и ука за ло на то да 
она мо же има ти и су про тан смер. По ка за ло се, на и ме, да је за 
фор ми ра ње тра ди ци је ва жно не са мо оно што се на сле ђу је 
од сво јих оче ва и пре да ка, већ и оно што се сти че и ства ра 
то ком жи во та, од но сно оно што се ода би ре из соп стве не и 
ту ђе кул тур не про шло сти. Ти ме се на гла си ла од го вор ност за 
соп стве ни кул тур ни иден ти тет, али се у же љи за ње го вим 
по твр ђи ва њем он ис по љио и у ра ди кал ном ви ду. 
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Фор ми ра ње соп стве не тра ди ци је нај и зра же ни ји је у мо-
дер ни стич ким про јек ти ма ко ји су у ви ду ре во лу ци о нар ног 
пре о бра жа ја ис ка зи ва ли ни хи ли стич ки од нос пре ма до та-
да шњем на сле ђу. Ко ре ни тог мо дер ни стич ког од но са пре ма 
тра ди ци ји по ти чу из де са кра ли зо ва не ка то лич ке дог ме фи
лиокве у зна че њу „и од си на”. Иако се на сле ђе при ма као ба-
шти на, јер до ла зи од оца, дог ма да њен дух мо же по ти ца ти 
„и од си на”, омо гу ћу је и ра ди кал ну про ме ну од но са пре ма 
ба шти ни. Син ни је са мо чи ни лац ре цеп ци је до та да шњег на-
сле ђа, већ и ак тер но ве тра ди ци је. Ти ме се ле ги тми са ло и 
раз ре ше ње Еди по вог ком плек са кроз оце у би ство као услов 
по твр ђи ва ња си на као но си о ца тра ди ци је ко ја по чи ње од ње-
га. Пост ва ре ност и ре и фи ка ци ја све тог ни је зна чи ла и пот пу-
но пре ки да ње са са крал ним ко је се ус по ста вља на дру гим, 
пли ћим ду хов ним осно ва ма и су же ном, ре ду ко ва ном зна че-
њу. Кроз фе ти ши за ци ју на сто јао се да об но ви од нос пре ма 
све том, али су по то њом об зна ње ном смр ћу Бо га, до ве де на у 
не по сред ну ве зу и до са мо по ни шта ва ња два до та да ди ја ме-
трал но раз ли чи та пој ма. По ни шта ва њем пој ма ко ји је сим бо-
ли сао жи вот и мо гућ ност ње го ве ду хов не тран сцен ден ци је 
обо го тво ре на је смрт ко јој се због про ду жа ва ња соп стве ног 
ла ко жр тву ју ту ђи жи во ти. Ти ме се отво ри ла етич ка про ва-
ли ја и са мо на нов на чин ак ту а ли зо ва ла па ган ска жи вот на 
на че ла. Са ста но ви шта опи са ног кру га, мо же мо ја сни је ви де-
ти суд би ну тра ди ци је ве за не за на род ну кул ту ру. 

Одтрадиционалногкатрадицијском
Тра ди ци о нал на кул ту ра под ра зу ме ва ви ше аспе ка та 

ве за них за со ци јал ну ор га ни за ци ју, ма те ри јал ну про из вод-
њу, мит ско, об ред но и фол клор но ства ра ла штво ко је прет-
по ста вља и од ре ђе ни ет но фи ло зоф ску и ет ноп си хо ло шку 
ди мен зи ју. У мо де лу та кве кул ту ре, на род на тра ди ци ја има 
ег зи стен ци јал но и ду хов но зна че ње кон ти ну и те та од ре ђе ног 
обра сца ми шље ња и по на ша ња ускла ђе ног са до ми нант ним 
ре ли гиј ским, дру штве ним и мо рал ним нор ма ма за јед ни це. 
За сно ва ни на по сто је ћем обра сцу, од го во ри ко ји на ста ју у из-
ве сним упит ним си ту а ци ја ма има ју сми сао и вред ност по-
твр ђи ва ња а не оспо ра ва ња ње го вих на че ла.

