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ОСВРТИ И ПРИКАЗИ 

ПРОМОЦИЈА ИЗАБРАНИХ ДЈЕЛА АКАДЕМИКА 
ОБРЕНА БЛАГОЈЕВИЋА, У ПЛУЖИНАМА 

Издавачко  предузеће  "Стручна  књига"  из  Београда,  објавило  је прошле године Изабрана 
дјела академика Обрена Благојевића, председника Научног већа Етнографског института СА 
НУ, у 12 књига, на приближно 5 000 страна. Уследиле су затим промоције тих књига, једна за 
другом, у Београду, Подгорици, Никшићу и најзад, ова последња у ауторовом завичају у Плу 
жинама, у Црној Гори. На тим промоцијама су говорили истакнути научни радници академи 
ци:  председник  Црногорске  академије  наука  и  умјетности  Драгутин  Вукотић,  затим Милош 
Мацура,  Никола  Чобељић,  Петар  Влаховић,  Мијат Шуковић,  Бранислав Шошкић,  Миомир 
Дашић, затим директор Централне народне библиотеке Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" са Це 
тиња, Чедомир Драшковић, директор "Стручне књиге" Живојин Влаховић, књижевник Жарко 
Ђуровић,  професор  др  Божо Тадић и професор др Марко Секуловић. Текстове из изабраних 
дела су читали познати београдски уметници Миша Јанкетић и Петар Банићевић. Све те промо 
ције субиле веома посећене, иако је реч о научним делима, која, као што је познато, имају мањи 
број интересената него литерарна дела. 

У Плужинама, у Пиви, завичају академика Благојевића, где је он, још од свога раног доба, 
а  посебно  током  ослободилачких  ратова  19411945.  године,  био  веома  познат  и  популаран, 
промоцију је организовала општина, са председником Ђорђијем Бошњаком и шефом културне 
делатности Добрилом Павићем  на  челу. Одржана  је  17.  јула  1997,  у  дупке  пуној  сали Дома 
културе. Одабране текстове из Благојевићевих дела читале су Ивана Чавић и Анета Ћаласан. 

Овим поводом слободни смо да истакнемо још један од многих хуманих гестова академика 
Благојевића. Наиме, користећи свој боравак у Пиви, он је својој општини Плужине поклонио 
читаву своју библиотеку, са више од 2 000 свезака, што за ову малобројну, иако веома простра 
ну општину, представља дар од неизрециве вредности. 

Овде у целости доносимо беседе говорника на промоцији у Плужинама, као и кратки текст 
захвалности академика Благојевића. 

* * * 

Вечерас на трибини "Раде Томов" дајемо портрет академика Обрена Благојевића, редовног 
члана Српске  академије  наука  и  уметности  и  дописног  члана Црногорске  академије наука и 
умјетности. Наша обавеза да прикажемо његову личност и дјело веома је велика и одговорна, 
али то чинимо са увјерењем да ћемо истаћи најзначајније  ауторове карактеристике и научна 
стремљења, која се, може се слободно рећи, сматрају врхом наше научне мисли. 

Иако је скоро цио вијек живио на страни, највише уБеограду, Благојевић је и духом и душом 
везан за овај крај. За њега га не вежу само сентиментални разлози, дјетињство и младост, него га
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веже и чврста духовна спона, која ће се показати судбоносном за ствараочев научни развој. Вели 
ки дио Благојевићевог научног опуса нашао је извориште у завичају, у његовој духовној и рат 
ничкој традицији. 

Пива  представља  оазу  етнолошког  блага какво се ријетко сријета на нашим просторима. 
Ту се нијесу само укрштали путеви него и културе, обичаји, говор. На овом простору, посебно 
од XVII вијека, одигравала су се бурна историјска догађања, од којих су нека ушла и у ризницу 
југословенске  књижевности  као  њени  најблиставији  драгуљи. Поменимо  само Мажуранићев 
спјев Смрт Смаилаге Ченгића, а замашан дио народног пјесништва овдје се заколијевчио, да 
би током прошлог вијека доживио прави процват. 

Обрена Благојевића живо  је  занимала духовна традиција овог краја. Он га  је инспирисао 
на разноврсна истраживања, међу којима средишно мјесто заузима етнолошка и етничка про 
блематика, мада су се и друге области нашле у жижи његовог научног интереса. 

Од дванаест књига Изабраних дјела (издање "Стручне књиге" из Београда, 1996), више од 
пола обрађују народни живот у Пиви и шире. 

Поред актуелног податка, аутор гради причу са тезом, уносећи у њу изванредну способност 
психолошког  нијансирања. Слика  о  крају и људима фокусира  се и као историјско  значење и 
антрополошка сврсисходност. Историјских догађаја овдје је више и они се по принципу споје 
них судова један за другога вежу. Сваки важнији догађај истурао је на животну позорницу зна 
мените личности, које је писац упечатљиво приказао. А то је Благојевић могао, јер осим дара 
да уочи виталне особине својих племенштака, он посједује црту постојане литерарности, што 
је ријеткост за људе који се баве науком. 

Тако  се  многе  његове  књиге  читају  као  узбудљиво  књижевно штиво,  које  има  потребну 
скалу  свих  елемената  на  којима  се  заснива дјело литерарног жанра: фабулу, носиоца радње, 
одговарајућу језичку употребност и слично. Једино ауторово одступање од литерарног обрасца 
је што не мистификује тему. Веома се бринуо да одређени догађај добије прецизну историјску 
артикулацију,  што  значи  да  је  ријеч  о  градњи  научне  профилисаности  и  колорације. Дакле, 
његове књиге су корисне и за историчаре, етнологе, економисте, социологе, филозофе. У пита 
њу је широки спектар занимања. 

Поменули смо да је Благојевић у опису појединих догађаја вјерно одсликао личности (Баја 
Пивљанина, Новицу Церовића, Арсенија  Гаговића,  Јована  Баћовића, Луку Топаловића, Лаза 
Сочицу и др.), али је у својим књигама, посебно онима које имајуетнолошкувизуру, приказао на 
род као главног носиоца збивања. 

Благојевић суверено влада различитим темама. Даје мјеста и полемичном тону, нарочито 
кад обрађује тему рата и ратовања. Он је ерудита по знању. Поуздан је у истраживачком сми 
слу, а занимљив по умијећу лијепог причања. Код њега запажамо особину да посједовано зна 
ње трансформише у штиво занимљивог садржаја и значења. Ријеч је о изузетним врлинама ко 
је су рођењем стечене. Потиче из бројне и угледне породице Благојевић, која се може похва 
лити својим разгранатим породичним стаблом и старином, чашћу и прекаљеним ратништвом 
и страдалништвом у вријеме војни. Само у прошлом рату погинуло је 238 Благојевића. 

Кључ Благојевићевог умијећа у истраживању догађаја и обичаја лежи у пословичној радо 
зналости за теме различитог тематског миљеа. За нас је важно да он при опису амбијента и ак 
тера који живе у њему иде даље од обичног биљежења. Аутор инстинктом предосјећа и раза 
знаје немире човјека, његову душу и хтјење. Њему мало шта може да измакне. Изнијеће дета 
ље,  драгоцјене  и  научно  провјерене.  Умије  да  успостави  праву  хијерархију  у  сликама.  Рат 
ничко  је  важно,  али  је људско важније. Истина барометрира њихове токове и смисао. На тој 
подлози писане су Благојевићеве књиге. Писао их је изоштрен дух, који се добро сналази у ви 
ше научних области. Ријеч је о ствараоцу раскошног дара, који је запажао још од малих ногу, 
од основне школе и гимназије, да би на студијама био први међу најбољима, што је крунисано 
и одласком на постдипломске студије у Париз уочи Другог свјетског рата. 

Плашим се да слика о Благојевићу може изгледати преидеално. Јесте да је све у знаку нај: 
и знање, и памет, и љепота лика и природност нарави. Међутим, лични живот није му био на
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клоњен. Обично није наклоњен људима који поред толиких предности ума и маште мисле ср 
цем. Најкрепкије године живота протекле су у страдалништву, у затворима и логорима  оним 
предратним, ратним и поратним. Као комуниста пао је у четничке руке. Пријеки суд осудио га 
је на смрт. Тада су се Пивљани дигли на ноге и листом дали потпис да се њиховом омиљеном 
земљаку спаси глава. Идеологија  је помјерена у страну. Мислило се на човјека, што је у рату 
ријеткост и што је за похвалу. Судбина је хтјела да га Италијани размијене за свог вишег офи 
цира! 

Прошао је Благојевић и кроз голооточку голготу. На "Голаћу" је провео осам година. Код 
њега нико није могао да запази озлојеђеност или неку другу порочност из које би исијавала не 
гативна енергија. Напротив, он је увијек зрачио хуманошћу и разумијевањем. Па и онда када 
је репресија вршена над њиме. Наука му је била дом прибира и неке латентне снаге која ће се 
одрагоцијенити у написаном дјелу или ће бити пренијета на студенте којима је с успјехом пре 
давао. Његова скромност и поштење служе као примјер многима. У овом вијеку опште зебње 
и отуђености, он дубоко урања у кризу овога свијета, али проналази и људске тонове који ће 
вратити  човјека  правим  вриједностима.  А  праве  вриједности,  по  Благојевићу,  налазе  се  у 
обичајном насљеђу његовог завичаја. Са сваком од објављених књига отвара се ново поље ис 
траживања, гдје се одређена идеја, као у расправи Проблеми сељаштва, анализом продубљује. 
У примјени је аналитичка метода, у којој је очуван систем властитог промишљања о друштву, 
братствима, породици. 

Благојевићева главна преокупација била  је и остала вријеме и људи. Све је чинио да што 
дубље проникне у ћудљивост те релације и да из главних узорака истраживања одреди сушти 
ну друштвеног тока или да рашчлани кроз теоријску призму поједине вриједности нашег бога 
тог духовног насљеђа. 

Благојевићев дух не умије да мирује. Као што се све у свијету одвија по ритму законито 
сти, попут плиме и осјеке, не пружа ли то мислиоцу посебне изазове, нарочито кад са анали 
тичком страшћу приступа ревалоризацији идеја, обичаја, људских вриједности. То је итекако 
важно за ову изморену цивилизацију. Окретање традицији не означава бјежање од актуелних 
тема данашњице. Аутор све чини да их приближи једне другој, не би ли узајамним прожима 
њем утицао на хуманизацију времена и људи. 

Из ових дванаест књига зрачи снага Благојевићева духа. У више равни, самосвојно и садр 
жајно. Тако је, на пример, у специфичној књизи Мој живот источено све што се могло рећи о 
себи. Смирено, без истицања властитих предности. Писац је себе уткао у догађаје, дајући им 
ону боју и значење који одговарају ствараоцу широких хуманистичких визија. Догађаје из сво 
га живота описао је онако како су се преломили, са акрибичношћу правог приповједача. 

* * * 

О Благојевићу и о његовом дјелу рећи ће нешто више наши позвани и угледни гости, ака 
демик Миомир Дашић, историчар и проф. др Божидар Тадић, чији се  спектар интересовања 
једним дијелом креће Благојевићевом линијом, која је мишљу богата и тематски разнолика. 

Захваљујем Дашићу и Тадићу што су гости ове трибине. Као што и сами знате, ми за њу 
вежемо пробране учеснике  и оне о којима се говори и оне који говоре о одређеној теми или 
личности. 

Хвала и вама што сте дошли на ово вече да  се упознате  са личношћу и дјелом уваженог 
академика  Благојевића,  који  ове  године  пуни  осамдесет  пет  година  и  шездесет  пет  година 
плодног  стваралачког  рада.  Користим  прилику  да  му  честитам  рођендан  и  пожелим  добро 
здравље и даљи плодан рад у науци. 

Присутне  поздрављам  у  име  "Стручне  књиге",  која  је штампала Благојевићева Изабрана 
дјела. То је велики подухват, који је она успјешно извршила. 

Жарко Ђуровић
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ВИТЕЗ ПЕРА: ОБРЕН БЛАГОЈЕВИЋ 

1. Читалац Изабраних дјела академика Обрена Благојевића с разлогом би могао претпоста 
вити да иза  тако  грандиозног опуса  стоји миран живот кабинетског научника огромне радне 
енергије и не мање истраживачке страсти. Обренов животни пут такву "логичну" претпоставку 
убједљиво демантује! Јер, суочавамо се са животом бунтовника (организатора штрајка), рево 
луционара  (ратног комесара), политичара и државника (помоћника министра, гувернера), ду 
гогодишњег робијаша и  голооточког мученика, научног савјетника, професора универзитета, 
академика! Пуно разумијевање Обреновог научног дјела није могућно без понирања у његове 
тако драстичне животне обрте и ирационалности његовог живота. 

