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Ταπασηαλιάτικα–ανοιζιάτικατουθάνατουκαιτηςανάστασις–
Cd A: Τατελετοθρζίκα; CD B: Ταχορεύτικα; Συλλογή – επιλογή  μουσκή 

επιμελέια:Δόμνα Σαμίου; Καλλιτέχνικός σύλλογος δημοτικής μουσικής 
Δόμωα Σαμίου

EsterSongs–SpiringtimeSongsofDeathandResurrection
Cd A: Ritualsongs; CD B: Dancesongs; Col lec tion – se lec tion – mu si cal 

su per vi sion: Dom na Sa mi ou; Dom na Sa mi ou Gre ek Folk Mu sic As so ci a tion

1 Рође на је 1928. го ди не у Ати ни, у по
ро ди ци из бе гли ца из Ма ле Ази је.
2 Си мон Ка рас (1905–1999), осни вач 
Шко ле за на род ну му зи ку у Ати ни 
(1926) и Дру штва за ши ре ње на род не 
му зи ке, јед на је од кључ них фи гу ра 
у за чет ку по кре та за „пре по зна ва
ње,пред ста вља ње и чу ва ње спо ме ни
ка на род не кул ту ре“, али и за „бор бу 
про тив уни ште ња ко јем во ди лoше во  
е на ко мер ци ја ли за ци ја“ (ци та ти пре у
зе ти из: Yior gos E. Pa pa da kis, Precious
comfort,об ја вље но у пра те ћој књи жи
ци за ком пакт диск ΗΔομναΣαμιου
στοΜεγαροΜουσικης,Dom na Sa mi ou 
Gre ek Folk Mu sic As so ci a tion, At hens. 
s.a., 76). Он је, као учи тељ, упу тио Д. 
Са миу у за ко ни то сти грч ке на род не 
му зи ке и ви зан тиј ског по ја ња.

3 Као са рад ник на грч ком ра ди ју, уз 
Си мо на Ка ра са, при ку пља ла је, кла си
фи ко ва ла и ар хи ви ра ла грч ке на род не 
пе сме и ин стру мен тал не ме ло ди је, 
ства ра ју ћи на тај на чин бо гат и зна
ча јан ар хив. 
4 Успе шно се осла ња ју ћи на уз о ре 
у ли ко ви ма пе ва ча са ко ји ма се сре
та ла и чи ја је из во  е ња сни ма ла на 
те ре ну, и са ма се ба ви из во  е њем грч
ких на род них пе са ма из раз ли чи тих 
обла сти. Œен пр ви јав ни на ступ као 
пе ва чи це од и грао се тек 1971. го ди не, 
ка да је, с об зи ром на сте че но бо га то 
ис ку ство, мо гла да се афир ми ше као 
пе вач са пу ном од го вор но шћу пре ма 
осо би на ма тра ди ци је ко ју на тај на чин 
пред ста вља.
5 С об зи ром на раз ми мо и ла же ња у 
ту ма че њу од ред ни це аутентично у 
са вре ме ној ет но му зи ко ло шкој ли те
ра ту ри, да ће мо крат ко об ја шње ње: 
аутен тич ним, на и ме, у овом кон тек сту 
сма тра мо на чин из во  е ња ко ји је нај
бли жи узо ру – се о ском му зи ци ра њу 
за сно ва ном на ко лек тив ном ис ку ству, 
пре но ше ном усме ним пу тем са ге не
ра ци је на ге не ра ци ју, у дру штви ма 
без упли ва кла сич ног му зич ког об
ра зо ва ња.

Ре пре зен та тив но из да ње – дво
стру ки ком пакт диск са оп се жном 
пра те ћом књи жи цом, пу бли ко ва но 
је у окви ру еди ци је Грчке песме
годишњег циклуса, ко ју је по кре
ну ла Асо ци ја ци ја за грч ку на род ну 
му зи ку. Ову асо ци ја ци ју је 1981. 
осно ва ла ис так ну та пе ва чи ца тра
ди ци о нал них пе са ма, ис тра жи вач и 
исто ри чар грч ког фол кло ра Дом на 
Са миу,1  са ци љем да се кроз рад те 
ин сти ту ци је чу ва и об на вља грч ка 
тра ди ци о нал на му зи ка. 

