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ни креатори социјалистичког празничног кален-
дара нису ништа ново могли да смисле када је 
реч о линеарном календару годишњих обичаја. 
Нове обичаје сместили су у готово идентично 
време када су били прослављани хришћански 
празници, који су окупљали народ и утицали на 
заједништво на микро (породица) и макроплану 
(шира заједница). Данас су ти тзв. нови празници 
изгубили сваки смисао, док су се хришћански вра-
тили у народ и међу вернике. 

На основу до сада реченог о књизи Хриш-
ћански празници и народни обичаји Срба у Даљу, 
протонамесника Александра П. Ђурановића, миш-
љења сам да је ово веома значајно дело за шира 
културолошка проучавања духовне културе ср-
пског народа у целини, јер познавањем културе 
празника на локалном плану могуће је изграђива-

ти и аналитичке представе о значају дате културе 
у разним нивоима времена који су на известан на-
чин испреплетени. Уједно књига овог типа је зна-
чајна и за архивирање података о нематеријалном 
наслеђу српског народа, како у Србији тако и из-
ван њене матице, јер дубину и испуњеност реал-
ног живота и данас артикулише духовно наслеђе 
ма како оно било у стварности и интерпретирано.
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Библиотека Етнографског музеја у Београ-
ду недавно је обогаћена за једну репрезентативну 
публикацију коју је објавило Министарство кул-
туре и туризма Републике Турске. Књига Turkey’s 
Intangible Cultural Heritage је објављена 2008. го-
дине у Анкари. Уредник књиге је M. Öcal Oğuz, а 
текстове је писало чак 14 аутора. Богато опремље-
на и квалитетно штампана с великим бројем фото-
графија у боји, енциклопедијског формата, обима 
311 страна и преведена на неколико језика, ова 
књига је сасвим јасно намењена репрезентацији 
културе Турске у свету. На самом почетку књиге 
налази се кратак предговор министра културе и 
туризма Турске, у којем је изнета званична наме-
ра књиге да забележи непроцењиве компоненте 
турске културе и да их представи будућим гене-
рацијама. Ипак, у министровом предговору је за-
држано уобичајено схватање да су материјално и 
нематеријално културно наслеђе два ресурса који 
стоје у међусобној интеракцији. Након предгово-
ра следи обимнији текст уредника о нематеријал-
ном културном наслеђу у Турској.

Основна структура садржаја књиге концеп-
туализована је сходно дефиницији нематеријал-
ног културног наслеђа коју даје УНЕСКО, тј. 
сходно разликовању појединих сегмената нема-
теријалног наслеђа које је дато том дефиницијом. 
Садржај књиге је, стога, подељен у пет великих 
целина, почев од усмених казивања и традиција, 
преко извођачких уметности, социјалних пракси, 
ритуала и свечаности, знања и понашања у вези с 
природом и свемиром до традиције разних заната. 
У оквиру сваке целине представљена су поједина 

знања, вештине, обичаји, веровања, легенде итд. 
Тако су у делу који се односи на усмену традицију 
представљене успаванке, легенде, народне приче, 
нарицања за мртвима, клетве, али и неки битни 
идиоми и изрази. Целина посвећена извођачким 
уметностима доноси текстове о луткарским пред-
ставама, играма сенки, сеоским приредбама, Мев-
лева церемонији, народним спортовима, народним 
инструментима, дечјим играма, итд. Трећа цели-
на, посвећена социјалним праксама, ритуалима и 
свечаностима, представља нам обичаје животног 
циклуса и обичаје годишњег циклуса, како их већ 
уобичајено називамо. Четврта, и најобимнија це-
лина, садржи текстове из домена народне меди-
цине и ветерине, представља народна веровања, 
народну економију, исхрану, знања и представе у 
вези с чајем, кафом, прерадом млека, однос према 
времену и мерама, одржавање хигијене итд. Пос-
ледња целина приказује поједине занате попут 
ткања, дрворезбарства, корпарства и метларства, 
грнчарства, филиграна, ковачког заната, али ујед-
но даје и приказ народне архитектуре и културе 
становања.