2. Свестран стваралац у области више друштвених наука:  економије  (историја економске 
мисли, аграрна економија, финансије), историје, етнологије, етнопсихологије и др, Обрен Бла 
гојевић је истовремено и социјални филозоф, чију социјалну филозофију у доброј мјери синте 
тизује сљедећи фрагмент из његове аутобиографије: "У тој тијесној ћелијици био сам, још ви 
ше него раније, остављен својим размишљањима о свему и свачему. Мисли човјека у самоћи 
много су дубље од оних у обичном животу. Тамо пажњу привлаче спољне околности, ствари, 
лица и збивања, па човјек нема времена да се концентрише у једном правцу већ лети с једног 
предмета на други, као пчела са једног цвијета на други. Овдје мислима нема никакве препре 
ке, не скреће им пажњу на себе ништа, па оне роне све дубље и дубље. Мислио сам о томе ка 
ко је, у ствари, у самоћи и створено све што је вриједно: из поезије, науке, религије, филозо 
фије. Још нешто ми се силом оних прилика наметало као закључак: за све је потребно вријеме 
и ништа не треба силити, убрзавати, већ само паметно усмјеравати, препреке лагано отклања 
ти, па ће се ствари развијати у жељеном правцу. Мислећи тако о социјалним револуцијама, до 
шао сам до закључка да, у ствари, у истини, оне мало шта доприносе напретку. Утроше огром 
ну енергију не само на извођење преврата, то јест освајања власти, већ, још и више, организу 
јући након тога нов поредак и гушећи разне отпоре. А и без револуције би се ствари кретале у 
истом правцу и за не много дуже вријеме оствариле приближно исти прогрес. Самоћа, најзад, 
дјелује веома благотворно на човјекову савјест. Све чиме сам икад у животу нашкодио други 
ма, све лоше мисли и дјела, изашли су ми пред очи током мога самовања. Кајао сам се за њих 
и страсно желио да их поправим ако могу. Негативна, пак, страна самоће несумњиво је опа 
сност од зарањања у мистицизам. Без оне контроле стварности којој смо свакодневно изложе 
ни у нормалном животу долазимо у опасност да је и заборавимо, из вида изгубимо и самим ми 
слима почнемо приписивати оно што је у ствари дјело реалне акције. Нимало не прецјењујући 
своју вриједност, могу казати да ми је жао, па можда да је и стварно штета, то што у оном ду 
гом времену нијесам имао могућности да пишем. Јер, ево, данас више нијесам уопште у стању 
да  се пренесем у ондашња размишљања, већ просто,  суво, износим догађаје које сам прежи 
вљавао сваким драмом своје душе". (Мој живот, с. 291292). 

Овај мало подужи цитат, несумњиво има антологијску вриједност и могао би да буде пролог 
за један уџбеник социјалне филозофије. Он има и својупунуактуелност данас, када се урушио је 
дан друштвени систем створен револуцијом (социјалистички систем) и када треба осмислити 
концепт социјалне акције за излазак из драме којудоживљавајупостсоцијалистичка друштва, ко 
јима и сами припадамо. Између Поперовог "утопијског инжињеринга" и "корак по корак инжи 
њеринга", као што се види из Благојевићевог става према револуционарном насиљу, предност 
се даје овом другом, тј. еволутивним друштвеним промјенама. 

3.  Благојевићева  свједочења  о  Голом  отоку  као  монструозном  систему мучења  и  злоста 
вљања људи опомињу на зло у човјеку које може да доживи праву ерупцију: "И тада и много 
пута доцније размишљао сам о томе да ли је иједан народ у својој историји имао тако гнусних
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момената и увијек долазио до закључка да вјероватно и није"  констатује Благојевић. Његово 
свједочење на убједљив и потресан начин потврђује мисао великог пјесника да: 

Злоћа, завист, адско насљедије, 
ово чојка ниже скота ставља, 
ум га опет с бесмртним равни!, 

али и то да "тајна чојку човјек је највиша". 

4.  Једно од питања пред којим "људско  запире познање",  а које  је снажно потенцирано у 
Благојевићевој аутобиографији, јесте питање служења идеалу. "Да ли је дужност човјека да се 
толико бори за један идеал, ма како висок био. Да ли, штавише, има право да за ту борбу жр 
твује све своје миле и драге, њихов иметак, њихов мир и спокојство, њихов живот?"  пита се 
Благојевић и додаје да "нема апсолутно сигурног одговора на та питања" (с. 184). Ако, дакле, 
имамо право да  себи стварамо патње и несреће, откуд нам право да то чинимо и својим нај 
дражим? А ако о томе водимо довољно рачуна, шта је онда са нашом аутентичном слободом? 

5. На крају, неколико ријечи о ономе што ми је фах  о историји економске мисли, о Благо 
јевићевом доприносу у проучавању ове области економске науке, о њему као професору који је 
на Економском факултету у Нишу предавао предмет  економске доктрине. Бројни су Благоје 
вићеви радови из историје економске мисли: уџбеник Економске доктрине, три студије о еко 
номској  мисли Србије, Црне  Горе  и  Босне  и Херцеговине,  монографије  о Шарлу Фуријеу  и 
Светозару Марковићу,  многи  чланци  и  реферати  о  појединим  српским  економистима. Међу 
тим радовима посебну вриједност има трилогија о економској мисли наших народа. У другим 
земљама такве радове стварају цијели научни институти или ad hoc формирани истраживачки 
тимови. Благојевић је то урадио сам! А као професор био је ненадмашан. Након завршног пре 
давања једино су са њим генерације студената инсистирале да се сликају, чувајући такву слику 
као најдражу успомену из студентског живота. На цијелом Нишком универзитету нико од про 
фесора није међу студентима стекао такав култ. 

6. Благојевићев живот, морални лик и научно дјело сврставају се у сам врх онога чиме се 
Црногорци могу гордити. Кад би пјесник Пивског кола могао да га данас допуни, он би, свака 
ко, својим стиховима: 

Колико си, Пиво, њојзи, 
Дала људи и витеза! 

у  те  витезе пера и људске постојаности друге половине XX вијека уврстио, на првом мјесту, 
Обрена Благојевића. Зато ће и будући нараштаји Пиве и у Обреновом животу и у Обреновом 
научном дјелу имати свијетао примјер. 

(Ријеч на свечаној промоцији Изабраних дјела академика Обрена Благојевића у Плужина 
ма, 17. јула 1997. године) 

Марко Секуловић 

Цијењени грађани, 
даме и господо, 

Говорити  о Изабраним  дјелима  академика Обрена  Благојевића,  и  то  у  прилици  једне  од 
њихових промоција, истовремено је и велика част и велика обавеза. Подвлачим ријеч обавеза, 
јер је овдје, без имало претјеривања, у питању један од ријетких горостаса науке, па би онда и 
изговорена ријеч, бар колико је то могућно, морала бити примјерена предмету на који се одно 
си.
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Ове вечери су овдје са нама и Обрен, човјек коме као да је било суђено да готово читавог 
живота, што у затворима, што на слободи, испашта за гријехове које није починио, и бар једна 
половина његовог величанственог научног рада. Но о Обрену као човјеку и његовој Пиви, ко 
јој се није само достојанствено и на најбољи могућни начин одужио, него је Пиву чак превише 
и  задужио,  готово  да  овом приликом није потребно  говорити.  Јер у Пиви сви,  од предшкол 
ских дјечака до најстаријих генерација, од чобана до интелектуалаца о Обрену знамо много, и 
сви са задовољством осјећамо како он полако али незаустављиво улази у легенду, и то путеви 
ма којим у легенду није нико улазио од досадашњих генерација Пивљана. 

Ипак  је мој  задатак вечерас унеколико олакшан,  јер у овој ријечи ја ћу се ограничити на 
мањи дио Обреновог научног опуса, онај дио који је прије свега посвећен, његовом завичају. У 
питању су, прије свега, монографија Пива, књига Дурмитор и аутобиографија Мој живот. 

Већ су се одавно, од многих читања, свуда у Пиви, али и код Пивљана ван Пиве, похабале 
корице првог издања Обренове Пиве, јер је доживјела судбину ријетко срећних књига  да ви 
ше пребива у душама читалаца него на полицама библиотека. И Пивљани који живе далеко од 
Пиве, било широм земље било у иностранству, прихватили су је као амајлију која их чува од 
болести заборава. Доживљавају је као неку врсту библије завичајне, са истим оним пијететом 
и уважавањем ради којих су стари Црногорци, одлазећи у печалбу широм бијела свијета, у ње 
дрима, да им је ко не украде, носили по шаку драге земље испод Ловћена, Дурмитора или Ко 
мова. 

Ово је у нашим немирним временима једна од оних ријетких књига о којима се оцјене нај 
шире читалачке публике и научне критике готово поклапају. Из тога као да слиједи једна да 
лекосежнија порука и поука: истинске вриједности и у науци, исто као и у умјетности, не дије 
ле публику на лаичке масе и специјализоване елите, већ је обједињавају. 

У вези с тим поставља се једно доста тешко питање: у чему је та, могло би се рећи, магиј 
ска привлачност овог Обренова дјела која готово подједнако усхићује и посленике науке и нај 
шире масе читалаца? 

Слободније размишљајући о том феномену, издвојићу неколико елемената који би, можда, 
могли  послужити  као  нека  врста  објашњења. Прво,  то  је  мултидисциплинарност  и  интерди 
сциплинарност у Обреновом научном раду, што се осјећа као полазни принцип што га је аутор 
афирмисао од почетка до краја монографије, а то је, дакле, исти онај приступ којим се карак 
терише и већина Обренових научних студија. То више није само историја, нити само етноло 
гија  једнога  заиста  и  историјски  и  етнолошки  особенога  краја. Уз  те  двије  дисциплине,  као 
основне, иду и социологија, и културологија, и економске науке, и политикологија, чак и лин 
гвистика. Ми смо некако, у овим временима велике специјализације у наукама, навикли, како 
у лаичким расуђивањима тако и на нивоима озбиљних научних расправа, да у том смислу раз 
ликујемо два основна приступа научноистраживачком раду. Један је монодисциплинарни, па и 
уско специјалистички, који иде у дубину проблема, у њихове коријене, тако да кажем, али за 
немарује ширину и међусобну повезаност појава и кретања у различитим областима како дру 
штвеног живота тако и природе. Тако се један наш психијатар недавно с правом жалио на то 
да се медицина толико поцијепала на уске специјалности да је више изгубила увид у функцио 
нисање људског организма као цјелине, што за науку може бити кобно, јер, као што је добро 
познато, цјелина никада није само прост скуп дијелова, него нешто више, и то много више од 
тога. Други  приступ  је  мултидисциплинарни,  који,  супротно од овога првога, иде у ширину, 
али  то  веома  често  постиже  на  штету  дубљег  понирања  у  слојеве  стварности.  Због  тога  он 
често нагиње популаризацији науке (што, наравно, и није лоше), више него њеном обогаћива 
њу  новим  сазнањима. Али код академика Обрена Благојевића, не  само у монографији Пива, 
већ  и  у  другим  радовима,  срећно  су  спојене,  на  некакав  готово  би  се  могло  рећи  волшебан 
начин, обадвије ове димензије, и дубина научне мисли и њена ширина, али не никако на штету 
једне од њих, већ у корист обадвије. Стога се у Обреновим дјелима истине откривају на један 
свестранији, а уз то и дубљи начин, што више од свега задивљује читаоца. Чиме је то постиг 
нуто? Постигнуто је захваљујући изузетној и ерудицији, и даровитости аутора, његовој подјед
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накој способности да понире у дубине ствари, али и да их зналачки повезује са ширим консте 
лацијама  економским, политичким, социолошким, етнолошким  и на ширим просторима  са 
процесима и тенденцијама на Балкану, у Европи, у свијету. Ерудите су били, као што је позна 
то, мислиоци ренесансе, али онда, с обзиром на мали обим научних сазнања, морамо призна 
ти, није било много тешко стећи ерудицију. Али поготово од половине прошлога вијека еруди 
цију  је  готово на свим меридијанима замијенила научна специјалност. Као да су ерудиција и 
научна  свестраност  по  самој  сили  нужности,  усљед  све  разгранатије  подјеле  рада  у  науци, 
устукнуле  пред  специјализацијом. Мени  се  чини  да  у  овако  свестраном,  мултидисциплинар 
ном,  а свуда подједнако плодном и оригиналном опусу академика Обрена Благојевића као да 
имамо наговјештаје поновног ускрснућа  те ренесансне  ерудиције, свестраности, мултидисци 
плинарности. 

Друго,  мултидисциплинарном  приступу  научноистраживачком  раду  одговара  и  разновр 
сност метода, што  је  већ  само по себи разумљиво. Критичка и свестрана анализа извора, ко 
ришћење компарација, помно студирање литературе, валоризација предања и народног мелоса 
 све се то удружује и допуњава да би се уградило у синтезу научне мисли и дало јој солидну 
аргументацију. Истом циљу служи и зналачко, на мјестима готово белетристичко коришћење 
стила и језика. Тако читалац има утисак да се, док чита Пиву, креће неким у основи познатим, 
али очаравајуће лијепим ливадама у пуном цвијету, на чијим рубовима шуморе ријеке и пото 
ци далеких времена. Враћамо се тако давно прохујалим раздобљима, догађајима, личностима, 
институцијама,  обичајима  и  осјећамо  како  на  том  путовању  кроз  вијекове  некако  постајемо 
јачи и богатији. 

Но исту ту драж доживљавамо и читајући ауторову аутобиографију Мој живот. Али то је 
нешто много више од аутобиографије. Аутор је тридесетих и четрдесетих година био у самом 
центру најсудбоноснијих политичких збивања  на Београдском универзитету, у Пиви, у Црној 
Гори, у Југославији и у овоме дјелу је дао не само поуздана свједочанства о тим бурним време 
нима већ и бриљантне оцјене о догађајима у којима је најактивније учествовао и о личностима 
са којима се сусретао или је с њима сарађивао. 