Јед но од пра ви ла тог обра сца ни је ње го во тип ско ре-
про ду ко ва ње, већ, ка ко смо ис та кли, кре а тив но ис пу ња ва ње, 
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че сто и по мо де лу мит ског гра ђе ња од еле ме на та на до хват 
ру ке из ра же ног и у са ста вља њу пе са ма то ком њи хо вог из во-
ђе ња.6 Ме ђу тим, ка да до ђу у пи та ње прет по ста вље на на че-
ла и гра ђе ње на ње ним осно ва ма, тра ди ци ја до би ја и сво ја 
дру га са др жин ска, из ра жај на и фор мал на обе леж ја. Чу ва ја-
ћи још увек еле мен те пре ђа шњег кул тур ног на сле ђа, она од 
тра ди ци о нал не по ста је тра ди циј ска.7 За раз ли ку од тра го ва 
тра ди ци о нал не кул ту ре ко ји упу ћу ју на кон ти ну и тет ста рих 
фор ми, тра ди циј ски тра го ви го во ре о њи хо вој слич но сти са 
тра ди ци о нал ним али је овом при ли ком реч о ис хо ду јед ног 
дис кон ти ну и те та. На при ме ру ре ли гиј ских пред ста ва пре ци-
зни је се мо гу уочи ти оне ко је по ти чу из пре хри шћан ских, 
па ган ских вре ме на, од па ган ских са др жа ја на ста лих на кон 
по ја ве хри шћан ства.8 У том сми слу се и по ка зу је ва жност 
раз ли ке из ме ђу тер ми на ко јим се пре ци зно де фи ни ше ста-
тус тра ди ци о нал не кул ту ре од кул тур них об ли ка у пре ла зу, 
тран зи ци ји ко ји ме ња ју и ре ла ти ви зу ју тра ди ци ју.

За срп ску кул ту ру и мен та ли тет ко ји је у ду гом про це-
су до био од ли ке пре ла знич ког, ка ко тај про цес озна ча ва Вла-
ди мир Вел мар-Јан ко вић,9 и тра ди ци ја се ис ка зу је на је дан 
по се бан на чин. Тра ди циј ско по ста је до ми нант но фор мал но и 
са др жин ско обе леж је ко је у на шим усло ви ма но во ком по но ва-
не кул ту ре по ста је и сво је вр сна на род на тра ди ци ја, но ва на-
род на кул ту ра.10 У тим окол но сти ма ла ко се об на вља ју ста ри 
обра сци и до та да за по ста вље на тра ди ци ја чи ји еле мен ти и 
ду хов не вред но сти до би ја ју сво ју дру гу, праг ма тич ну функ-
ци ју. Пре ла знич ки мен та ли тет по ни шта ва култ ни од нос пре-
ма тра ди ци ји и са о бра жа ва ње не са др жа је и вред но сти но вим 
жи вот ним ин те ре си ма. У пре ла зном, кри зном раз до бљу при-

6 Модел тог стварања је митска креативност бриколажирања,како је назива 
Klod Levi-Stros, Ibidem;Упор. и A.Lord,PevačpričaI, II, Prosveta, Beograd, 
1990.

7 Многи домаћи аутори не праве у српском језичком идиому разлику између 
појмова традиционалноги традицијског,као што се и у хрватском термином 
традицијскопокрива значење традиционалног.На пр. D. Rihtman-Auguštin, 
Strukturatradicijskogmišljenja, Školska knjiga, Zagreb, 1984.

8 Б. Јовановић, Духпаганскогнаслеђа, Светови, Нови Сад, 2000.
9 В. Велмар-Јанковић, Поглед с Калемегдана, Оглед о београдском човеку,

Београд, 1938. Поновљено издање, библиотека града Београда, Београд, 
1991, 34-40.

