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ТРАДИЦИЈА КАО ФАКТОР КОНТИНУИТЕТА У 
СОЦИОЛОГИЈИ КУЛТУРЕ

Сажетак. Културна  традиција подразумева изражавање традиционалног
у култури. Она подразумева оно што је  можда било у историји али то изражава на не-
дефинисан и магловит начин. Како традиција подразумева низ аспеката  изражавања
кроз језик, писменост,  народна  предања, религију, уметност, може се на  основу тога
пратити и сам континуитет културе једног друштва. Традиција на  овај начин заправо
никада не  нестаје и своју заснованост темељи на свом континуитету. Традици-
ја је отуда  релевантна  компонента сваке  културе, што, надаље, представља незаоби-
лазни чинилац развоја  сваког друштва  и културе.

Кључне речи: Кључне  речи: традиција, континуитет, културна  традиција,
култура, друштво. 

УВОД

У свом познатом делу „Идеје за филозофију повести човечанства”,
познати немачки историчар и филозоф Јохан Готфрид Хердер, када је реч о
традицији навео је следеће: 

„Народ нема никакву идеју за коју нема и реч; и најживље опажање
остаје нејасан осећај све док душа не нађе неко обележје и речју га укључи
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у сећање, подсећање, разум, чак, најзад у разум људи, у традицију”
(Хердер, 2012: стр. 125).

Из ове кратке опаске и надасве волуминозног дела Јохана Готфрида Херде-
ра, уочљиво је да овај аутор традицији даје изузетно место у људској култури.
Сећање, а у оквиру тога и разум, дају смисао и обележје целокупном колектив-
ном осећају народа за прошлост, односно за оно што у ширем значењу означа-
вамо традицијом. Отуда, историјско трајање, као битан елемент традиционал-
ног, јесте његов неизоставан део и без њега, заправо, нема и изражавања
традиције. Можемо, стога, у извесном смислу закључити да, када је реч о тра-
дицији, да је она у уској вези са осталим појмовима друштвене развојности: са
културом и историјом. Из сагледавања ових сегмената долазимо до следећих
појмовно-научних и операционалних категорија у разматрању културе: кул-
турна традиција и културна историја. У том смислу, могло би се закључити да
„без континуитета човековог живљења у историји, континуитета који подра-
зумева, разноврсност, сталну ’другачијост’, иновацију, креацију, самопревази-
лажење, не бисмо ни могли говорити о култури као иманентној сфери човеко-
вог живота у друштву и историји” (Божиловић, 1998: стр. 51).

ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ

Чему дати предност у истраживању друштва, историји (традицији) или
култури, тешко је одлучити се. Многи аутори који се баве социологијом кул-
туре, односно културологијом, одлучни су у томе да предност дају култури као
основном сегменту развоја друштва. Напротив, историчари су одлучни у томе
да тврде да из историјских догађања настају традиционална схватања, из којих
се на крају формирају културни сегменти, односно, у ширем значењу културна
историја човечанства. Иако наш циљ није да заузимaмo став о предности јед-
ног над другим, очигледно је да језик одређене заједнице, њена писменост, ре-
лигиозна схватања, уметност која произлази из свега као и народна предања,
јесу чиниоци који стварају традицију једног ентитета. Из наслеђа прошлости
лакше се крећемо ка садашњости и њеној креативности. Да је прошлост изу-
зетно важна у животу једне заједнице говори нам и чињеница да нас је „више
под земљом неголи над њом”, мислећи притом, да је прошлост човечанства
изузетно важна у креирању садашњости. Зато је традиција веома важна и ре-
левантна компонента у изражавању сваке културе, чиме се она сврстава у не-
избежну претпоставку сваколиког развоја људског друштва као и његове кул-
туре. 

Разумевање културе и њеног континуитета немогуће је без схватања
традиционалног у друштву и његове целокупне традиције. 
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„Без традиције, једва је то и потребно поновити, културе нема, са тра-
дицијом самом култура, чак и као разноликост појављивања свијести о
властитом времену, остаје музеалним експонатом, енциклопедијском на-
тукницом, идеолошком или одавно већ утврђеном националном бојом
коју ваља тек репродуцирати” (Пуховски, 1979: стр. 38–39). 