Па и само ауторово рођење у Дулуту (Минесота, Сједињене Америчке Државе), у јеку Пр 
вог балканског рата, као да је било под знамењем драма кроз које ће, готово читавога живота, 
тако често пролазити. Драматичност ситуација које је доживљавао и у којима је најактивније 
учествовао,  и  као  Пивљанин  и  као  Црногорац,  и  као  врхунски  интелектуалац,  често  досеже 
размјере Шекспирових или старогрчких трагедија. Али саме  те  вртлоге догађаја у којима се 
човјек доста пута осјети као "једна сламка међу вихорове", како би рекао Његош, Обрен је у 
овом свом дјелу смјестио у један шири, могло би се рећи општеисторијски контекст и тако им 
дао  опет  једно  свестраније  објашњење,  открио  њихов  смисао  или  бесмисао. Дефилују  овдје 
пред нашим очима, у једном готово бескрајном филму живота, гдје се смјењују бајковите сце 
не са сценама страве, читаве галерије личности, од пивских сељака и учитеља из двадесетих 
година овога вијека, преко професора надалеко чувене Никшићке  гимназије, професора Бео 
градског универзитета, па до људи који су били у врху југословенске оружане револуције и пр 
ве послијератне власти   Сава Ковачевића, Ивана Милутиновића, Ђиласа, Кардеља. Неки од 
тих портрета овдје  су извајани с мајсторством достојним једнога Плутарха. И стога и кажем 
да  је  Обренов  Мој  живот  нешто  много  више  од  аутобиографије,  нешто што  неће  убудуће 
моћи да мимоиђе ниједан историчар балканских збивања током XX вијека. 

И по обиму мање Обреново дјело Село Буковац и његови становници, колико год би се по 
наслову могло  закључити  да  је ријеч о раду скромнијих научних амбиција, опет садржи оне 
најбитније одлике Обреновог истраживачког рада, о којима је већ говорено. Као и Пива, Буко 
вац  је писан из велике ауторове љубави према завичају. Али ни овдје, исто као ни у Пиви, та 
љубав нигдје није аутора одвела у идолатрију и некритичко расуђивање о збивањима, људима, 
временима. То  је опет узор како треба писати монографије села, узор за који се надам да ће 
имати одјека међу будућим прегаоцима овога научног жанра.
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За  Јесењина  се  говорило  да  све  чега  се  дотакне  чаролијом  раскошног  талента  претаче  у 
злато поезије, у пјесничке драгуље. Тако и Обрен све чега се дотакне претаче у злато науке, у 
сазнања и вриједности што не остају само похрањени негдје у витринама већ постају дио нас 
самих, наших мисли и осјећања, па и наших понашања. 

Сваки  је  сусрет  с Обреном,  не  само  непосредно него и преко његових књига, нешто као 
"лијеп данак у  години". Ако се игдје потврђује оно француско правило le style, c´est  l´homme 
(стил  је  сам  човјек)  онда  је  то  у Обреновим  научним  радовима. Тако, док читамо Обренову 
Пиву или било које његово дјело, осјећамо блиско Обреново присуство, као да  је и он сам ту 
поред нас и када је физички далеко, као да слушамо његове пријатељске, увијек толико богате 
разговоре,  исто  онолико  колико  осјећамо  и  близину  и свјежину пивских пејзажа, раскошних 
боја, планинских тишина и громогласних вјетрова. И много даље од тога, Пива пред нама, у 
овом прилично суморном и неизвјесном предвечерју, не би било гријех рећи и сумраку XX ви 
јека и другога миленијума, сажима деценије и вјекове, тако да људе из далеких времена  херце 
га Стјепана, Руђа иБранила, Баја, Арсенија и Лазара, и многе друге, и оне с именом и оне бези 
мене,  чини  нашим  савременицима.  И у Пиви  и  у  аутобиографији Мој живот,  и  у Буковцу, 
Обрен је сазидао тврде мостове између епоха и нараштаја које, увјерен сам, неће порушити ни 
вријеме ни трагика међуљудских неспоразума. 

И као што  је Пушкин, највећи пјесник највећег  словенског народа, у оној својој познатој 
пјесми  с  пуним  правом  и  с  поносом  рекао  да  је  себи  подигао  "величанствени  споменик пун 
части", то би исто са не мање права могао рећи и Обрен, што је и данас, као и увијек, ријетка 
људска срећа и привилегија. И као што се Обрен свуда поносио Пивом као својим завичајем, и 
Пива има и право, и обавезу да се поноси Обреном и да га уврсти у ред оних њених великана 
који су својим прегнућима и домашајима широко наткриљивали и просторе Пиве и вријеме у 
коме су живјели. 

Божидар Тадић 

Реч Обрена Благојевића 

Драги моји Пивљани, 

Обраћам вам се овим простим али непосредним ријечима зато што се међу вама и осјећам, 
у пуном смислу, као међу најрођенијима. 

Вјероватно је да је уПиви ова моја јавна ријеч и посљедња. Алиона је уистинувеома садржај 
на. Њену садржину чини, у првом реду, моја дубока захвалност организаторима овог свечаног 
скупа: пивској општини Плужине и њеном сектору за културу, који су остали упорни у свом на 
стојању да и своје суграђане упознају са једним дијелом онога чиме сам се бавио у свом живо 
ту. Хвала им! 

Не мању захвалност дугујем, осјећам и изражавам свима вама, овдје присутнима, који сте 
дошли да чујете коју ријеч о овим мојим списима. 

Разумљиво  је, најзад, што посебну  захвалност дугујем и осјећам према говорницима, мо 
јим  пријатељима,  књижевнику Жарку  Ђуровићу,  и  универзитетским  професорима  Божу  Та 
дићу  и Марку  Секуловићу,  од  којих  су  прва  двојица  говорили и  на  промоцији  ових  списа  у 
Никшићу. 

Сву тројицу, ево, и сам, с пуним разлогом, назвах својим пријатељима, па с обзиром на то 
пријатељство, као и на онако дивне, ласкаве ријечи које су изговорили, неко може и да се упи 
та нијесу ли они у тим својим говорима били и необјективни, пристрасни. Неоспорно је ствар 
мјеродавне читалачке публике да о томе одлучи, а  ја ћу само бити слободан да подсјетим да 
сам се са господином Ђуровићем лично упознао тек недавно, у Црногорској  академији наука и 
умјетности. Божо Тадић написао је и објавио један исто овако похвалан приказ моје Пиве при 
је  готово три деценије. Овом приликом, међутим, треба да кажем и то да сам ја Божу, прије
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штампања Пиве, негдје око 1970. године, послао њен рукопис и замолио га за примједбе. До 
био сам их изобиља, и то такве да сам их све, или готово све, прихватио. Тако је увијек радио 
и ради Божо Тадић. 

А о Марку ћу вам испричати једну кратку, а истиниту причу. Прије око 25 година, на Еко 
номском факултету у Нишу требало је да се изабере асистент за предмет који сам ја предавао. 
Јавило се неколико кандидата. На Научнонаставном вијећу Факултета ја сам за избор предло 
жио Марка, отворено рекавши да је он мој рођени брат од тетке, али истичући да га, наравно, 
не предлажем због тога, већ што сам дубоко увјерен да је он од свих који су се пријавили нај 
способнији. И, ето! Сад, након толико времена, у Нишу ће вам сви рећи да је Марко Секуло 
вић један од најспособнијих, а у себи ће при том мислити и заиста најспособнији, од свих про 
фесора на Економском факултету. 

Но, да и ја кажем ријечдвије о својим књигама. Наравно, не о њиховом квалитету, јер то 
није моје, већ о њиховом садржају. Већина од свих 12 књига су научна, и то економска дјела, 
па зато по правилу она и нијесу за широке кругове читалаца, већ за оне који се баве том нау 
ком. Због тога је и издавачу и мени било сасвим разумљиво што је Рајко Вуковић, коме је из 
давач  понудио  неколико  комплета,  одговорио  да  овдје  интересовање  постоји  само  за  књигу 
Пива,  али не и  за  сва изабрана дјела,  која  су, уосталом, већ распродата у Београду и другим 
градским мјестима.  Ја,  међутим,  мислим  да  још  једна књига  заслужује  веће интересовање и 
ширих слојева нестручњака. То је књига Мој живот, у којој сам прилично детаљно описао све 
перипетије свога живота од рођења до данашњих дана. По суду многих који су је читали, она 
пружа слику једног живота у овој земљи током готово цијелог прохујалог вијека, живота пуног 
свакојаких успона и падова, напредовања и назадовања, министровања и робијања, па већ због 
тога изазива и шире друштвено интересовање. Као аутор у тој сам се књизи и посебно трудио 
да све што сам у њој рекао буде неоспорна истина, каква, уосталом, треба да буду и сва научна 
дјела. 

Дозволите ми, најзад, да искористим ову прилику за још једну ријеч. Иако сам, силом при 
лика,  највећи  дио  свога живота  провео  ван  овога  краја,  ја  сам  у Пиви  одрастао, Пива  ме  је 
школовала, готово сваке године сам у њу долазио, једном ријечју, за Пиву сам био везан свим 
концима свога живота. Оно што бих, тим поводом, желио да кажем и да посебно истакнем, то 
је моје дубоко осјећање захвалности за све оно добро које ми је Пива, у разним одсјецима мога 
живота и у разним облицима подршке, учинила. И није ту ријеч само о спасавању мога живота 
за  вријеме  четничкоокупаторске владавине и о другим сличним примјерима већ нарочито о 
оном неименованом, моралном, интелектуалном и уопште духовном добру које сам, годинама 
и годинама, током читавог свога живота, тако рећи, усисавао у своју душу из непресушних из 
вора духовно тако богате Пиве. То добро којим ме је Пива отхранила, вјерујте, неизмјерно је и 
незамјенљиво је, иако је за многе невидљиво. 

Зато, нека моја посљедња ријеч овом свечаном приликом буде моја молба свима вама да 
пренесете моју топлу захвалност и мој срдачни поздрав свакој, ма и најмањој пивској колиби 
ци и у њима свакој души широм простране Пиве. 

Живјели! 

КАЗИВАЊЕ ПРИЛИКОМ ПРЕДСТАВЉАЊА КЊИГЕ"ЕТНОЛОЗИ" МИЛОША ЈЕВТИЋА У 
ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ 24. МАРТА 1997. ГОДИНЕ. 

Бројним књигама у едицији "Одговори" (ово је 36) Милош Јевтић, врсни новинар, додао је 
још једну. У овој су објављени разговори са три истакнута етнолога, антрополога и фолклори 
ста.  академиком Српске  академије наука и уметности Драгославом Антонијевићем, академи 
ком Црногорске академије наука и умјетности Петром Влаховићем и професором Позоришне 
академије у СанктПетербургу (Русија) Виктором Гусевом.
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Шта рећи још уз једно велико хвала Милошу Јевтићу што нам је подарио драгоцена сазна 
ња  о животу,  развоју, раду, научним погледима и размишљањима, успесима и достигнућима 
три значајне научне личности из области етнологије. Доста тога што би се могло истаћи већ је 
речено у надахнутом и пријатељски интонираном писму академика Миодрага Павловића обја 
вљеном уместо предговора овој књизи. У писму се са пуно објективних похвала и опаски о ва 
жности посла којим се бави аутор, као и претпоставки говори да ће ово штиво у будућем вре 
мену имати још више вредности. Посебно се истиче колико су важни разговори са савремени 
цима за боље разумевање њих самих, њиховог дела и времена у којем живимо. 

Значај, рекао бих и далекосежност важности разговора, или можда боље речено исповести, 
истакнутих и утицајних људи у својој струци и науци, у којима сами говоре о свом научничком 
креду и  залагањима у науци и животу, чини ми се потпуније  сам схватио када сам прочитао 
сличне  одговоре  светски познатог, признатог и често оспораваног, хваљеног и критикованог 
етнолога, антрополога и мислиоца Клод ЛевиСтроса, са Дидије Ерибоном у књизи „Изблиза и 
издалека“ објављеној код нас 1989. године. Слична је и по структури и по карактеру са књи 
гом о којој управо говоримо. 

Одговори К. ЛевиСтроса, једног од великана светске науке чије је дело извршило снажан 
утицај на токове и развој етнологије у другој половини ХХ века, дати када је већ његов струк 
турализам уступао место новим идејама и настојањима за разумевање и објашњавање етноло 
шких питања и проблема, вишеструко су инспиративни. Управо ти одговори подстакли су ме 
на нова размишљања о изазовима који стоје пред етнолошком науком у нашем времену и бу 
дућности. Истовремено, мислим да  сам боље схватио а постали су ми ближи карактер и му 
дрост човека који је успео унеколико да помери границе људских сазнања о човеку и култури, 
да унесе стваралачке немире, узбурка научне духове и постави нове међаше за етнолошка про 
учавања. Можда је то најбоље исказао у одговору на питање, да ли га жалости могућност да ће 
бити превазиђен или чак заборављен после толико плодног рада у животу? Одговорио је: „То 
би било детињасто... Када радим, живим од тренутка стрепње, а када не радим осећам суморну 
досаду  и  савест ме мучи“.  Зато  садржај  одговора К. ЛевиСтроса  о његовом животу, раду и 
стваралаштву, о сусретима, сарадњи и размимоилажењима са савременицима, о погледима на 
свет, науку, истраживачки и наставнички рад, пружају непосредно упознавање са његовим об 
јашњењима питања одређења и схватања предмета изучавања, методологије којом се служио и 
какви су његови теоретски постулати, затим како види међузависност научних дисциплина, па 
место етнологије у савременом свету науке и њене задатке у времену прошлом и времену сада 
шњем. Управо, у много чему су слични и разговори три аутора у књизи „Етнолози“. Мислим, 
да ће у том смислу и одговори на питања која је поставио Милош Јевтић нашим научницима 
Драгославу Антонијевићу и Петру Влаховићу, као и руском истраживачу Виктору Гусеву, иза 
звати  пажњу  етнолога,  фолклориста,  антрополога  и  других  истраживача  етничких  процеса, 
живота и културе народа, и омогућити им да боље сагледају,  када буду читали, користили и 
вредновали дела ових аутора, да боље разумеју њихова настојања и постигнућа, а не само да 
наслућују и тумаче њихове мисли онако како су их разумели. У одговорима се јасно оцртавају 
путеви развоја, трагања у научном раду и посвећеност послу, као и тежња за истином кроз не 
посредно учење, истраживање,  тумачење и превазилажење достигнутих сазнања и резултата. 
Овим упоређивањем прибегао сам на известан начин посредном одређивању места и значаја 
изложеног штива у књизи о којој говоримо, а пре свега о одговорима мојих колега Драгослава 
Антонијевића и Петра Влаховића, са којима се знам од студентских дана, сарађујем и дружим 
скоро пет деценија. Зато, дозволите ми да реченом додам још две цртице  сећања из почетка 
нашег познавања, сарадње и друговања, које током протеклих година није имало праволиниј 
ски развој. Некада смо били ближи а каткада смо се краткотрајно удаљавали један од другог. 
Нисмо се увек слагали у свим питањима везаним за нашу науку, напротив имали смо и опреч 
на мишљења, али, мислим да никада нисам изневерио и довео у сумњу етичке вредности тих 
односа, а верујем да тако осећају и моје колеге. Оно што ћу изнети, мислим да макар као ками 
чак у мозаику допуњава слике о њиховим људским особинама и карактерима.