10 Б. Јовановић, “Новостворена култура”, Народностваралаштво,св. 1-4, год. 
XXVII, Београд, 1988, 1-5.
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хва та њем но вог и по што ва њем ста рог, ег зи стен ци јал на си ту-
а ци ја се на сто ји учи ни ти кул тур но из ве сни јом. Рас та ка њем 
тра ди ци о нал ног мо де ла по ни шта ва се до та да шње кул тур но 
упо ри ште, али се по мо ћу ње го вих раз гра ђе них еле ме на та ус-
по ста вља и гра ди но ва си гур ност. По ка за ло се да ова квом 
пре ла знич ком ста ту су кул ту ре не до ста је, за пра во, ста бил ни-
је и чвр шће упо ри ште, од но сно тра ди ци ја. До ми на ци ја на ци-
о нал ног и по ли тич ког обра сца оста ви ла је у сен ци кул тур ни 
обра зац чи је от су ство Сло бо дан Јо ва но вић11 од ре ђу је као би-
тан фак тор у фор ми ра њу на шег на ци о нал ног мен та ли те та. 
Овај став мо же мо при хва ти ти у кон тек сту са вре ме не кул ту-
ре и обра за ца за ви сних од ње них са вре ме них ин сти ту ци ја, 
али не и у кон тек сту ње го вог пот пу ног не по сто ја ња јер се 
упра во пре ла знич ки кул тур ни обра зац по твр ђу је у сво јој ви-
тал но сти у вре ме от су ства кул тур них ин сти ту ци ја. 

Про ме на и при ла го ђа ва ње тра ди ци је мо же, пре ма Ха-
бер ма су, има ти прак тич ни и праг ма тич ки ка рак тер.12 Уко ли-
ко је про ме на и упо тре ба усло вље на са мом тра ди ци јом, по-
тре бом очу ва ња ње ног ви та ли те та и по твр ђи ва ња кул тур ног 
иден ти те та за јед ни це, мо же мо го во ри ти о ње ном прак тич ком 
аспек ту. Ме ђу тим, уко ли ко се тра ди ци ја на сто ји упо тре би-
ти као сред ство оства ри ва ња не ких кон крет них дру штве них 
ци ље ва, он да је ње на упо тре ба праг ма тич на. Праг ма тич но 
ко ри шће ње тра ди ци је до во ди углав ном до ње ног по ни шта-
ва ња, сво ђе ња ње них ви ше знач них сим бо ла и са др жа ја на 
не ко јед но ди мен зи о нал но зна че ње, као на при мер по ли тич ка 
упо тре ба тра ди ци је. Та кав од нос пре ма тра ди ци ји укљу чу је 
и ње но на сил но пре ки да ње у ци љу ус по ста вља ња дру ге тра-
ди ци је или осло ба ђа ња до та да по ти сну те тра ди ци је. Уме сто 
вра ћа ња тра ди ци ји кроз при ме ре ни ји кул тур ни обра зац ко ји 
би зна чио ујед но и ње го ву об но ву, вра ћа ње тра ди ци је у не-
кон тро ли са ном и не при ме ре ном об ли ку по ка зу је се као ола-
ко тро ше ње ње них вред но сти, и праг ма тич ко ко ри шће ње у 
од ре ђе не свр хе.

11 С. Јовановић, Једанприлогзапроучавањесрпскогнационалногкарактера,
Виндзор, Канада, 1964. Поновљено издање у оквиру Сабраних дела том 
12, Београдски издавачко-графички завод, Југославија публик, Српска 
књижевна задруга, Београд, 1991, 566-573.

12 J. Habermas, Teorijaipraksa, Kultura, Beograd, 1980.
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 Традиционализамкаоотпорпроменама
Ове прет по став ке на род не тра ди ци је ва ља узе ти у об-

зир при ли ком ње ног ту ма че ња, од но сно чи та ња. Ту ма че ње 
тра ди ци је прет по ста вља ка ко тра ди ци о нал но ту ма че ње за-
сно ва но ма обра сци ма тра ди ци о нал ног зна ња, та ко тра ди ци-
ју ту ма че ња од ње них ла ич ких до на уч них ни воа. Под ра зу-
ме ва ју ћи и са др жа је ко ји не до ла зе до по себ ног из ра жа ја у 
окви ру до ми нант ног мо де ла, тра ди ци ја је знат но бо га ти ја од 
свог ли ка ко ји ис ти че. У сен ци са др жа ја са ко јим се иден ти-
фи ку је оста је њен „дру ги”,13 мо гу ћи иден ти тет. По ти сну ти 
са др жа ји су „не све сно” тра ди ци је ис ка за но као ње го ва све-
сно не по зна та, суб вер зив на и иза зов на стра на. Од сте пе на 
отво ре но сти тра ди ци је пре ма том дру гом за ви си и ње на ви-
тал ност. 

