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Монографија протонамесника Александра 
П. Ђурановића, Хришћански празници и народ-
ни обичаји Срба у Даљу, посвећена је годишњим 
хришћан ским празницима и њима (временски) 
одговарајућим народним обичајима станов-
ништва у Даљу. Веома је добро илустрована с 
фотографијама које је начинио, сакупио и обра-
дио сам аутор. Поред Предговора и Закључка, 
рукопис је подељен на следеће целине према го-
дишњем црквеном календару: Зимски празници 
и обичаји, Пролећни празници и обичаји, Летњи 
празници и обичаји, Јесењи празници и обичаји, 
Нови празници. Свако поглавље рашчлањено је 
на низ одговарајућих тема које сачињавају струк-
туру појединачних празника у линеарном протоку 
времена годишњег календара обичаја и одговарају 
како хришћанском понашању и мишљењу тако и 
народном схватању празничног времена, односно 
како аутор наводи „у овој смо књизи обухватили 
све оне празнике за које су везани одређени на-
родни обичаји и веровања, а који су у складу са 
хришћанским поимањем света“.

Протонамесник Александар П. Ђурановић 
се прихватио двојаког посла када је приступио 
писању текста за ову монографију. Наиме, с једне 
стране реч је о представљању прикупљене грађе 
на терену, радећи с многобројним казивачима и 
носиоцима одређене обредне праксе у току го-
дине, а с друге стране, аутор је студиозно истра-
живао и проверавао годишње обичаје на основу 
архивског материјала уз консултацију старије ет-
нографско-етнолошке, историографске, теолошке 
литературе. 

Дакле, на самом почетку у Предговору на-
говештено је да ће се уз хришћански празнични 
календар поставити у хришћански дискурс и на-
родни обичаји које је мање-више, и сама право-
славна црква ставила под своје окриље и дала им 
хришћански смисао. Стога скрећем пажњу на ова-

кав подухват, с обзиром на то да је аутор теолог 
и протонамесник у православној цркви у Даљу, и 
веома савремен приступ у представљању култу-
ре празника уопште па и културе празника Срба 
у Даљу. Време је да коначно одређену профану 
димензију хришћанских празника разматрамо 
управо онако како је понуђено у овом рукопису, 
јер је посебно 21. век и целокупан развој чове-
чанства донео и другачије сагледавање опстанка 
појединих обичаја. Многи обичаји дубоко уко-
рењени у српско културно наслеђе, који, истина, 
поседују своје архетипско и архаично порекло, 
временом су прилагођени начелима савременог 
живота. У форми симбола наставили су да трају 
и да се преносе као културно наматеријално на-
слеђе (нпр. бадњак, врба, ускршње јаје, поје дине 
поворке, литије и сл.). И поред тога овде није реч 
о поетској традицији српског народа, већ о ствар-
ној, живој традицији која интегрише и подупире 
стварну културну разноликост средине у којој ста-
новништво Даља живи.
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Српски народ након пада у вековно тур-
ско ропство, а потом касније и у времену соци-
јалистичке секуларизације хришћанских празни-
ка у другој половини 20. века, био је суочен с по-
ништавањем инситуционалних претпоставки за 
очување хришћанства. Услед тога је пролазио кроз 
фазе оживљавања неких архе типских веровања и 
тзв. паганске религиозности (Јовановић, Б., 2000), 
чиме су у дужем периоду, помоћу различитих ми-
микрија и латентног хришћанства и православља 
стварани услови за формирање посебног народног 
тумачења пра во  славне вере и прихватања облика 
блиских схва тањима широких маса. Слику света 
је народ у прошлости градио на тај начин што је 
полазио од самог себе идући до удаљеног и непоз-
натог простора, где је по веровању било боравиш-
те душа умрлих и разних митолошких бића. На тај 
начин је стварана посебна симболичка слика свега 
што окружује човека. Међутим, сви ти архаични 
обреди и ритуали у годишњем календару празни-
ка напуштени су баш због тога што су изгубили 
смисао и адекватно значење за одређене заједнице 
на локалном и ширем плану. Митска реалност која 
је формирана у сложеним историјским околности-
ма временом је потиснута, а као културни реликти 
прошлости остали су поједини симболи празнич-
не културе о којима је реч и у књизи протонамес-
ника Александра П. Ђурановића и како сам аутор 
констатује и саопштава: „Многи данас без разу-
мевања саме суштине празника или обичаја држе 
одређене ритуале, али и да су многи управо због 
неразумевања самог празника потпуно избацили 
одређене радње ... Сматрам, такође, да је колико 
битно суштински познавати смисао празника или 
обичаја, исто толико битно знати га ваљано и пра-
вилно славити и преносити га на своје потомке.“ 
Дакле, аутор у целини представља само ону ди-
мензију народних обичаја који су остали битни за 
православно српско становништво Даља, тј. оне 
обичаје који их повезују или чине различитим у 
односу на друге људе у окружењу.