ГЛ. ЕИ САНУ XLVI (1997)  231 

До уписивања на Филозофски факултет у Београду нисам скоро ништа знао о етнологији 
као  науци.  Био  сам  запослен  и  уписао  сам  се  као ванредни студент. Први пут сам дошао на 
предавање почетком другог семестра 1951. године на час из Опште етнологије код проф. Мир 
ка Барјактаровића у малу салу Коларчевог универзитета. Слушаоница је била препуна а ја збу 
њен,  јер у  том тренутку, не видим нисам видео ни  једно познато лице. Једноставно, ненаме 
тљиво, пријатељски, како то већ умеју да учине млади људи, пришао ми је потпуно непознати 
студент. Обратио ми се: „Колега, ви сте вероватно нови, први пут сте овде?" а затим се пред 
ставио и позвао да седнем поред њега. То је био Драгослав Антонијевић. Тако је отклонио из 
весну нелагодност првог сусрета уљеза који ради неки други посао а хоће и нешто друго о че 
му не зна баш много. Од тада па до дана данашњег остали смо колеге, пријатељи и сарадници. 
Тај први сусрет, мислим да ме је определио да постанем етнолог. У последњих десетак година 
наш однос је још продубљенији, свакако и због тога што смо у сталном контакту и непосредно 
сарађујемо на пословима и пројектима Етнографског института САНУ и другим етнолошким 
задацима. 

Са Петром Влаховићем ближе сам се упознао 1953. године. Тада је он већ био дипломира 
ни етнолог а ја се определио за редовно студирање. Пред крај летњег семестра позвао ме је, а 
да се пре тога нисмо нарочито добро познавали нити смо се дружили, да заједно идемо на те 
рен у Фочу, Чајниче, Горажде, Пљевља, Бијело Поље и Бродарево, као и околна села, где  је 
намеравао да истражује остатке хришћанских култова у породичном и верском животу мусли 
мана, као и нека друга питања у вези са животом и обичајима становника тог подручја, веро 
ватно у вези одређивања теме и оквира његове будуће докторске дисертације. Трошкови путо 
вања и боравка на  терену били су брига Петра Влаховића. Путовање је било колико интере 
сантно и корисно исто толико и напорно због слабих комуникација и средстава за превоз. У то 
време још су се осећале ратне и послератне недаће. У току месец дана које смо провели на те 
рену били смо наизменично болесни по неколико дана. Међутим, заједнички боравак и узајам 
но старање, наравно више Петрово о мени него моје о њему, доживљене догодовштине које 
смо имали, створиле су међу нама трајан другарски однос. То прво теренско искуство, мада сам 
детињство провео по мањим градовима и селима, дубоко се урезало у моје сећање и вероватно 
допринело мојем опредељивању за путеве у етнологији, због тога сам захвалан Петру Влахо 
вићу. 

Ово казивање са разлогом је сасвим лично интонирано,  јер у овој прилици није ни могло 
бити другачије пошто нисам могао на други начин да приђем представљању објављених раз 
говора. И поред настојања да унесем димензију дистанце, како бих могао бити објективнији, 
овога пута нисам могао тако говорити о људима које толико дуго познајем и са којима сарађу 
јем. Уосталом, свако излагање мишљења о личностима и њиховом делању, увек је субјективно 
виђење чињеница ма колико ми настојимо да их објективизирамо. 

Никола Пантелић 

Драгослав Антонијевић, „ДРОМЕНА“, Балканолошки институт, Посебна издања, 72, Београд 
1997, 1  216 и 49 фотографија у прилогу. 

Нисам довољно стручан да бихмогаопоузданоговоритиоовој књизи * , будућида пообразова 
њу нисам ни етнолог ни театролог. У књизи назирем само неке тачке додира између књижевно 
сти, односно науке о језику, и ове материје што је усвојој новој књизи  Дромена објављује Драго 
слав Антонијевић, једини етнолог у садашњем саставу САНУ, научни саветник Балканолошког 
института уБеограду. 

Књига  са  помало чудним и  за необавештену публику донекле мутним насловом Дромена 
посвећена је антрополошким видовима игре представљања, или  још уже  различитим обли 
цима  обредних  игара  и  одређеним  врстама  ритуалних  и магијских представа, или „приказа 

* Реч на представљању књиге Д. Антонијевића у САНУ, 7. октобра 1997. године.
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ња“, у народу. Према запажању етнолога, такви ритуали, који се још и сад могу срести на те 
рену, подразумевају неколико битних пратећих и одређујућих облика драмске илузије и сцен 
ске радње: покрет (често без речи), маску, костим, употребни предмет, ритам, и, наравно, оно 
без чега нема самог чина, ни обреда, ни игре, ни приказа: дромена мора имати и два учесника 
 онога који представу изводи и онога који ту представу прима и посматра. Њихов међусобни 
однос, тј. однос глумца и публике, означава суштину позоришта у чијем заметку лежи дроме 
на, или дроменон, дакле, управо ово о чему је своју нову књигу написао Драгослав Антоније 
вић, тражећи, као етнолог и антрополог, праоблике сценских игара и обредних ритуала у на 
родним обичајима балканских народа. 

Храброст да  се,  као човек ван уже етнографске  струке, укључим у овај разговор о  једној 
уско стручној теми дала ми је највише широка област културне антропологије у коју, срећом, 
залазе сви облици и доприноси људског деловања у области духовне културе, како појединих 
народа у  свету тако и људскога рода у целини. Како у област културне антропологије залазе 
подједнако и фолклор и етнологија, историја и археологија, систем знакова и наука о језику, 
уметност речи и уметност покрета,  књижевност и музика, покрет и игра, магија идеја и уоп 
ште стварање нечега из ничега, скупио сам храбрости да на тренутак изађем из своје уже стру 
ке и „ускочим“ у суседну област. Пристао сам да данас кажем неколико речи о етнолошком и 
антрополошком значењу студије о дромени не зато да бих стручно говорио шта у њој пише и 
колико вреди оно што је урађено, него напросто зато да бих рекао зашто ћу ову књигу отвара 
ти  и рашчитавати кад се укаже потреба  за разумевањем антропологије позоришта и сценске 
уметности на Балкану. 

Осим тога, до Дромене Драгослава Антонијевића довео ме је и један књижевник, члан ове 
Академије  велики и чудновати српски песник Лаза Костић. Пре неких стотину година, дакле, 
пре  савремених етнолога и театролога, семиотичара културе и свих школа структуралне пое 
тике, Лаза Костић је поставио питање обредног порекла и ритуалног карактера српског народ 
ног театра. У познатом огледу Народно глумовање  објављеном 1893. године у „Гласнику Зе 
маљског музеја“ у Сарајеву,  а потом у нешто измењеном облику, штампаном у Француској  
Костић  је  приметио  да  је  у  облицима  фолклорног  позоришта  несумњиво  назначен  зачетак 
драмске књижевности.  „Домишљао сам се“   каже Лаза Костић  „да је можда у најстаријим 
народним обичајима прва клица драмског живота. Чини ми се да  је у коледама, краљицама, 
лазарицама  и  додолама  исти  занат, што  га  истраживачи  старина  налазе  за  јелинску драму у 
свештеним обредима мисирског Озира, у фригијској служби Кибели што се у Грка развило из 
обичаја Кабирске смрти у занос око бога Дијониса и Бака“. 

Идући  тим  трагом, Антонијевић  је   после  знамените расправе Ритуални транс  (1990)   
све главне облике „народног глумовања“ испитао на читавом средишњем балканском подруч 
ју. Најпре у „дромени под маскама“ у Грчкој, потом у Србији, Македонији, Бугарској и Руму 
нији; затим у типичним формама верског фолклора и народних приказања, као што су Лазаре 
во васкрсење, Лазарева лутка, Лазаричке песме, Христово страдање, а потом, на крају, у бал 
канском позоришту сенки, познатом под именом Карађоз, о коме  је,  колико  знам, Драгослав 
Антонијевић дао досад најпознатију и у свету ненадмашну научну расправу из поетике позори 
шта сенки. 

Дромена Драгослава Антонијевића је узорита научна студија, заснована на личним терен 
ским истраживањима и огромној стручној литератури. Она обухвата две значајне антрополо 
шке појаве у области духовне културе  фолклорне корене позоришта и стваралачки преобра 
жај драмских облика од ритуалне игре и обредног чина до највиших форми књижевне и сцен 
ске комуникације. Познати енглески драмски писац Роналд Харвуд упозорио је, у својој књизи 
Све позорнице света,  управо на  то магијско и обредно порекло драме и навео ону данас већ 
класичну антрополошку дефиницију театра коју је дао Питер Брук: да у позоришту, кроз сарад 
њу  и  дијалог  глумаца  и  гледалаца,  различити  и  случајно  окупљени  људи,  посвећени  истој 
игри, неприметно почињу да мисле исто и да деле исто интересовање. Кад им се душе затала 
сају и кад се вода загреје, тада долази до промене стања. Магија, обред, ритуал, дромена, по
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зориште  све то на исти начин окупља људе с намером да се духови покрену и вода загреје, да 
се затечено стање макар на тренутак заталаса и доведе до промене. 

Дромена Драгослава Антонијевића помаже да се то схвати и усвоји. 
Предраг Палавестра 

РИЈЕЧ ‡ И МЕЛЕМ И ПОСИЈЕЧ 

(Драго  Ћупић  ‡ Жељко Ћупић,  РЕЧНИК ГОВОРА  ЗАГАРАЧА,  Српски  дијалектолошки 
зборник XLIV, Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик, Београд 1997, 
615 стр.) 

Четрдесет четврта књига Српског дијалектолошког  зборника  донијела  је лексичку слику 
Загарача, племена Катунске нахије у Црној Гори, у коауторству двојице Ћупића: др Драга Ћу 
пића и мр Жељка Ћупића. Начин обраде и презентације лексичког материјала у овој књизи за 
вређују осврт, прије свега, због студиозности приступа и научности интерпретативног поступ 
ка. Наиме, ријетко ће се срести да  је на  једном мјесту, и на овај начин, представљена цјело 
купна лексичка слика једног ареала ‡ од апелатива до онима. Уз темељнике, од Глише Елезо 
вића  (Речник  косовскометохијског  дијалекта  III,  Београд  1932–35)  па  до Милије Станића 
(Ускочки  речник  III,  Београд  1990–91)  српска  дијалектолошка  лексикографија  је  добила  у 
овој монографији много више од прилога. Добила је надоградњу, а ево и како. 

Монографију  чине  три  дијела:  1.  Увод  (IXXX),  2.  Речник  говора  Загарача  (3–577)  и  3. 
Ономастика Загарача (577–615). 

1. У Уводу аутори сажето износе основне морфонолошке особености говора Загарача у од 
носу на остале староцрногорске говоре и говоре у ближем окружењу. Фонетске и морфолошке 
одлике  овог  говора  су  дате  скоро  таксативно,  уз  адекватну  потпору  у примјерима на које  се 
ослањају констатације, тако да читалац добија не само увод у главни дио ове монографије већ 
преглед скоро свих основних црта загарачког говора. Због потребе да се структурно освијетле 
синтагматски апелативи и оними, аутори дају преглед основних информација о синтакси обли 
ка. Говор Загарача се не би могао „издвојити из комплекса средњокатунских говора, а од књи 
жевног језика га углавном дијели двоакценатски систем (нема узлазних акцената), помијешан 
локатив и акузатив,  те  генитив множине и локатив множине...  док друге особине могу да  се 
нађу углавном у свим другим средњокатунским и уопште ловћенским говорима. У цјелини га 
са  књижевним  језиком  изједначавају  артикулациони  систем  свих  тридесет  стандардних  срп 
ских гласова, а разликују сугласници å, z и s“. Овом тврдњом аутори закључују свој осврт на 
говор Загарача. 