Тра ди ци ја под ра зу ме ва жи вот ни кон текст у ко јем је 
она нај бит ни ји чи ни лац кул тур ног кон ти ну и те та ко ји је жи-
во тан за ви сно од то га ко ли ко сво ју прин ци пи јел ност уса гла-
ша ва са праг ма тич но шћу и по тре ба ма за про ме ном. Сва ка 
тра ди ци ја је оста ла жи ва за то што се на овај на чин и ме ња ла, 
јер су те про ме не жи вот не, а жи вот оп ста је пр вен стве но за-
хва љу ју ћи ра зно вр сно сти и про ме на ма. Уко ли ко се од ре ђе ни 
обра сци не ме ња ју упр кос зах те ви ма за њи хо вом про ме ном 
и пре о бра жа јем, он да се пред иза зо вом жи вот них про ме на 
тра ди ци ја за тва ра у се бе, кон зер ви ра и огра ђу је од жи во та. 
Тра ди ци ја до би ја сво је не га тив но зна че ње, а кон зер ви ра не 
вред но сти по ста ју ар ха и зми и кул тур ни ана хро ни зми. Ин-
си сти ра ње на од ре ђе ним ана хро ним об ли ци ма и са др жа ји-
ма до та да шње кул ту ре ко ји се без тран спо но ва ња у но во ис-
ка зу ју као смет ња пред бу дућ но шћу, пред ста вља не га тив ни 
аспект тра ди ци је ко ји се мо же на зва ти тра ди ци о на ли змом. 
Об ли ци кул ту ре ко ји оста ју из ван жи вот ног то ка по вре ме но 
се ак ту а ли зу ју. По пут му зеј ског екс по на та или обла че ња тра-
ди ци о нал не но шње у вре ме од ре ђе них об ре да, та ква тра ди-
ци ја је уга сла и упо ко је на, што не зна чи да се ње ни са др жа ји 
не мо гу об но ви ти или по ста ти део но ве це ли не. 

13 О појму “несвесни идентитет” и “комплементарни идентитет” у: K. G. Jung, 
Psihološki tipovi, Izabrana dela, knj. 5, Matica srpska, Novi Sad, 1977, 499; R. 
Leing, Jastvoidrugi, Svetovi, Novi Sad, 1989, 76-82.
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Иако се све ме ња, па и тра ди ци ја, љу ди се пла ше не из-
ве сних про ме на ко је су зах тев не у сми слу не по сред ног жи-
вот ног по твр ђи ва ња на сле ђе них вред но сти. За то је ис ко ра ка 
ка про ме на ма ујед но и про ве ра на шег ствар ног уте ме ље ња 
у ве ро ва њу у ду хов не вред но сти. Пред том не из ве сно шћу и 
зах те вом за про ме на ма чу је се и очај нич ки ва пај за вра ћа њем 
про шло сти, од но сно тра ди ци ји. Тај ва пај је ме ђу тим зна чењ-
ски дво сми слен јер се од но си ка ко на по вра так по ти сну тој и 
за по ста вље ној тра ди ци ји, та ко и на вра ћа ње ко ре ни ма, од но-
сно вра ћа ње про шло сти. И упра во у тој син таг ми „вра ћа ње 
про шло сти” су о ча ва мо се не са мо са на шим на сто ја њем да 
се вра ти мо, од но сно си ђе мо у про шлост, већ и са не ком вр-
стом при сил не ак ту а ли за ци је про шло сти. Про шлост као не-
ка „сле па си ла” јед но став но за вла да на шом са да шњо шћу и 
на шим жи во том. За то са мо уко ли ко је при ме ре на ак ту ел ном 
вре ме ну, про шлост је чи ни лац на ше са да шњи це и жи вот не 
из ве сно сти пред бу дућ но шћу. У том сми слу су са др жа ји кул-
тур не про шло сти пре о бра же ни и као та кви са о бра же ни ак ту-
ел ној жи вот ној ствар но сти. Упра во та ква тра ди ци ја по ка зу је 
сво ју ви тал ност и мо гућ ност свог по твр ђи ва ња у про ме ње-
ним окол но сти ма. За то и ис ку ство ко је по зна је мо не зна чи и 
да смо га спо зна ли, од но сно схва ти ли и про ту ма чи ли на нај-
а де кват ни ји на чин. Не по зна та кул тур на про шлост и бу дућ-
ност огле да ју се у на шој тај ни по сто ја ња и спо соб но сти да 
от кри ва њем све та спо зна мо и соп стве ну на род ну тра ди ци ју 
ко ја је да та и по зна та, али чи је бо гат ство омо гу ћу је по је ди на-
цу да је стал но от кри ва, по твр ђу је и об на вља и да на осно ву 
тра ди ци је ства ра свој свет. 