На значај традиције као неизоставног супстрата културе указивали су многи
мислиоци. Хегел на пример, сматра да се традиција преноси следом генера-
ција и да се у том процесу она временски прерађује и добија нове облике, чиме
се постиже њено обогаћивање. Нарочито се то односи на филозофију и науку,
јер се захваљујући предању очувао дух предака. По овом мислиоцу, предање
је „нешто живо што расте као нека моћна река која све више надолази што је
даље продрла почев од свог извора.” (Хегел, 1975: стр. 10–11). У овом контек-
сту упутно је стога говорити о традицији као историји која се живи. Обичаји
из прошлости морају се познавати, јер се само њиховим познавањем долази до
сазнања да смо постојали.

Да је традиција на неки начин психолошки профил једне нације, није те-
шко закључити. Из таквог промишљања указује се на идентитет једне заједни-
це, чиме се употпуњује изграђивање културе уопште и доприноси цивилиза-
цијском и општечовечанском оваплоћењу светске и људске заједнице.

Уврежено схватање, да је традиција често негативност по себи и да она
у ствари добар део (већину) људских заједница „гура” према испољавању не-
гативних особености и радњи, доста је произвољно. Заправо, погрешно је тре-
тирати традицију као догму и нешто што има призвук окамењености. Напро-
тив, традиција је стално у свом активитету према свакодневљу фактор и темељ
опстанка било ког друштва. „Социолошки и историјски гледано, човек је као
социјално биће укорењен у традицији” (Божиловић, 1998: стр. 52). Људско
биће је по свему традиционално, док је његова укорењеност у митском и пре-
дањима.2 Ипак, ово не значи да се на традицију неизоставно гледа као на арте-
фактно поимање. Иако у себи, традиција одражава и тај део стварности живо-
та и рада људског друштва, традиција је и нешто више. У традицији се
сусрећемо са испреплетеношћу духовног, збиљског (стварног), историјског и
митолошког. Ова, помало неуобичајеност и духовни склоп којим се изражава
традиционално, у великој мери је основа стварног и утемељености сваки-
дашњег али и пројекција могућег и будућег. Традиција је у основи почетак, ба-
за културе, њен темељ, а посматрана из перспективе социологије културе она

2  „…традицију и предања ипак не треба разумети само као неку силу с леђа, већ напро-
тив животодавно тле и као носећи ’задњи план’ (позадину) као основу нашег опстанка (егзи-
стенције), и то према повесно-бивственом (seingeschichtlich) начину мишљења који би могао да
епохално обликује тј. смисаоно прикаже оне иначе непрегледне односе традиције и иновације”.
Милан Дамњановић, Опхо�ење са многостраношћу, Нови глас, Бања Лука, 1990, стр. 108.
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представља одређен сплет вредности, веровања, идеја, симбола, филозофије,
уметности, свакодневице људи и она се временски преноси на следећу генера-
цију. Традиција се преноси усмено, писмено, уметнички и путем историјских
артефаката. Отуда, можемо се сложити са Т. Адорном, да се традиција на-
слеђује ’с колена на колено’ али свакако ту је и ’занатска предаја’, односно, оно
што ’рука треба да прими од друге’ (Божиловић, 1998: стр. 52–53). На основу
таквог поимања традиције и њеног пандана – културе, може се извући закљу-
чак да традиција није ништа мање свеобухватна од саме културе. Садашњост
и прошлост су у оквиру традиције и културе истовремено амбивалентне, јер и
један и други појам одражавају у склопу своје изражајности исту упитаност,
садашњост и пројекцију.