У другом дијелу Увода  (2. О речнику говора Загарача) аутори концепцијски објашњавају 
свој  лексикографски  захват.  Наиме,  овдје  читалац  добија  основна  обавјештења  о методоло 
шком поступку, композиционом садржају речника, лексикографском лику одреднице, као и о 
осталим  техничким  одликама  Речника  (однос  према  синонимима,  хомонимима,  фонетским 
сличностима и разликама појединих одредница и њиховом мјесту у рјечнику, и сл.). На крају 
овог дијела дат је азбучни попис скраћених ликова одређених квалификатора који су коришће 
ни у рјечнику. 

2. Носеће поглавље ове књиге  је,  свакако, Речник  говора Загарача  (3–577), поглавље по 
коме је ова књига и насловљена. Према наводима аутора, Речник садржи око 10.000 ријечи и 
„макар три пута толико значења“. То је диференцијали рјечник у односу на књижевни језик са 
једне  стране,  и  у  односу  на  говоре из окружења,  с друге  стране. Озбиљност  (читај мукотрп 
ност) прикупљања дијалекатске лексике очитава се у раду и на овом рјечнику. Наиме, први ау 
тор овог речника је лексику овог говора прикупљао више од три деценије. Ако се томе дода да 
је говор Загарача обојици аутора уједно и матерњи, онда није тешко претпоставити да је пред
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нама завидан лексички фонд занимљивог ареала. Пошто се зна да и најбољи лексикографи по 
каткад могу „задријемати“ при избору грађе, онда, ипак, свакој књизи, па и овој, вриједи при 
ћи уз озбиљну станку да би се што боље сагледали њени домети. Ту посебно мислимо на мето 
долошки приступ обради дијалекатског лексичког материјала, јер су замке незаобилазне, а ри 
јеч често зна да „измигољи“, односно да се и свакодневном кориснику, односно говорнику, по 
каже више у привиду него у правом свијетлу. Ћупићи су, бар кад је избор методолошког моде 
ла обраде овог материјала у питању, веома успјешно и, без непотребне скромности, з а у г л е 
д оставили приступ, што је веома значајан допринос, а уједно и велика помоћ будућим истра 
живачима. Срећна  је околност, и  то вриједи поменути, што  је први од аутора  (др Драго Ћу 
пић) био више од деценије на челунаше прве и једине озбиљне лексикографске установе, Инсти 
тута за српски језик САНУ. Лексикографска искуства из те куће, што директно, што индиректно 
(преко консултаната), улила сусе ина најбољиначинотелотворила уовој књизи. Нормално, ауто 
ри нијесу, нешто због природе лексичког материјала а нешто и због квантитативног ограниче 
ња,  могли  пресликати  методолошки  образац  великог  Академијина  и  Институтова  рјечника, 
али су га значајно прилагодили посебностима сопствене дијалекатске грађе. 

Свака  одредница  је  дата  у  изворном  лику,  акценатски  детаљно  и  уз  потпуну  граматичку 
интерпретацију (врста ријечи уз остале граматичке категорије, падежа, лица и сл.). Семантич 
ка дефиниција одредница дата је прецизно, а уједно је успјешно избјегнута замка превида при 
гранању значења, гдје су се аутори могли непотребно и „распричати“. Они су, напротив, гене 
рална  значења  одреднице  прецизирали,  а  илустративно,  преко  примјера,  интерпункцијским 
назнакама  сугерисали будућем читаоцу и истраживачу пут према осталим модификацијама у 
значењу. Примјери који прате одреднице представљају више него занимљив материјал, из ко 
га се може обухватнијим аналитичким методом добити веома јасна представа о одликама зага 
рачкога  говора. Аутор овог осврта није се могао отети утиску да  је вриједност примјера који 
прате одреднице и илуструју њена глобална значења равна самим одредницама. Наиме, неки 
новији  (до)приноси  из  дијалекатске  лексике  сваком  иоле  озбиљнијем  истраживачу  морају 
претходно доћи под лупу, управо због примјера ‡ илустратора лексичких значења у одређеним 
мјесним говорима. То је због просте чињенице да ми лексику матерњих говора понесемо, али 
је веома често, што је последица и језичког прагматизма, или загубимо или улијемо у друкчије 
контекстуално (говорно) окружење. Озбиљно је питање колико аутори дијалекатских рјечника 
на терену, „на лицу мјеста“ уписују примјер (саму одредницу у контексту), а колико, пак, ка 
сније к о н с т р у и ш у њено претпостављено поднебље. Без обзира на то што сам се понашао 
као н е у г о д а н читач, код Ћупић> нијесам пронашао конструктивизме или их, пак, нијесам 
препознао. Напротив, примјери одишу свјежином народног израза, што потврђују и извјесни 
′проширеци′ одређених примјера који нијесу увијек били неопходни одредници, али је свакако 
добро ограђују од оваквих сумњи. Ако потражимо илустрацију ових навода, онда читаоца у мо 
ру осталих примјера упућујем на одредницу ćûnta. Пошто добијемо информацију да је то им. 
ж. рода у значењу slavina za česmu; cijev, слиједи примјер, илустратор значења: 

 Posâ je ćûntu öd žçđi, a vodê nïotkuđ. 

И, шта? Да ли ће проучаваоци живота народнога извући информацију из овог примјера о 
народној досјетљивости и смислу за хумор, о једном безводном крају, чији се становници пре 
ма капљи воде опходе као према капљи живота (посâ < посисао), или ће неки досјетљив писац 
осликати похлепу кроз процијеп нагона (жеђ), или ће можда неки синтаксосемантичар и овај 
примјер узети као илустрацију помјереног значења предлога од (= због) и сл. ‡ то за нас овдје 
није важно. Много је важније да све ове информације овај примјер пружа, а још је много ва 
жније да таквих примјера у овој књизи има напретек. 

Радећи на овом осврту, покушао сам да пронађем карактеристичну лексику која илустра 
тивније осликава н а р о д н и  ж и в о т и његове особености. Ту сам, прије свега, тражио рије 
чи којима је обиљежена нoшњa, а онда и лексику куће и покућства. Без намјере да моји испи
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си буду детаљни и исцрпни, у овој књизи сам пронашао завидан број лексема које сам уокви 
рио задатим тематским параметрима. 

Лексику  која осликава дијелове одјеће и обуће, односно „ođelo“,  „robu“ или „ruvo“ пред 
ставља следећи низ: 

 abetïć, äpostõlka, belenzüka, bjëčve, v(a)rculët,  gätnjñk,  gäće,  düšãnka,  đendâr,  đečêrma, 
zubün, jakëta, jaketûn, ječêrma, jelëk, kabänica, kânica, käpa, käpica, käpöt(ina), kožüh, kombinêt, 
međëdina, naglävak, nazüvak, nãnäle, obuvâč, obuväča, ođëlo, opänak, opančïna, povezäča, pödve 
za, podvëzica pöla, prečanïca, priglävak, prïječnjãk, prslük, prtenjâk, räša, röba, rû(v/h)o, sändale, 
santalëte, sÿma, strüka, talagän, tepeläk, töke, tränja, ćýräk, ubadäča, ubradâč, ubradäča, ukösnica, 
f(a)rculët, fäša, crëvlje, čäkšñre, čânt(r)a, čapräge, xamadän, xêmper, šâlpa, šnôla... 

Лексичку разноврсност представља и нека врста терминолошке лексике која се односи на 
кућу и њене дијелове: 
–  ätula,  bagläma, bäxa, bëdro, bçčälina, buxâk, vjenčanïca, völat,  vrätnñk,  jãpïja,  könoba, kumîn, 
lästavica,  lïstra murâl, nãšćënica, pixûn, pôrtik, prëčaga, prijevör, prijekläd, rôg, santrâč, srčanïca, 
tišlerâj, ćošnîk, škûra, šljëme, šuvït..., затим покућство: 

  badänj,  baûn,  bäčva,  bocûn,  britvulîn,  bronsîn,  burïlo,  vagän,  vätrãlj,  verïge,  vrïjeslo, 
gvözdñvo,  grëbene,  güber,  dëkica,  demixâna,  düga,  đubrâvnñk,  žbänj,  žarâč,  ibrïk,  kabâ,  kâlica, 
kvärat,  klupïca, kolïjevka, kontrîna, kotâ, koćëta, kredënac,  lëžnik,  lukïjerna, mećanïca, moždanîk, 
nožïć,  nôžice,  ožïca,  pinjäta,  pjadëla,  podglavâč,  pokrivâč,  ponjäva,  prëšlica,  pržulîn,  prostirâč, 
pröstñrka,  razmetâč,  rašëto,  sinïja,  sïć,  skrïnja,  slâmnica,  stolovâč,  stoloväča,  stûp,  sulundâr, 
ćedäčka,  taväja,  tepsïja,  tëća,  tücanj,  ćedïlo,  ćepčïja,  fitiljäča,  fučïja,  čäđavica,  čkänj,  čkïljavica, 
xbänj, šïtka, škudëla, špïnja... 

Пошто велики број ових ријечи полако нестаје и бива потиснут неким новим ријечима ињи 
ховим замјеницима, а неке ријечинестајуодласком њихових говорника, онда је разумљиво да је 
лексичко богатство које су сачували Ћупићи тешко оцртати у краћем осврту. Уосталом, уз од 
редницу kumin из претходног низа ријечи стоји примјер из говора: 

‡ „Nêmã vïše onïja kumñnâ, a nêmã vïše ni täkvija kûćã u koê se môgý zñdät, nõ se prävç sämo 
dïmnjãci za špörete i furüne“. ‡ Додали бисмо и да нема данас у Загарачу ни свих ријечи које је 
сачувао Ћупића рјечник. То овом дјелу онда додаје и нову вриједност. 

Експресивна снага ријечи је најочигледнија код стилски маркираних ријечи. То су, у осно 
ви, ријечи које жигошу поједине негативне карактерне особине личности, скоро према оној на 
родној „ријеч  посијеч“. Тако нам овај рјечник показује да је у Загарачу: 

неразуман човјек ‡ avetnik, balaban, baljemez, blentov, zamlata, zamlatina, lucprda, mazgulji 
na, magarčina, neznavenjak, plazina, praznoglavile, smetenjak, smlata, ćustek, ćutuk...; 

нерадник ‡ badavaxija, vijomozgile, gotovan, zaludnik, zvijuk, zvrndalo, zevzek, jebivjetar, ne 
zapreško, luftiguz, probisvijet, skitač, trutalj, faraun... 

плашљивац ‡ bezmudile, bespušković, kukavac, mlakonja, mrcina, nevoljica, nemrčipuška, pla 
šipatka, podvirep, poliguz, uzetinja...; 

нечовјек ‡ kurotresina, matračina, mućak, nesoj, nikogovina, nikogović, ničegović, ništavilo, ni 
štavčina, odrod, peksin, pogan, pečobraznik, pizda, pizdoklek, pizdurina, pipogan, pismilet, pometi 
na, psoglavile, puzdren, splačina, šibiguz, šibikanik...; 

лопов (уопште) ‡ kradikola, lopuža, lupež, očklapiša, ošklapiša, poličar, položara, šišnjar, škla 
piša...; 

сиромах ‡ gologuz(ile), golotrbović, nemalac, pelengaća, praznoguz, sviriguz, uskogaća..;. 
полтрон и шпијун ‡ liziguz, podrepaš, požmirep, poslušnik, trkopiš, trčipiš, šaptiguz...; 
лукавац ‡ ilavac, lacman, umetenik, špiclov...;
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жена (слободнијег понашања) ‡ vaćkalica, vrtiguza, vrckalica, vucna, zvizna, ibretnica, kasti 
ganica, kastigulja, miletka, mrdalica, oguljenica, ožuljenica, opajdara, ofuknjača, ofucanica, pizdo 
ka, premiguša, sviripizda, širopizda...; 

Жена која оговара је у Загарачу lajavica, torokuša, trtljavica, а ако је изразите конституци 
је, онда  је krkna, prkna(ča), prsača, trosisa, sukulenta и сл. Ако је случајно и неуредна, онда је 
још и gadura, glibulja, krepulja, lipsulja, nagrda, nakarada, poganulja, polivulja, smrdulja итд. 

Да ријеч није само „посијеч“ већ и „мелем“, показују примјери (иако малобројнији) којима 
се обиљежавају људске врлине. Тако је гостољубив човјек dočeklija, од добре куће ‡ kućević, 
добричина је [mekosrci] melemnik, а вриједна домаћица је domodržnica и kućanica. Зар овај по 
сљедњи примјер (kućanica) не поставља питање оним креаторима наше језичке политике који 
до јуче варијантно дијељаху српски лексички фонд? 

Заслуга дијалекатских рјечника је, између осталог, и у томе да нам освјеже памћење. Као 
што нам је познато, аугментатив од мушког етнонима у лику Srbenda  је у наше време (уз за 
хвалност политичком контексту) добио знатну пејоративну осјенченост. Ову одредницу прона 
лазимо у Речнику говора Загарача, али у граматичкосемантичкој једнакости: 

Srbenda i Srbenda, e м. и ж. odličan Srbin, Srbin sa finim osobinama svog naroda.  ‡  Bljëše 
pokôjni Mîrko prâvã Sÿbçnda, kod njëga si mögã nâć utočište. Nije bilo Srbende u ve krajeve ka što 
je bio Miladin. 

И  одредница  и  примјер  говоре довољно и коментар им није неопходан. Нарочито данас, 
када нас помало издаје стрпљење за вјеровање у ријеч. 