Ком плек сан са др жај јед не на род не тра ди ци је ука зу је 
нам се, нај пре у тој по јав ној, ма ни фест ној рав ни ко ја је по-
вод от кри ва њу ње них ла тент них зна чењ ских сло је ва, скри-
ве них не све сних по ру ка. Ти ду бљи сло је ви тра ди ци је чи не 
се по себ но при влач ним ис тра жи ва чу ко ји их са гле да ва као 
ком пле мен тар но дру го ли це тра ди ци је. Сва ка тра ди ци ја по-
ка зу је се и ре пре сив ном у од но су на са др жа је не при хва тљи ве 
пре ма кри те ри ју му ње них ва же ћих на че ла. По ти сну ти са др-
жа ји ко ји би мо гли до ве сти у пи та ње сам иден ти тет за јед ни-
це, у од ре ђе ним об ред ним окол но сти ма, осло ба ђа ју се до би-
ја ју ћи та да уто пиј ско зна че ње. Ма да је под ра зу ме ва ју ћи чи-
ни лац тра ди ци је, осло бо ђе ни са др жај „дру гог” има ка рак тер 
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оног “још-не”, сен ке ко ја прет хо ди ње го вом мо гу ћем ре ал ном 
по твр ђи ва њу. Ме ђу тим, ње го во при вре ме но ис по ља ва ње ко је 
оспо ра ва ва же ћи иден ти тет ујед но је и на чин ње го вог по твр-
ђи ва ња на кон по нов ног ус по ста вља ња ње го вих на че ла.

Иако, да кле, кул тур ни иден ти тет прет по ста вља тра ди-
ци ју као га рант кон ти ну и те та, са др жа ји све сног и не све сног 
аспек та ре ал но сти по ка зу ју ње ну ком плек сност. У сен ци са-
др жа ја ко ји се ис ти чу до ми нант ним обра сцем оста је оно „дру-
го”, по ти сну то иси ја ва ју ће као кон сти ту тив ни део тра ди ци је, 
ње гов под ра зу ме ва ју ћи али у иде ал тип ској пред ста ви иден-
ти те та не при зна ти са др жај. При мер тог дру гог пре по зна је мо 
као кон стан ту срп ске тра ди ци је у па ган ским са др жа ји ма у 
вре ме хри сти ја ни за ци је, и као хри шћан ске еле мен те то ком 
об но ве ста рих ве ро ва ња.14 Утка ни у ду хов ну тра ди ци ју срп-
ског на ро да, еле мен ти па ган ства и хри шћан ства при сут ни су 
у син кре ти стич ким са др жа ји ма об ред не прак се и об ли ци ма 
на род ног умет нич ког ства ра ла штва. Ви тал на не пре кид ност 
тог ис ку ства ни је ин сти ту ци о на ли зо ва на и одво је на од жи во-
та, већ се из нај не по сред ни јих ин те ре са при ла го ђа ва но во на-
ста лим усло ви ма. 