Сма тра мо да је по треб но да у 
не ко ли ко ре чи пред ста ви мо рад и 
про фе си о нал но опре де ље ње при
ре  и ва ча Дом не Са миу, уче ни це и 
след бе ни це Си мо на Ка ра са.2 То ком 

ни за го ди на, она те рен ским ра дом,3 
об ја вљи ва њем ан то ло гиј ских из да
ња грч ке тра ди ци о нал не му зи ке, па 
и као во кал ни со ли ста,4 успе шно во
ди бор бу про тив ко мер ци ја ли за ци је 
грч ке му зич ке тра ди ци је, за ла жу ћи 
се за ње но чу ва ње у об ли ку што је 
мо гу ће бли жем аутен тич ном.5 На ан
то ло гиј ским аудио из да њи ма грч ке 
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на ци о нал не му зи ке, са раз ли чи том 
те ма ти ком, че сто се и са ма по ја вљу
је као из во  ач. Из у зет но је по шту ју 
грч ки му зи ча ри и по кло ни ци на
ци о нал ног и бал кан ског фол кло ра. 
Сма тра се да је је дан од нај и стак ну
ти јих чу ва ра грч ког му зич ког на сле  
а да на шњи це. 

Ово из да ње за слу жу је па жњу 
ет но му зи ко ло га – у ве зи са пред ста
вље ном му зич ком грађом, по ре клом 
сни ма ка, из во ри ма и из во  ач ким 
апа ра том, за тим ет но ло га и, нај зад, 
ет но ко ре о ло га – у ве зи са ко мен та
ри ма у пра те ћој књи жи ци.

На дис ко ви ма ко ји но се на сло ве 
Обреднепесмеи Песмеузигру, на
ла зи се пре ко 50 ода бра них грч ких 
на род них пе са ма и ин стру мен тал
них ме ло ди ја из раз ли чи тих кра је ва 
Грч ке и Ма ле Ази је, ве за них за пе
ри од Ве ли ког по ста и за Вас крс. 

Му зич ки аспект на чи на пра зно
ва ња про лећ них об ре да и оби ча ја 
на овом из да њу је по вод за оп шир
на об ја шње ња очи то ва ња ста рих, 
пре хри шћан ских кул то ва у грч кој 
тра ди ци ји, и за ту ма че ње Вас кр са 
као сре ди шњег у сле ду про лећ них 
об ре да, пра зни ка у ко ме се пре ла ма
ју еле мен ти на род не и хри шћан ске 
ре ли ги је. Уз оп се жне ко мен та ре о 
функ ци ји пе са ма и ига ра, пред ста
вље ни су раз ли чи ти на чи ни свет ко
ва ња пра зни ка о ко ји ма је реч, као и 
бо га та и сло же на сим бо ли ка ко ја их 
пра ти. У њи ма су са чу ва ни еле мен ти 
пре хри шћан ских кул то ва, не рет ко 
опле ме ње ни уче њем Пра во слав не 
цр кве. У са др жај ди ско ва укљу че на 
је и ди мен зи ја пра во слав ног на чи на 
при пре ме вер них за Вас крс: кроз 
сед мо не дељ ни пост, по гру жа ва ње 
у се бе и при пре му за ра дост „пра
зни ка над пра зни ци ма“.