3. У додатку Речника Загарача дата је ономастичка слика овог подручја под насловом Оно 
мастика Загарача  (577–615), чиме је успјешно успостављена релација апелатив ‡ оним. Ово 
је иначе допуњен раније објављен рад др Драга Ћупића (Ономастика Загарача, Ономатоло 
шки прилози IV, Београд 1983, 345–387) па овако у једној књизи, прикључен осталој лексици, 
омугућава лакше праћење одређених питања савремене ономастике и дијалекатске лексиколо 
гије. Ономастичку грађу чине три основне области: ојконимска, микротопонимска и антропо 
нимска. Методолошки,  грађа  је  анализирана према методолошким узусима Одбора за онома 
стику САНУ уз оне аналитичке посебности које је наметала сама грађа. Ономастички матери 
јал  је  пренесен  коректно,  са  свим  фонетским  одликама  уз  (за  микротопониме)  и  неопходне 
описе микроарела. Вриједи напоменути да се аутор(и) у овом раду нијесу упуштали у етимоло 
гисања,  од  чега  озбиљно  оболијевају  новији  ономастички  радови.  Напротив,  њихов  циљ  да 
што исцрпније дају ономастичку слику Загарача је, овим и оваквим истраживачким поступком, 
више него остварен. 

Тако  је  огроман  лексички материјал смјештен међу корице ове књиге и мирно ишчекује 
стручњаке из различитих области. 

То је и праведна судбина круне тродеценијског рада ‡ да буде на свјетлости. 
Михаило Шћепановић 

СРПСКЕ БОЖАНСКЕ ТАЧКЕ 

Сретен Петровић, МИТОЛОГИЈА СРБА, Просвета, Ниш, 1997, 1  287. 
СретенПетровић се дуже време бавиистраживањемдемонског имитскогживотаСрба. У том 

погледу капитално је његово делоМитологија Култура Цивилизација, за које се може рећи да је 
сада средишње у тој области. Ова обимна етно  књига је то помного чему. Прво, уњој је сабрано 
сазнање српских, руских и западно  европских етнолога, антрополога и филозофа о српском ду 
ховном животу. Али, овде су се, у вези са самим истраживањем српског духовног живота, нужно 
наметнула и питања која суметодолошка и филозофска и, тражећи једно теоријско и метафизич 
ко упориште за своје ставове и своја истраживања, уовој књизиС. Петровић даје и један компен
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диум ранијих етнофилозофских теорија. Али је основни став и једно усмерење Сретена Петрови 
ћа, да се српска етно  наука уздигне дофилозофије, што је коддругихмногораније учињено. Ато 
се и чини у књигама С. Петровића о магијском, демонском и митском животу Срба и то је оно 
битно и ново у нашој антропологији и етно  науци. Основни је став С. Петровића да је нужан 
„спој“ метафизичког са божанском прошлошћу једног народа, са његовим магијским и демон 
ским животом и његовом митологијом, тај „почетак“ је достојан филозофије и тражи филозо 
фију. 

Мећутим, тај се „почетак“ истраживао и на друге начине и то се радило, такорећи, од са 
мог  почетка  етноистраживања,  прикупљала  се  „грађа“  и  „материјал“  једног  народа  и  то  се 
сређивало и упоређивало са таквом грађом других народа. Али, овде је значајно истаћи, да су 
та истраживања и сама филозофија, која се везује за тај такав наш „почетак“ и која се изграђу 
је о томе божанском почетку, да  је то један унутрашњи „след“ и једно припадање које и није 
неко случајно припадање и „ствар“ нашег одлучивања о томе, да ли ћемо припадати томе „по 
четку“, или нећемо, већ се ради о нечем што је, можда, у неком спољашњем смислу, и случај 
но, али је у најдубљем смислу оно што је „наше“ унутрашње израстање и, у томе унутрашњем 
припадању и унутрашњем стајању и остајању и унутрашњем гледању, тај „почетак“ је оно што 
нам је најближе и то што се мора следити и не може избећи и заобићи. А ако би се то избега 
вало, онда би губили свој ослонац и основу и не би имали ништа од тежине и „судбине“ и те 
своје изворности и тога „почетка“. Ако би се то избегавало, онда би тако имали само „конфу 
зију“ и „празнину“ а, онда, као да нас и не би било. 

/Наш „почетак“  то је то што нам је „блиско“, то што је наше, што се по нечем издвојило 
као наше, по некој „измаглици“ и „тренутку“ у коме су они који су га препознали као свој, пре 
познали у њему и све друге и  тако се почело! Тај  „почетак“   то је наше припадање том оп 
штем удесу па, онда, и  сама филозофија не може напустити то што је тај „почетак“ и то бо 
жанско. Али  се  овде  ради и о  једном унутрашњем „следу“ и  једној  „издвојености“ којој  смо 
најближи, као што смо матерњем језику најближи. А сам тај митски почетак, тај божански по 
четак, то је то што је и најдубље и најшире „постављање“ једног народа, и то се једино, онда, 
поред тих других истраживања, може филозофски сагледавати и истраживати. Тај „почетак“ 
се издиже до саме филозофије и то је тај најопштији став Сретена Петровића који он и не из 
носи нигде посебно,  али се  то може назрети из његових истраживања и разматрања, да смо, 
кад смо код тога митског и божанског и у том смислу и код етно  културног и уопште култур 
ног и цивилизацијског,  да смо тако нужно упућени и на само то метафизичко./ 

Код Сретена Петровића се истраживања српске магијске и демонско  митске прошлости, 
као и питања заједничких корена са другим народима, постављају у једном најопштијем тео 
ријском хоризонту  код њега се то етно  истраживање преводи и у метафизичка и теоријска 
питања. А спој етно  истраживања са филозофијом значи за српску етнографију и етнологију 
њихово завршавање и заокруживање и задобијање једне модерне позиције. Књига Сретена Пе 
тровића /Митологија Култура Цивилизација/ није само прекретница за нашу етно  науку и је 
дан  „знак“  за  једно  отворено  сагледавање  и  присвајање  српске духовне прошлости и српске 
културе и српског духовног живота уопште, што је, свакако, битно за сваког од нас  ова књига 
С. Петровића изграђује и доноси нам две могуће форме те духовне прошлости  те форме се 
могу реконструисати на основу истраживања и наших етнолога, а и страних, пре свих, руских 
и немачких, али и на основу топонимских и других истраживања самог аутора. С. Петровић је, 
на  основу  тих  истраживања  и  сакупљеног  „материјала“ и обичаја који су се  сачували у  срп 
ским земљама, реконструисао у духовном развоју Срба два митолошка система, који се, онда, 
могу узети и као окосница целе  српске културне историје, то је древни српски пантеон, који 
сеже  у  најдубљу прошлост Срба и млађи пантеон,  то  је  Јастребачки пантеон,  који припада 
каснијем времену. У реконструкцији тих форми, односно митолошких система С. Петровић се 
служи методом формализације,  то  је  изграђивање самог божанског система, односно божан 
ског света и одређивање божанских „места“  /хтонички и соларни свет, годишња доба, стране 
света према кретању сунца, „места“ стварања света и живота, затим одржавања, посусталости
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и распадања света и живота и успостављање хијерархијског односа међу самим боговима, ви 
дети слику старог пантеона/. У томе сферичном свету и сваки, опет, на своме „месту“, налазе 
се стари српски богови и богиње у тим међусобним односима и на тим међусобним „удаљено 
стима“ и тај свет је строго одређен и утврђен самим „местом“ на коме се налазе поједини бо 
гови и на коме се и простире њихова божанска моћ. Према С. Петровићу, доњим светом /хто 
ничким  светом/  владају  „Стари  Бадњак“,  Коледо,  Црнобог,  затим  Поревит,  Давор,  Водан, 
Подзвижд, затим Русалије, Морена и Прпуше и Баба Јага и Баба. Горњим, односно соларним 
светом, односно јутром, истоком, пролећем, односно даном, југом и летом владају Сварог, за 
тим Сварожић и Купало, затим Дажбог, Перун и Белбог, затим Велес, Световид, Правда, Јари 
ло, Хорс, Рујевит и Радигост, затим Девица, Пољеља и Љеља, и на крају Суђенице, Мокоша, 
Весна, Лада, Жива и Тројана. А горњим и доњим светом влада Тројан, односно Триглав. Овде 
се не може улазити у неке подробније анализе односа међу самим боговима, то је С. Петровић 
урадио на великом броју страница ове своје књиге. Међутим, овде се мора рећи, да је овај ова 
кав „пантеон“ први који је код нас изграђен и он представља импресивну слику једног заиста 
импресивног  божанског  света  и  самих  богова  у  њиховој  међусобној  постављености.  Према 
овој „шеми“, односно овом пантеону Срби су, као стари словенски народ, имали једну моћну 
и, могли бисмо рећи, до танчина изграђену митологију. Али, нажалост, због многих околности, 
овај српски митолошки „свет“ је потиснут и као да је потпунопаоузаборав иможемосе надатида 
никад није касно да се он осветли и извуче у неку основицу и неки „почетак“ нашег стајања  и 
остајања, а то ради Сретен Петровић овим новим откривањем и стварањем старог српског ми 
толошког света. 

Поред старог пантеона постављен је и млађи српски пантеон, то је Јастребачки пантеон. 
То је, према С. Петровићу „епски политеизам“, који у себи носи "/а/ старији митолошки суп 
страт   аријске и прасловенске провенијенције  који смо разматрали као Древни српски пан 
теон, и /б/ млађи / као хришћанске религије/. Оба су, због специфичне динамике Срба у епо 
хи од шестог до четрнаестог века на особен начин поетски  митолошки деривирани и орган 
ски  преломљени  кроз  призму  властитог  националног  језика  и  историјско    садржајног  иску 
ства“. /Видети С. Петровић, Митологија, Култура Цивилизација, Салус, Чигоја Штампа, Бео 
град, 1996. год.  , стр. 452/ Према С. Петровићу обликовање „српске митско  поетске свести“ 
завршено је касније, односно са изградњом небеских богова и богова који имају антропоморф 
ни облик и зато, према С. Петровићу, нема никаквог основа теза неких антрополога да у сло 
венским митологијама, па према томе и у српској, не постоје „чисте антропоморфне твореви 
не“. У Јастребачком пантеону богови се приказују у људском обличју. Тај политеистички си 
стем и богови тога система налази се у народној епској поезији и другим народним умотвори 
нама,  из тог духовног извора могу се реконструисати каснија српска божанства. Окосницу Ја 
стребачког пантеона чини Змај  Огњени, који корене има у хтоничком божанству Змији  чу 
варкући. Змај  Огњени је небеско божанство, а његов син је Милош Обилић. У народној пе 
сми Милош Обилић Змајски син С. Петровић налази ту развојну линију од хтоничког до солар 
ног. У овој песми поред Милоша Обилића као Змајског сина, набрајају се и други Змајски си 
нови,  као што  су Змај  Огњени Вук, Реља Бошњанин, Бановић Секула, Бановић Страхиња, 
Љутица Богдан и Краљевић Марко. Ако им се додају виле и друга полубожанска бића, онда у 
овој  песми  имамо  у  зачетку  „шему“  једног  соларног  система.  Овде  се,  наравно,  не  можемо 
упуштати у анализе веза између новијег српског пантеона и старог и у све те анализе разлика 
и сличности између ова два пантеона, које је С. Петровић овде, у овој књизи изванредно извео, 
 можда овде треба посебно издвојити ону о пореклу еротизма у новијој  српској митологији, 
која је заиста изузетна. 