При су ство раз ли чи тих еле ме на та и вер ских сло је ва у 
на род ним оби ча ји ма и ве ро ва њи ма по ка зу ју из у зет ну ком-
плек сност ре ли гиј ског би ћа срп ског на ро да. Упр кос еви-
дент ним еле мен ти ма хри шћан ства, до ми нант ност ра ни јих 
вер ских са др жа ја да је срп ској на род ној ре ли ги ји из ра зит 
па ган ски ка рак тер ко ји је би тан за раз у ме ва ње свих об ли-
ка оби чај не прак се за сно ва не на од го ва ра ју ћим ма гиј ско-ре-
ли гиј ским пред ста ва ма. Уко ли ко се из кул тур но-исто риј ске 
пер спек ти ве са гле да то па ган ско је згро, он да се уоча ва ње-
го ва кон стант ност упр кос од ре ђе ним про ме на ко је су га до-
во ди ле у пи та ње или омо гу ћа ва ле да до ђе до по себ ног из-
ра жа ја. Ви тал ност па ган ских вер ских са др жа ја по ка за ће се 
упра во у одр жа ва њу тра ди ци о нал них пред ста ва и об ред не 
прак се.15 Уте ме ље ни на на род ној ре ли ги ји, оби ча ји и ве ро ва-
ња по ка зу ју сво ју ве зу са кул тур ном про шло шћу и свој зна чај 
и у да на шњем на род ном жи во ту. Оства ре ни до ме ти срп ске 

14 В. Чајкановић, МитирелигијауСрба,Српска књижевна задруга, Београд, 
1973; В. Чајкановић, Омагијиирелигији,Просвета,Београд, 1985.

15 Б. Јовановић, Српска књига мртвих, Градина, Ниш, 1992; Б. Јовановић, 
Магијасрпскихобреда, Светови, Нови Сад, 1993.
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кул ту ре прет по ста вља ју пер ма нент но при су ство овог сло ја 
ко ји се пре о бли ку је или ко ји пре о бли ку је. При су тан или као 
пре вла да ни прет ход ни са др жај или као слој ко ји пре о вла да ва 
у но вим син кре ти стич ким тво ре ви на ма, па ган ски дух се са-
мо по твр ђу је мен та ли те том пре ла знич ке кул ту ре. Ме ђу тим, 
упра во та кав мен та ли тет у стал ним про ме на ма, пре ки да њу 
тра ди ци је, ње ном од ба ци ва њу и по нов ном ожи вља ва њу омо-
гу ћу је да на овим про сто ри ма се бе до жи вља ва мо као исте. 
Та кав мен тал ни склоп је из раз јед не тра ди ци је у ко јој се и не 
по ста вља пи та ње на шег кул тур ног иден ти те та. 
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BojanJovanovic

TRADITION IN LIGHT OF THE CHANGES

Summary

Althoughtraditionisbeingpronetochanges,justlikeevery
thinginthisworld,duetoitsslowrhythmofthechangestradition
hasbeen regardedasa cultural immutability, thushavinghad
anunquestionablestatusincommunity.Havingbeendetermined
primarilybyitspast, traditionalsocietieshavebeencharacter
izedbycenturieslongimmutability,butalsowiththeirowninter
nalcreativedynamicsreflectedin formationofauthentic forms
ofmaterialandspiritualculture.Spontaneous,subconsciousand
consciouschangeoftraditionhasbeendifferentfromitsoneas
pect that has been closed duet to the changes and therefore it
has turned into traditionalism. If thisprocess isobserved from
thepointofreceptionplane,thanintheepochofmodernathere
couldbepointedoutahighlyarisenawarenessofapossibility
ofradicalchangeintherelationtowardheritage,havingtakena
formindestroyingaformertraditionandhavingbeensubstituted
byatotallynewone.
Keywords:continuity,experience,culture,past,heritage,lega

cy,identity,traditional,traditionalism,creation
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