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УВОД

Традиција  и обичаји  у животу једног  народа,  имају  пресудан утицај  на стварање и

очување етничког идентитета те заједнице.

У непрестаној трци за временом и профитом, ери глобализације, која поништава многе

посебности  народа  и  земаља,  замењујући  их  универзалним  и  безличним  вредностима,

постепено се губи знање људи о томе шта су прави обичаји.

Иако се многе културе преплићу и развијају под утицајем других културних образаца,

ипак свака од њих задржава значајан део своје аутентичности. Суштина духовног развоја

једног народа, на најбољи начин се разуме проучавањем обичаја и културне традиције.

Обичаји од најранијих времена, испуњавају једну од својих најзначајнијих улога, а то

је чување идентитета народа. Тешко је одредити када је тачно неки обичај настао, али је то

свакако  било  у  најранијој  прошлости.  Настали  су,  да  би  задовољиле  најразличитије

људске потребе, а како су се те потребе развијале и мењале, тако су се мењали и обичаји. 

Данас, у измењеним околностима, унутар друштва је присутна израженија тежња да се

многи заборављени обичаји обнове, и унесу у контекст савременог живота.

Kада  је  реч  о  обичајима  наше  земље,  српски  народни  обичаји  потичу  из  давних

времена и из старих, прехришћанских веровања, која су опстала до данас. Народне обичаје

често  прате  разни  обреди  и  ритуали,  који  се  изводе  у  одређеним  приликама  и  из

различитих намера, уз веровање да ће то донети помоћ и корист.

Народни обичаји  имају  различите  намене:  То  могу  бити  заштита  здравља укућана,

очување и увећање порода и имовине, призивање кише, сузбијање градоносних облака,

придобијање  вољене  особе,  излечење  болесника  итд.  Обичаји  су  везани  за  одређене

догађаје,  празнике,  прилике  и  неприлике  и  у  народу  су  се  доста  множили,  мењали и

допуњавали.

Велике сеобе народа кроз векове, освајачки походи, бројни ратови, и све то праћено

вољним или невољним мешањем народа, учинили су да су се и народи и њихови обичаји

често мешали. Од доласка на Балканско полуострво, пре много векова, па све до сеоба у
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