У другој књизи, под називом Митологија Срба /коју је издала Просвета у Нишу 1997, год., 
с.  288/,  која  је  наставак  претходне  /Митологија Култура Цивилизација/ пажња Сретена Пе 
тровића је усмерена на српске демонске и митолошке представе, и то је сада, овде, у овој књи 
зи, сажимање и обележавање кључних „слика“ и њихово издвајање и „показивање“. То је јед 
на сажета историја унутрашњег српског живота, сфера најунутрашнијег и сфера по којој се оп
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стаје,  то  је допирање до највишег и божанског и чудесног, кад се у недоумици и исто тако у 
једном опредељењу и једној учвршћености и трајности и ослањању на то најтрајније и најта 
јанственије и имајући управо, чини ми се, ту неку страну тога духовног српског живота, Сре 
тен Петровић  је извукао сада те најоштрије линије демонског и митолошког живота Срба, а 
тиме смо добили један „материјал“, који нам је близак и може бити од „користи“, ако се тако 
може рећи, у данашњем отвореном свету и у томе што је ту с нама и што се „нуди“ без одређе 
ног реда и редоследа. Сретен Петровић  је у  српској духовој прошлости, у српском духовном 
постојању  у  давној  прошлости,  издвојио  две  сфере,  демонско  и  митско,  које  и  нису  строго 
одвојене једна од друге и, као две сфере духовног, у коме то митско следује из демонског, те 
две сфере као да, опет, постоје паралелно и једна са другом, тако да демонско и није одбачено 
са постојањем митског живота. Демонско се сачувало поред митског. Али се и унутра, у тим 
сферама духа, у демонском и митском, могу разликовати, у свакој од њих, два дела  тако у де 
монској сфери први део чине безлични демони, а други  демони у полуљудском и људском ли 
ку. У митској сфери која је још оптерећена и демонским духом, издвајају се две фазе  древна 
српска митологија и каснија митологија српска, односно епски политеизам. Сретен Петровић 
је, као што је већ речено, и овде, у овој књизи једном методом формализације, све те сфере и 
развојне фазе уздигао до онога што би била њихова унутрашња структура и један систем који, 
опет, као такви, као „структуре“ и целине имају неку своју проходност и унутрашња довршава 
ња. Овде се могу само поменути демонска и митска бића која улазе у те развојне фазе и сфере 
српског духовног живота. Тако, на пример, у овој првој фази демонског С. Петровић издваја 
култ камена, култ ватре, култ воде и извора и култ дрвета и биљака, затим демонска бића као 
што су змија, и посебно змија и змај, затим вук, пас, коњ и петао. У другој фази демонског /у 
којој су демони у људском облику/ издвајају се вампири, вештице и море, аждаје и але, затим 
дивови, виле, суђенице, суђаје и усуди, затим нави, здухачи  змајеви, куга, чума, мора, бабице 
и ђаво. У митолошкој сфери Сретен Петровић говори о боговима, које ћу овде само набројати: 
Световид, Триглав, Тројан, Сварог, Сварожић, Коледо, Дажбог, Дајбог, Перун, Купало, Волос, 
Велес, Белбог, Радигост /Радгост/, Јарило /Јаровит/, Рујевит, Хорс, Правда /Прова/, Црнобог, 
Подзвижд, Поревит, Давор; затим се говори о женским божанствима: Жива /Живана/, Суђени 
це  Рођенице, Лада  Љеља  Пољеља, Девица  Дева, Баба, Русалије, Морена  Морана  Во 
дан, Прпуше и Додоле. У новијем српском митолошком систему, односно у јастребачком пан 
теону издвојени су Змај Огњевити који живи на Јастрепцу планини /и на другим планинама, 
наравно/ као и јунаци наше епике, односно то је „свет“ који С. Петровић назива епским поли 
теизмом  и  ту  спадају  јунаци  наше  епске  поезије. Овде  се  не  може  сада улазити у излагање 
онога што је већ дато у књизи, али може се изнети један утисак да су то божанства која могу 
побудити наша дубља осећања и једну „привлачност“ и радозналост према себи, јер ми и ни 
смо, верујем, у некој великој удаљености од тих божанстава, или пак у неком њиховом дубо 
ком забораву. Та божанства имају, већ такошто се обнављају, снагуда нас пробуде унекомпоет 
ском и унутрашњем узмаху, или пак унеком метафизичком смислушто је, верујем, намера самог 
С. Петровића, дакле, да нам се каже да је тошто је с нама ишто је билоодавно, да је тотоштоби 
смо могли поново да прихватимо као једну велику своју „прошлост“ и „ослонац“ и које је ту с 
нама као једна евентуалност, као само то што нас „продужава“ и у том смислу и надопуњује и 
надокнађује. 

У овој књизи С. Петровића посебну вредност и посебан значај имају мапе, односно карте 
топонима, на основу којих се може бар приближно одредити распрострањеност појединих кул 
това, односно божанстава словенских народа, већ према томе на којим су се просторима сачу 
вала имена словенских, па према томе и српских божанстава као имена појединих места, река, 
планина или предела. Сретен Петровић је урадио пет мапа. У првој су словенски топоними на 
простору између Лабе и Одре и ту је издвојено више топонима који обележавају култна места 
појединих  божанстава,  на  пример,  култ Прове, култ Подаге,  култ Живе, култ  Јаровита,  култ 
Сварожића, култ Триглава, Световида, Радогоста итд. У друге четири мапе С. Петровић је из 
двојио јужнословенске топониме митолошке садржине на простору бивше Југославије и то то
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пониме који почињу са основом Треб /у смислу требишта, односно места жртвовања /мапа дру 
га/, затим топоним са основом Вид /трећа мапа/, затим топониме са основом Триглав, Троглав, 
Трајан, Перун и Герман /четврта мапа/ и на петој мапи издвојени су топоними са основом Ве 
лес,  Прово, Макоша,  Девин  и Позвизд. Издвајање  ових  топонима  има  вишеструки  значај  за 
разумевање прошлости и корена јужнословенских народа и, наравно, за разоткривање многих 
предрасуда које  су се  јављале у новије време код појединих историчара, или политичара тих 
народа,  и  не  само  код њих. Али,  ови топоними су и основица, или „почетак“ и  те божанске 
унутрашње  „тачке“  за  једну  суптилнију, изворнију анализу и унутрашње гледање које, онда, 
као право гледање, пристаје само уз себе. 

Лука Прошић 

Димитрије   О.   Големовић,  ЕТНОМУЗИКОЛОШКИ ОГЛЕДИ,  Библиотека  XX век, Бео 
град 1997, 1  286. 

У  двадесет  шестој  години  континуираног  постојања,  Библиотека  XX  век  издала  је  већи 
број књига које представљају нова промишљања на нове/старе теме у оквиру широког спектра 
оног што подразумевамо под наукама о човеку. 

Једна од тих нових књига, Етномузиколошки огледи Димитрија Големовића, у теоријско 
методолошком  погледу  комплетно  је  уобличен и осмишљен оквир етномузиколошких истра 
живања  и  проблема.  Она  садржи  четрнаест  одабраних  огледа,  насталих  последњих  година. 
Димитрије  Големовић  своја  разматрања  заснива,  пре  свега,  на  богатом  теренском  искуству 
(обишао је неколико стотина села у Србији, Црној Гори и некадашњој Босни и Херцеговини), 
али  се  служи  и  другим,  разноврсним  изворима  података. Аутор  на  прегледан  начин  излаже 
проблеме,  опрезно  и  поуздано  идући ка  закључцима, узимајући увек у обзир социокултурни 
контекст,  изван  кога  је немогуће разумети  значења испитиваних феномена. Осим класичних 
етномузиколошких проблема, чије разумевање продубљује, аутор отвара и нова, занимљива и 
провокативна питања. 

Рад Народна  песма  као мелопоетска  заједница  представља аналитичку подлогу осталим 
радовима. У њему се разматрају релације и  значај  саставних делова народне песме   текста, 
мелодије  и  сазвука,  који  њу,  у  одређеном међусобном  односу,  чине  специфичном мелопоет 
ском целином. За наше народно певање карактеристичан принцип коришћења одређених ме 
лодијских  модела  (нова  песма  настаје  тако  што  се  на  мелодијску  основу  старе  додаје  нови 
текст,  најчешће  истог  метра  као  претходни,  на  чије  место  долази)  основни  је  стваралачки 
принцип и у другим музичким традицијама. Аутор, дакле, настоји да установи оно што је осо 
бено за наше народно певање, што је његова differentia specifica, али и да допре до универзал 
них принципа и значења која се налазе у његовој основи. То је уједно и проблемска нит која се 
провлачи кроз све радове. 

Рад  Српско  народно  певање  у  развојном  процесу: од обредне до љубавне лирике бави се 
развојним процесом певања са становишта жанра. Проблем је постављен на занимљив и нов 
начин, међутим, концепт функционалности који аутор примењује, указујући на то да се функ 
ција народног певања развијала на линији од обредне до забавне, није прецизно дефинисан и 
до краја разрађен. Остаје нејасно да ли је строга дистинкција обредно/забавно уопште могућна 
и применљива. 

Тежиште рада Народно певање између импровизације и постојаности јесте на сагледавању 
импровизационог принципа у оквиру стваралачког процеса српске вокалне традиције. Импрови 
зација се може одражавати на текстуалном или музичком плану, одвојеноилина оба упоредо. Ау 
тор је разматра у свим видовима њеног јављања и закључује да измеђуимпровизације и постоја 
ности српско народно певање више припада овом другом. У пракси се губиимпровизаторски еле 
мент, причемусе она углавном сводина избор неке од  мелопоетских компоненти.
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Проблемску целину чине радови Шта је старије: кокошка или јаје? (о пореклу једногласа 
и  вишегласа  у народном певању) и Једноглас у нашем народном певању као  један од видова 
трансформације двогласа. У њима се разматра проблем звучног формирања народног певања 
(једногласног или вишегласног), при чему аутор пажљиво доноси закључке, указујући при том 
на компликованост проблема и немогућност налажења коначних решења. 

Сложеном односу традиционалне народне музике и новокомпоноване музике посвећени су 
радови: Да ли је новокомпонована народна музика заиста народна? и Дјете, како да пјевам, 
кад  тријес  година  нијесам  уста  отворила?  (народно  певање  у  прошлости  и  садашњости). 
Аутор истиче да је у својој дугој истраживачкој пракси изузетно ретко имао прилику да наиђе 
на народно певање у аутентичном контексту и да већи део онога што је прикупио у истражива 
њима представља својеврсну реконструкцију некадашње живе форме. Он, даље, указује на то 
да  је  отуђеност  од  традиционалне народне музике  толико велика да  се новокомпонована све 
чешће доживљава као једина и „права“ народна музика. У складу с тим, да би се решио наста 
ли парадокс, традиционална народна музика добија ново име  изворна музика  како би поно 
во постала препознатљива. Комплексан проблем новокомпоноване народне музике аутор отвара 
питањем: „Да ли је новокомпонована народна музика заиста народна?", а затвара питањем, којим 
резимира своја разматрања: „Да ли је изворна музика још увек народна?" Таква ауторова запажа 
ња подстичуна размишљања о нашој стварности и веома су значајна у данашњем времену оп 
терећеном  романтичарским  концепцијама  и медијском  употребом  „праве“  народне музике  и 
културе уопште. 

Осим поменутих, не мање значајни су и радови: Стваралачки принципи у народном пева 
њу Влаха (на примеру вокалне праксе Милеве Шкопрдић) Песме које народ радије слуша него 
што их пева  (прилог изучавању кумулативног принципа у изградњи вокалних облика); Пева 
ње, које то и јесте и није (прилог проучавању вокалне традиције западне Србије); Пјевала би′, 
ал′ не ум′јем (табу у народном певању); Однос између градске и сеоске традиционалне музике 
(на примеру певања уз тамбуру у североисточној Босни);Место и улога лимених дувачких ор 
кестара у народној музичкој пракси Србије; Кад инструмент проговори. У њима Димитрије 
Големовић решава низ суштинских проблема, али и антиципира будућа истраживања у њихо 
вом продубљивању, или у новом правцу, што овој књизи даје додатни квалитет. 

Сања ЗлатановићЦветковић 

Андријана Гојковић, МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ: МИТОВИ И ЛЕГЕНДЕ, СИМБОЛИКА И 
ФУНКЦИЈА, Београд 1994, 1  233. 

Непрестано  стижу  нова  сазнања  у  свим  областима  фолклористике,  захваљујући  знатном 
напретку у открићима нових емпиријских садржаја и  теоријских приступа. Упоредо са кори 
шћењем та два комплементарна питања, као несумњив доказ истинске научности етнологије 
уопште, фолклористика  се парадигматично издвојила у многим својим токовима. И управо у 
њеној  матици, нимало случајно, Андријана Гојковић се појављује  са новом књигом Музички 
инструменти: митови и легенде, симболика и функција, која је, са раније објављеном књигом 
Народни  музички  инструменти  (1989)  и  веома  широком  библиографијом  радова  о  разним 
проблемима народног инструментарија, сврстала овог аутора у сами врх наше етномузиколо 
гије. 

Писац је приступио суштински, уз помоћ упоредног метода, на простору целе екумене, да у 
митовима и легендама разоткрије процесе, настајања,  стапања, преобличавања и развоја му 
зичких инструмената, показујући на тај начин да мит траје, живи, постоји у безбројним преда 
њима,  као  преуређивање  и  преудешавање музичких  компонената. У  таквом  идејном  склопу, 
често и несвесно, до пуног изражаја, али и скривено, испољава се генетска теорија или теорија 
дисперзије о музичким инструментима. Наравно, упоредна изучавања на којима се етнологија 
углавном заснива, а којима се Андријана Гојковић придружује, отвара питање да ли су и у ко
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јој мери подударне појаве резултат историјских, миграционих и сличних веза (додира) или их 
треба ставити у раван типског или варијантног садржаја насталог полигенезом или неком ко 
инциденцијом у мотивацију социјалног, психичког и слично. 

Шта кажуистакнути митолози? ЗаЛеви Строса је стран приступ који сваки појединачни мит 
посматра као ствар за себе, са особеним „значењем“. Он трага за варијантама једног мита да би 
показао да мишљење које га је произвело важи за све митске системе.ЊеговеМитологике (чети 
ри књиге) мит тумаче са становишта менталне структуре, не повезујући га функционалнонити са 
нивоима социјалне егзистенције јер различитимитовиодговарајуразличитим екологијама. 

За Едмунда Лича варијанте мита су делови комплекса у којима ће се било који образац ко 
ји се  јавља у једном миту, појавити у истој или различитим варијацијама, у другим деловима 
комплекса. Лич се слаже са Леви Стросом, тврдећи да ће се структура која је заједничка свим 
варијацијама  показати  видљивом  када се различите верзије  суперпонирају  једна у односу на 
другу.

Бронислав Малиновски  је мит сагледао као „вид повеље о друштвеној акцији“, односно у 
значењу „свете приче о прошлим догађајима“ чији је циљ оправдање друштвеног деловања у 
садашњости. 

Према Мирчи Елијадеу, мит уопште није измишљена или произвољна прича. Она говори о 
ономе што се догодило in illo tempore, прича о ономе што су богови или божанска бића учини 
ла на почетку Времена. Из тога произлази, да се мит схвата као истинит за оне који у њега ве 
рују, при чему  је истинит и у искуственом смислу. Отуда је за све митолошке системе амби 
гвитет  импликација  потпуно  типичан. Жели  се  да  се  покаже међузависност митске  приче  и 
друштвенокултурног контекста њеног настанка и преношења. 