ТРАДИЦИЈА И СТВАРНОСТ

У једном другачијем сагледавању, (посматрању) традиције, у социоло-
шком смислу може се подразумевати њен однос према друштвеној – структу-
ралној стварности, њеним вишеструким релацијама према друштвеној струк-
тури – нарочито према одређеним друштвеним групама и слојевима. Да би се
то постигло потребно је дефинисати повезаност обичаја са традиционалним
изражавањима, сећањима народа и пројекцијом идеје будућности. Сходно то-
ме, потребно је, такође, истражити и однос између нових тенденција и тради-
ције и ауторитета, са друге стране. Стога, може се рећи да се у контексту со-
циологије културе културна традиција може ставити у исту раван са једним од
генератора друштвеног развоја.

Ипак, и поред тога што се о традицији и њеној свеприсутности у било
ком друштву може говорити са доста поуздања, традиција може да се нађе
пред својим нестанком, ма како то невероватно звучало. Нарочито се то може
догодити у тзв. грађанском – цивилном друштву. У том смислу Т. Адорно ис-
правно закључује: 

„Традиција је, формирана у рационалитету, али му је у суштини про-
тивречна. Зато је она, као ’садашњост прошлог’, с грађанским друштвом
скоро неспојива” (Према: Божиловић, 1998: стр. 54).

Као очити пример оваквог гледишта може се узети САД која је својом привре-
дном и економском делатношћу израсла у једну од светских сила. Њена при-
вредна моћ заснива се на високој технологији која се полако „отуђује” од са-
мог ствараоца. Стваралац, као да је посве заборављен, док је техника која
опслужује производну делатност све више изван домашаја контроле самог ње-
ног ствараоца. Наиме, ради се о све већем и растућем опслуживању произво-
дње путем роботизације самих средстава за рад а у коме, такав рад престаје да
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буде личан, оригиналан. Готови производи су лишени сваког радног субјекти-
витета а производња сваке индивидуалности. Традиција у том контексту губи
сваки смисао и разложност утемељивања. Зато, скоро трагично звучи, да у са-
временој производњи не постоји више никаква веза са прошлошћу и тра-
дицијом. Време постаје на неки начин виртуелна категорија као и сама про-
шлост. Корисно је оно што је данас и сада и што је функционално. Иде се чак
дотле да ни саме личности, индивидуе не постоје као стварне, јер се у опсегу
рада оне све мање појављују. Иде се према тоталитету стварања, тоталитету
производње, где је све што је функционално уједно и заменљиво. Однос према
традицији спонтано се укида или пак намерно постаје дисфункционалан.3

 ТРАДИЦИЈА, ТРАДИЦИОНАЛИЗАМ

И КУЛТУРА

Традиција и култура иду упоредо а историја их уједињује. Нити културе
може бити без традиције нити традиције може бити без културе. И култура и
традиција су веома важне за живот људи и њихов начин живљења. Како култу-
ра у себи одражава прошлост и садашњост, док се традиција ослања, углавном,
на прошлост, култури, у сваком случају, припада приоритет у укупном стрем-
љењу народа. Традиција са друге стране, и поред позитивних страна своје
изражајности, током времена исказује и неке негативне стране, претварајући
се делимично у свој антагонизам, тј. традиционализам. Свакако, иако тради-
ционализам испољава у доброј мери конзервативна струјања, он, ипак, умно-
гоме испољава и своје позитивне доприносе савремености. Зато, сентенца да
„традиција свих мртвих генерација притискује као мора мозак живих”
(Маркс, 1997: стр. 9). добија на својој пуној аутентичности. Ипак, К. Маркс
није имао позитивно мишљење о традицији. Сматрао је да је она више ретро-
градна и негативна по развој друштва, неголи што изражава и одређена пози-
тивна стремљења. Свакако, Марксов став о традицији треба схватити у кон-
тексту времена и идеја у којима је живео, односно, вулгаризације економских
и производних односа, конкретније, развоја највулгарнијег либералног капи-
тализма који је настајао у Европи и САД у XVIII и XIX веку.