Оно што нај пре па да у очи при 
по гле ду на са др жај ди ско ва, је сте 
при су ство ве ћег бро ја из во  а ча, од 
ка зи ва ча са те ре на до афир ми са них 

про фе си о на ла ца, као и за сту пље
ност сни ма ка раз ли чи тог по ре кла: 
од те рен ских (ар хив ских) до сту
диј ских.6 При мет на је на ме ра при ре  
и ва ча да ме ло ди је ко је об ја вљу је ли
ши свој ста ва му зеј ских екс по на та; 
ова ко но та ци ја је из бег ну та упра во 
та ко што се из во  а чи ма са се ла, као 
рав но прав ни но си о ци и чу ва ри грч
ког му зич ког на сле  а, ле ги тим но 
при дру жу ју вр сни про фе си о нал ни 
му зи ча ри. При ро да ова квог по ступ
ка по ти че од же ље при ре  и ва ча да 
кроз рад сво је фон да ци је ак ту е ли
зу је грч ку му зич ку тра ди ци ју, пред
ста вив ши је као жи ву и као но си о ца 
трај них мо рал них вред но сти. 

Као со ли сти се у нај ве ћем бро ју 
по ја вљу ју пе ва чи са се ла, би ло да су 
њи хо ви сним ци пре у зе ти из ар хи ва, 
би ло да су на чи ње ни у сту ди ју то
ком ско ри јег вре мен ског пе ри о да. У 
мно гим ну ме ра ма су де лу је му шки, 
жен ски, па и ме шо ви ти пе вач ки 
ан самбл. По ја вљу ју се број ни ин
стру мен та ли сти,7 а од ин стру ме на та 
за сту пље ни су: кла ри нет, ви о ли на, 
лауто, канонаки, неј, сантури, за
тим ца ри град ска, понт ска и крит
ска лира, лауто, тумбелеки, даули, 
зилиа, беидир и дефи. Дом на Са миу 
се као во кал ни со ли ста по ја вљу је у 
12 ну ме ра.

На пр вом ди ску, на сло вље ном 
као Обредне песме, на ла зи се 29 
ну ме ра. По ре  а не су хро но ло шки, 

6 То је, за на ше при ли ке, не у о би ча јен 
по сту пак са ста вља ња ан то ло ги је: 
у на шој ет но му зи ко ло шкој прак си 
стро го се одва ја ју сним ци са те ре на 
и сним ци про фе си о на ла ца, та ко да 
се они на слич ним из да њи ма не мо гу 
на ћи јед ни по ред дру гих.
7 Мно ги од њих су уче ство ва ли и у из
ра ди дру гих ре пре зен та тив них грч ких 
аудио из да ња.
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пре ма да ни ма за ко је су са др жин
ски и функ ци о нал но ве за не: од 
Вас кр шњих по кла да, пре ко пе са ма 
и де чи јих ига ра ко је се мо гу из во
ди ти то ком чи та вог по ста и пе са ма 
уз об ред но љу ља ње, до оних ко је су 
ве за не за од ре  е не да не: за Кр сто по
клон ску не де љу, Ла за ре ву су бо ту, 
Цве ти, Ве ли ку сед ми цу, за Вас крс, 
Све тли по не де љак и Све тли уто рак. 
Ори ги нал ни, те рен ски сним ци по
ти чу из пе ри о да од 1966. до 1996. 
го ди не. На пр вом ди ску, уз пе сме 
ко је из во де про фе си о нал ци на зна
че ни су из во ри: ко је, где, ка да и од 
ко га на у чио ме ло ди ју или на чи нио 
сни мак.8 