Сваки текст је, пропраћен квалитетним и ре-
читим фотографијама. Текстови су писани једнос-
тавно и јасно, а онде где се говори о комплексним 
елементима културног наслеђа текстови су по-
дељени на поједине сегменте како би ти елементи 
били што јасније и детаљније представљени. На 
пример, када се говори о оби чајима везаним за 
рођење детета у посебне целине издвојени су ве-
ровања и обичаји у вези с полом детета, исхраном 
мајке, купањем детета, шта се ради након 40 дана 
итд., а кад је реч о дечјим играма представљене су 
чак 33 игре. Међутим, веома битна одлика књиге 
Нематеријално културно наслеђе Турске јесте то 
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што је уз елементе нематеријалног наслеђа пред-
стављен и велики број објеката материјалне кул-
туре који су у вези с појединим ритуалима, оби-
чајима, знањима или вештинама.

Када се сагледа кроз културно-антрополо-
шку и етнографску призму у херитолошкој пара-
дигми, књига Нематеријално културно наслеђе 
Турске се с једне стране готово у потпуности може 
узети као идеалан модел таквог начина презента-
ције културе, али се с друге стране може сагле-
дати и као провокативна, јер иако не садржи ни 
најмању анализу културе, она посредно поставља 
нека питања пред Унесков концепт културе који је 
заступљен у Конвенцији о очувању нематеријал-
ног културног наслеђа. Аутори књиге су, најпре, 
представили укупну традицијску културу Турске 
тако што су је ресистематизовали сходно дефи-
ницији нематеријалног наслеђа која је дата Кон-
венцијом. Надаље, у таквом представљању култу-
ре при хваћен је и прилично темељно примењен 
концепт „живог наслеђа“ што значи да су аутори 
књиге обратили пажњу на традицијске културне 
елементе који су саставни део савремене културе, 
односно књига се може читати и као традиција 
која живи. Уз то, у књизи је сажето представљен и 
савремени обичај испраћаја младића на служење 
војног рока.

Чини се да је, ипак, најбитнија одлика књиге 
то што је у њој, пратећи конвенционална етнолош-
ка и антрополошка схватања, култура представље-
на као тотални систем. Аутори нису били искљу-
чиви у дистинкцији материјална – нематеријална 
култура иако се у уводним текстовима књиге та-
ква дистинкција јасно износи. У појединим дело-
вима књиге се чак више одлази „на другу страну“, 
па је тако у делу који је посвећен традиционалној 
економији представљен велики број материјалних 
културних творевина које се користе у пољопри-
вреди и сточарству, док се о самим економским 
односима, економској организацији, знањима и 

вештинама не говори ништа или се поједине ве-
штине тек наговештавају у текстовима уз поје-
дине предмете. Нешто уравнотеженији однос је 
присутан у представљању веровања и понашања 
везаних за склапање брака, где су представљени 
и цео церемонијал и елементи дево јачке спреме 
и репрезентативне одеће. Такав приступ култури, 
осим што указује на то да је књига добрим делом 
писана у дискурсу класичне музејске праксе који 
подиже ниво њене поузданости, уједно поставља 
питање артифицијелности формалног раздвајања 
појединих елемената културе сходно материјал-
ности њиховог изражаја које је присутно у Унес-
ковом концепту културе. Књига Нематеријално 
културно наслеђе Турске (можда намерно, можда 
несвесно) прилично јасно доказује да је свака кул-
тура комплексан систем знања, веровања, пона-
шања и објеката који су структурно повезани, али 
да култура сама по себи не садржи разликовање 
својих материјалних и нематеријалних елемена-
та. Друго битно питање које ова књига поставља 
јесте питање својеврсне пурификације културе, 
односно она садржи суптилно раздвајање репре-
зентативне од свакодневне културе, при чему је 
ова друга стављена у подређен положај. Иако су 
у књизи на фотографијама често представљени 
„обични људи“ у својој свакодневици, својеврсна 
идеализација културе се огледа у томе што су у 
текстовима дати искључиво идеалтипски модели 
појединих културних елемената, а у уводном тек-
сту уредника је довољно јасно заступљено роман-
тичарско гледиште на савремену културу као на 
нешто што мења „изворну“ културу.

На крају, може да се каже да књига Нема-
теријално културно наслеђе Турске у сфери кул-
турне политике једне државе представља право 
ремек-дело, док у херитолошкој сфери представља 
добар мотив за промишљање научно засноване 
презентације културе.
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