Иако је култура заједничка одредница за традицију и традиционализам,
она на свом заједничком историјском путу представља „путању групног живо-

3 „Америка би се, пише Адорно, од Европе могла учити традицији, но, и ту Европа сле-
ди Америку. Очигледна је, рецимо, криза историјске свести о ’још не тако давно прошлом’ у
Немачкој. И тамо ’време бежи из духа живућег’. То је уочљиво и у уметности према којој се ис-
казује ’непријатељски импулс’. Но, Адорно сматра да је све захваћено ’циљним рационалите-
том’, због чега се над овим не треба тужити, нити традицију као лековиту биљку препоручива-
ти. То противречи њеном властитом бићу”(Према: Божиловић, 1998: стр. 54).
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та кроз историју: увек под условима и са ’сировим материјалима’ који нису у
потпуности резултат сопственог стварања” (Кларк и др., 1985: стр. 23). Отуда,
могуће је да и традиција и традиционализам искажу идеју културног задржа-
вања у друштву, односно, ка одржавању већ историјских постојећих култур-
них образаца. Да традиција, као и њена супротност – традиционализам, имају
позитивно и негативно гледање на друштво и његову културу, познато је.
Ипак, није добро да се према овом испољавању дуалитета традиције и
традиционализма опходимо репресивно. Снажење једног или спречавање дру-
гог у културној историји човечанства доводи до непредвидивих последичних
радњи по друштво а самим тим и по његову културу. Зато је следећа мисао о
традицији Т. Адорна сасвим на месту, када каже: 

„Њу треба исто толико заштити пред фуријом нестанка као и ослобо-
дити је њеног не мање митског ауторитета” (Адорно, 1985: стр. 239).

Социологија културе у том погледу исказује културну дистанцу, одређујући
умногоме след позитивних културних традиционалних вредности, као и регу-
лисање негативних, стереотипних и надасве опасних традиционалистичких
порива који се рађају у историјским и националним вртлозима. 

ЗAKЉУЧАК

Феноменом традиције у контексту културе изражава се дубока тежња
човека за свим оним што га је везивало у младости и у окружењу у којем је од-
растао. Традиција је дубоко укорењена у све друштвене поре живота и неза-
обилазна је у развоју сваког друштва. 

Култура и традиција су у основи суживотне друштвене појаве и обе су
везане за друштвени живот и све његове изражајности. Иако има доста спо-
рења о томе која од побројаних појава има првенство у животу људи, уоби-
чајено је да је култура sui generis сваколиког друштвеног живота а да је тради-
ција инкорпорирана у култури. Свакако, ово не значи да је традиција у
подређеном положају и да је она само привезак културе. Традиција је у сваком
погледу динамична културна датост и без ње би култура, у сваком случају, би-
ла умногоме сиромашнија. Отуда, на питање – да ли би култура могла постоја-
ти без традиције и њеног погледа на свет, одговор гласи – не би. Једино у
узајамном садејству и култура и традиција добијају на свом легитимном дру-
штвеном значају и ангажману. Из свега овога морамо изоставити појам тради-
ционалности као један од негативних изражаја традиције. Традиционалност се
везује за конзерватизам у негативном контексту, оличеном у преживелим мо-
ралним обичајима, нормама, културним обрасцима и правилима. 

Социологија културе подразумева културу и традицију у сагласју изра-
жавања, динамике и развојности друштва. Отуда, култура је самосвојност би-
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ло ког друштва, док се „традиција не бира него се затиче” (Поремпски, 1978:
стр. 213–214).
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TRADITION AS A FACTOR OF CONTINUITY IN THE 
SOCIOLOGY OF CULTURE4

Summary

Cultural tradition means expressing of the traditional in culture. It includes what
might have been in the history, but in anundefined and blurry way. Hence the tradition im-
plies a series of aspects through expression inlanguage, literacy, national beliefs, religion
and art, the continuity of culture itself can be followed. Traditions, in this way never disap-
pear and its foundationis based on its continuity. Therefore, tradition is a relevant compo-
nent of every culture and furthermore presents an essential factor of development of every
society and culture. 

Key words: tradition, continuity, culture, traditional culture, society.

4 Рад je примљен 22. октобра 2012, a прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 21. новембра 2012.