Андријана  Гојковић,  ауторитативни  зналац  народних музичких инструмената,  користи се 
митом као веома издашним извором за проучавање инструмената. Слике о њима, које настају 
обрадом митске  грађе, одређене  су приказивањем човековог односа према музичким инстру 
ментима и човекове сукобљености са њима. Аутор жели да каже да музички инструмент није 
само обичан предмет који производи звук, направљен руком човека од различитог материјала, 
особеног облика, него да он има важну улогу и функцију у друштву, а колективна митска има 
гинација оличава му ону његову скривену снагу и лепоту. Инструменти су везани за причу из 
далеке прошлости, често драматичну, фантастичну и фасцинантну у коју су његови ствараоци 
дубоко веровали, а то им је пружало огромну духовну снагу. 

Кроз највећи део књиге митска прича траје, преноси се и живи као чудесно и култно, „ало 
гично“, да људи у томе уживају или „верују“ односно да је оно што је недовољно разумљиво и 
делује као произвољно,  сведено у оквире оног разумљивог и делујућег као логично, у семан 
тичком систему актуелне етничке и цивилизацијске ситуације. 

Тачно је један научник рекао: „Митови су увек налик на врхове ледених брегова. Широка 
и моћна основица им остаје скривена. Па и однос видљивог врха према маси под морском по 
вршином није ни у сваком миту ни у свакој појединости мита једнак и једносмеран“. 

Развијено  симболичко  тумачење  као  битан аспект реинтерпретације мита,  аутор преноси 
из сфере култног и ирационалног нормативног важења митске ситуације на раван индивидуал 
ног  и  рационалног  понашања.  Суштину  симболичног  понашања  у  митовима  увелико  чине 
средства комуникације, која деле заједнички систем конвенција. Овде се управо појављују ар 
хетипови који нису непосредно сазнатљиви, али се манифестују као симболи и слике. 

Нашавши се суочена са митским садржајима, Андријана Гојковић развија митолошке идеје 
у вези са инструментима, крећући се од космогоније, преко теогоније, према божанским лико 
вима антропоморфног типа, а што је све уверљиво доказивала. 

Потребно је имати на уму да  је бележење митских прича код многих народа започело са 
свим касно,  систематски  је  спроведено тек у нашем веку,  старија литерарна  сведочанства  су 
веома ретка и обично оскудна обимом. Међутим, на пољу испитивања митологије старих Грка 
и Римљана наша обавештеност је висока. Степен документованости је огроман због објектив 
но надмоћне количине информација и  знања којима у овој области располажемо. Створен је
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током XIX века мит у  смислу институционализоване и општеприхваћене  теорије изложене у 
дванаест томова Фрејзерове Златне гране, која је, и поред критичких замерки на њену puzzle 
теорију, до данас остала непревазиђена. 

Андријана Гојковић теоријска указивања излаже у уводном делу књиге, у коме разматра и 
своје опредељење за тему посвећену митовима и легендама о музичким инструментима. Током 
анализе самих митова избија мисао да су инструменти углавном сматрани божјим или божан 
ским даром. Надаље, аутор усредсређује своје погледе на питања симболике и функционална 
сведочанства о музичким инструментима. У оквиру тога, говори о: а) органолошкоакустичним 
својствима инструмената; б) друштвеној категоризацији инструмената; в) употребној функци 
ји инструмената. Треће поглавље је посвећено симболици плеса и музичким инструментима у 
игри. У посебном поглављу обрађени су појединачно музички инструменти разврстани по абе 
цедном  реду,  на  крају  књиге  се  налазе  библиографија, ликовни прилози, резимеи и индекси 
музичких инструмената, лица, божанстава, народа и географских појмова. 

Може  се  закључити,  да  је  књига Андријане Гојковић,  оригинална и  типична у  томе што 
показује велико разумевање проблема којима је посвећена, и то свом снагом егзактности, упр 
кос често маргиналним мисаоним претпоставкама. Аутор је постигао идеалну синтезу неизбе 
жног  излагања, изношењем нових,  до сада непознатих и необјављених у нас митских сведо 
чанстава о музичким инструментима, а пре свега сопствених размишљања и тумачења. 

Драгослав Антонијевић 

Љубинко  Раденковић, СИМБОЛИКА СВЕТА У НАРОДНОЈ МАГИЈИ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА, 
Просвета  Ниш/Балканолошки институт САНУ  Београд, Посебна издања, 67, Ниш 1996, 1  
386. 

Књига је покушај да се на примерима народних бајања и одређених магијских радњи, како и 
сам аутор истиче, код словенских народа објасни кодни систем магијског и митског мишљења. 
Намера аутора била је да на основуразнороднихмагијских поступака, остварених средствима на 
родне културе, који се, поњеговоммишљењу, могутумачитипомоћуједноставног кључа, покаже 
да они нису произвољни, већ ограничени скуп елемената, које он сврстава у неколико подсисте 
ма. 

Према аутору, у центру замишљеног модела света налази се човек, који према себи, одно 
сно према симболичној слици о свом телу класификује простор, разврстава животиње, биљке, 
метале,  ... У  тако  замишљеном свету човек дефинише себе и своје место у њему, одређујући 
растојање према свему што је за њега опасно и корисно. 

У бајањима, слично као и у другим обредима, одређено је којим делом тела треба изврши 
ти одређену радњу. У магијскорелигијским текстовима телу се не придаје значење као биоло 
шкој организацији, већ превасходно као просторно организованој целини, па, сходно томе, де 
лови тела постају ознаке помоћу којих се исказују митски садржаји. Представе о човеку засно 
ване на параметрима простора омогућиле су стварање аналогија између људског тела и других 
облика реалног света. 

Супротност људског света према дивљем (оностраном) може се исказати и као супротност 
одевеног према неодевеном. У условима магијске комуникације, где је контакт са демонским 
бићима непосредан, мора се бити неодевен (вађење „живе ватре“, нпр.). 

У словенској култури,  али и у другим културама,  заступљено  је  схватање да човека чине 
тело и душа. После његове смрти душа га напушта и иде у други свет, а тело се распада. Тако, 
у традицији бајања бележи се задржавање архаичног вида магијског понашања у коме бајали 
ца душом гони демонску силу. 

У магијској комуникацији тело је опажено тростепено  глава, груди, ноге, о чему говоре и 
поједини облици лечења. Симболичка представа, у бајањима, обично се заснива на одевеном 
човеку. У традицијској култури одевања посебно место и улога припадају појасу, који људско
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тело дели на две половине: горњу (чисту) и доњу (нечисту), постајући тако медијални елемент 
који спаја две супротности. 

Од свих опозиција које се односе на људско тело, најчешће се уочавају оне које се односе на 
његову десну (мушку) и леву (женску) страну. Исто тако, у бајању и гатању, предња страна тела 
добија атрибуте  свој, људски, повољан, и др., док се за задњу страну везују супротни атрибути, 
као  туђ, нељудски, неповољан, итд. 

У историји људске културе глас је имао важнуфункцију. Своје место добио је и укосмогониј 
ским митовима, јер заједно са светлошћу стоји насупрот тишини и мраку. У формулама терања 
нечисте силе, у бајањима, места у која се она шаље описују се као мрачна, где не допире никакав 
глас (пре свих  глас петла, јек звона, ударци секире, итд.). Код словенских народа, у највећем 
броју случајева, бајања се остварују у говорном облику и на посебан гласовни начин (шапута 
ње). 

„Једна од најопштијих подела простора, у културама многих народа, а која се може уочити 
анализом обреда и обичаја, исказана је кроз разликовање омеђеног (свог) од неомеђеног (ту 
ђег) простора. Ова подела се може још изразити и као супротност питомог, социјалног према 
дивљем,  односно  освојеног,  организованог,  према  неосвојеном  и  хаотичном  простору.  Она 
проистиче из човекове потребе да дефинише простор обитавања и сигурне оријентације, одно 
сно простор под контролом богова и заштитника. Уочава се потреба осмишљавања целокупног 
простора  и  видљивог  и  невидљивог,  у  хоризонталном  и  вертикалном  погледу,  јер,  тако  се 
ствара слика космичке  сигурности. Човек је системом културе затворио свој свет, али је изгра 
дио и устаљене облике комуникације с оностраним светом, како с покојницима такои сбоговима, 
па је тиме људски дух покрио и читав космос. Граница поменута два света, зависно од тога да ли 
се ради о обредном понашању или о језичком стваралаштву, различита је“. 

Обреди магијског карактера увек су груписани на граници свог и туђег простора, јер таква 
места су схватана као ризична и опасна за човека због могућног продора нечистог и хаотичног 
у његов уређени свет. Пошто се други свет схвата као прстор где влада вечита тишина, једна 
од ограда према њему јесте звучни „бедем“ (лупање у звона при наиласку градоносних облака, 
нпр.). 

За разумевање првобитног модела света, у културама појединих народа, веома је важна ре 
конструкција древних представа о животињама. Далеки одрази система забрана према поједи 
ним животињским врстама сачувани су у нашим народним веровањима, иако им је прави смисао 
одржавања у великом броју случајева заборављен. Кад је реч о магијским поступцима, уњима се 
употребљавају целе животиње или поједини њихови делови (органи), мада се њихово присуство 
може  обезбедити  и  посредним  путем,  преко  њиховог  станишта  (свињац,  кртичњак,  гнездо 
итд.) или предмета везаних за њих (узда, самар, потковица итд.). 

Обредна улога животиња, а најчешће се помињу: медвед, вук, лисица, пас, кокошка, петао, 
мачка, итд., зависи од симболичког статуса који оне имају у глобалном моделу света датог ко 
лектива. Постоји више мерила за одређивање таквог статуса, а најзначајнији су: 1) вертикални 
распоред животиња према универзалном симболичком класификатору  (дрвету света); 2) рас 
поред у хоризонталном низу према степену ритуалне вредности, засноване на различитој уда 
љености коју поједине животиње имају према човеку. 

У својим веровањима везаним за биљни свет људска врста  је створила представе о неви 
дљивом простору и фантастичним бићима која га насељавају. Тако је он тај свет конкретизо 
вао по својим мерилима, по којима су биљке место постојаности промене, односно место раз 
двајања и спајања. Према људском искуству, оне му могу бити храна, спас од хладноће, лек, 
али и отров. Због тога је појединим биљкама и придавано одређено симболичко значење, па су 
и  коришћене  у разним обредима и магијским радњама   шипак,  глог,  крушка,  трешња, бели 
лук, босиљак итд. 

Према  примерима  из  различитих  области  традиционалне  културе,  уочава  се  да  значајно 
место у њима заузимају и метали, који, осим своје практичне намене, у одређеним магијским 
радњама у процесу бајања имају и симболичка значења. По боји, светли метали (сребро и чи
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сто  гвожђе)  асоцирају  на  белину дана. Насупрот њима, обојени метали  (злато и бакар),  због 
својих особина, преузимају симболичко значење црвене боје. Посебно место у систему верова 
ња заузима жива, за шта је заслужно њено течно стање. У симболици везаној за метале значај 
но је и њихово порекло (унутрашњост земље). 

Један од елемената без кога свет симболике у бајањима не би био онакав каквим га позна 
јемо, а помоћу кога се гради модел света у традицијској култури, свакако су боје. Према ауто 
ру, боје добијају своје постојане карактеристике па се могу условно издвојити и засебно посма 
трати, при чему се истовремено може говорити и о коду боја. Кад су у питању бајања, боје се 
употребљавају као: 1) специфични мотив за народна бајања, који се може назвати „низање бо 
ја“; 2) типови басама у којима се једна боја јавља као стални атрибут уз све именске речи; 3) 
круг симболичке употребе и значење за сваку боју која се употребљава у народним бајањима; 
4) устаљене комбинације боја. Бела, црна, црвена, зелена, плава, жута, сива у бајањима су нај 
чешће употребљаване боје. 

У процесу сазнавања и моделовања света истакнуто место припада бројевима. Запажа се, 
такође, да они нису само мера већ да у разним облицима културе имају и одређену симболичку 
вредност. Међу њима се у том смислу прави и одређена разлика, па се тако сви парни бројеви 
схватају као „затворени“, „симетрични“ и њима се изражавају „равнотежа“ и „склад“, а што се 
све може исказати и као „своје“ и „срећно“. Насупрот њима, непарни бројеви су „отворени“, 
„несиметрични“,  „динамични“ и  за њих се  везује обележје  „туђе“ и „несрећно“. Код словен 
ских, али и других индоевропских народа у бајањима је врло често заступљено и такозвано од 
бројавање (од девет до нуле). 

Приликом истраживања ове, али и сличних области треба имати на уму да се магијски ри 
туали тешко мењају, па су стога и погодна грађа за тумачење симболичког језика културе. Они 
чувају изузетну старину. За њихово одржавање заслужни су појединци који су их посебним пу 
тем примили и чували као посебну вредност и тајну, за коју је неко баш њих одредио. 

Свакако је потребно истаћи да је аутор Љубинко Раденковић у овој студији сакупио и пре 
зентовао велики број примера за бајања, не само код српског већ и код осталих балканских на 
рода, који исцрпно прате сваку од наведених области, што ће несумњиво бити веома корисно 
будућим, али и садашњим истраживачима који се интересују за ову област народне културе и 
стварања. У методолошком погледу, аутор се, како је то и сам на почетку овог дела нагласио, 
користио искуствима руске семиотичке и етнолингвистичке школе и радовима Никите Толсто 
ја, Владимира Топорова, Бориса Успенског и других. 

Милина ИвановићБаришић