Ако се прихвати да су обичаји неписана пра-
вила понашања и мишљења које намеће одређена 
заједница (од породице до шире социјалне зајед-
нице) и који се преносе с колена на колено, мора-
мо признати да је српска традиционална култура, 
посебно у панонском културном подручју, попут 
других заједница, веома богата обичајном прак-
сом која је сачувана у специфичном синкретизму 
управо с православном вером и то у линеарном и 
цикличном протоку времена. Етнолози су регист-
ровали да одређени обичаји живе у народу оноли-
ко колико имају смисла за основне функционалне 
потребе заједнице и појединаца у егзистенцијал-
ном, заштитном и репродуктивном контексту. 
Дакле, сваки културни феномен детерминисан 
својим функцијама постоји зато што функциони-
ше ... тј. неко веровање, нека установа, или, реци-

мо, неки обичај одржава се само док има одређене 
функције, одређену сврху у животу људи (Бандић, 
1990). Оног момента када више нема потребе за 
неким датим понашањем и мишљењем, обичаји 
се напуштају, трансформишу или модификују, тј. 
прилагођавају времену у којем се живи. О таквој 
адаптивној улози народних обичаја говори и аутор 
ове књиге. 

Од зимског, преко пролећног, летњег до је-
сењег циклуса обичаја представљена грађа упоз-
наје читаоца шта је све било и шта јесте сачувано 
у духовној култури становништва Даља, са на-
гласком на канонизоване делове празничне струк-
туре. Осим тога, етнографска грађа је поткрепље-
на и усменим народним стваралаштвом, посебно 
изрекама, које указују на виспрени и свежи дух 
српског народа у Даљу. 

У пажљивом читању књиге протонамесни-
ка Александра П. Ђурановића поред духовне 
структуре празника и описа понашања становни-
ка Даља у линеарном времену, уочава се како је у 
зимским и пролећним празницима било и да има и 
данас више народних обичаја и митских веровања 
(ствараних стереотипним тумачењима), док у 
летњем и јесењем периоду они готово изостају. 
Примат у народној свести, према празничној кул-
тури, тада заузима хришћанска основа празника. 
Дакле и овде се види подударност с примарном 
сточарско-земљорадничком културом панонске 
културне зоне. У зимском периоду, док природа 
мирује, било је потребно одређеним ритуалима, 
макар да су они и настали у контексту народ-
ног православља, обезбедити погодан основ за 
успешну и срећну и богату нову аграрну и сто-
чарску годину. Осим тога, аутор скреће пажњу 
и на сву комплексност живота у мултиетничкој 
и мултиконфесионалној средини, те указује на 
могуће модификације појединачних, одређених 
обреда који припадају профаном контексту и 
структури празничне атмосфере, а развијали су се 
под утицајем других културних образаца у проце-
сима акултурација које су се одиграле између ста-
новника разних националности којим су станов-
ници Даља окружени (примери су у светковању 
Беле недеље, поворкама машкара, и слично). 

Аутор се посветио и тзв. новим празници-
ма који су до последње деценије 20. века имали 
одређену друштвену функцију не само у култу-
ри становништва у Даљу већ и шире. Међутим 
и ту би пажљиви читалац могао да сазна, иако је 
мало простора дато овим некада називаним новим 
обичајима, у каквим су се друштвено-политичким 
и историјским околностима стварали нови обичаји 
и какве су биле тенденције да се дотадашњи 
обичаји потисну, секуларизују и да потпуно иш-
чезну. Ипак то се није догодило с претходном 
празничном културом и релевантним обичајима. 
Но, морам да напоменем да се јасно уочава како 
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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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Turkey’s Intangible Cultural Heritage 
(Нематеријално културно наслеђе Турске)

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 