Пе сме ве за не за од ре  е не об
ре де и оби ча је пред ста вље не су 
при ме ри ма ко ји су из ве де ни на 
ка рак те ри сти чан на чин – acappel‑
la, со ли стич ки или груп но. Груп но 
от пе ва не пе сме су у уни со ну. Међу 
њи ма на и ла зи мо на ве о ма ар ха ич
не при ме ре, у по гле ду ме ло по ет ске 
фор ме и тон ских ни зо ва (дво тон ске, 
тро тон ске или те тра тон ске струк
ту ре, као и три кор дал не или те тра
кор дал не пе сме са не тем пе ро ва ним 
тон ским од но си ма – уза ним ин тер
ва ли ма), што упу ћу је на ар ха ич но 
бал кан ско пе вач ко на сле  е. Ла за
рич ке пе сме су пред ста вље не при
ме ри ма у из во  е њу де во ја ка (пра ве, 
об ред не пе сме) или у де чи јем из во  
е њу (сти хо ви из ве де ни на гра ни ци 
из међу пе ва ња и ре ци то ва ња, чи ји 
је са др жај но во за вет на при ча о Ла
за ру). По себ но је за ни мљи ва пе сма 
ко је је ве за на за про лећ ни оби чај 
Зафирис у Епи ру, ин фра пен та тон ске 
тон ске струк ту ре и са из ви ки ва њем 

на кра ју ме ло сти хо ва,9  као и јед на 
пе сма ко ја се из во ди на сам Вас крс, 
уза ног, не тем пе ро ва ног тон ског ни
за, са гли сан ди ма на ни же и от пе ва на 
гр ле но (по че му се из два ја од оста
лих пе са ма), са до зи ра ним, функ ци
о нал ним ко ри шће њем „кво ца ју ћих“ 
то но ва. Пред ста вље на је и пе сма уз 
игру уз прат њу да и ра (дефи) ко ју 
да нас из во де по том ци из бе гли ца из 
Ка па до ки је, на се ље ни у Неа Кар ва
ли, а слу же се па ра лел но грч ким и 
тур ским је зи ком.  

Зна чај ну гру пу пе са ма acappel‑
laчи не и оне ко је се пе ва ју то ком 
це лог по ста, а на ро чи то у то ку 
Стра сне сед ми це: миролои, од но
сно, ПлачМајкеБожије, ко јих је 
на ди ску пред ста вље но чак де вет, 
из раз ли чи тих кра је ва и са раз ли чи
тим му зич ким од ли ка ма. Тра ди ци ја 
пе ва ња пе са ма овог жан ра у Грч кој 
за јед нич ка је са тра ди ци јом у ју жној 
Ита ли ји, Пон ту и на Ки пру. У миро‑
лои се, у на ра тив ној фор ми ба ла де, 
на ла зе мо ти ви Хри сто вих стра да ња 
и смр ти – ис ку ства кроз ко је, то ком 
Ве ли ког по ста, про ла зи чи та ва хри
шћан ска за јед ни ца. 

Дру ги диск, на сло вљен као Пе‑
сме уз игру, са др жи 22 пе ва не и 
сви ра не играч ке ме ло ди је. Међу 
њи ма, три су из ве де не са мо на ин
стру мен ти ма, а све оста ле су урађе
не као во кал ноин стру мен тал не. То 
су ма хом сним ци ко је су на чи ни ли 
про фе си о нал ни му зи ча ри. Те рен

 8 Та ко, на и ла зи мо на име на ка зи ва ча 
од ко јих је Дом на Са миу при хва та ла 
пе сме, али и на име Си мо на Ка ра са 
као пре но си о ца не ко ли ко њих.

9 Из ви ки ва ње мо жда мо же да ука же и 
на ве зу са сло вен ским пе вач ким на сле  
ем (о за сту пље но сти из ви ки ва ња у 
пе вач кој тра ди ци ји сло вен ских на ро да 
ви де ти у:  орƒи М.  орƒ и ев, Македон‑
сконароднопевањесаузвикивањем,
док тор ска ди сер тац ци ја, Фа кул тет 
му зич ке умет но сти, Бе о град 1985).
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ских сни ма ка на овом ди ску не ма; 
ре кло би се да су уме сто њих за сту
пље ни сту диј ски сним ци из во  а ча са 
те ре на. Бли жи по да ци о из во  а чи ма 
ни су на ве де ни. 

Као кри те ри јум за гру пи са ње 
ме ло ди ја узе та је њи хо ва ге о граф
ска при пад ност, та ко да су ме ло ди је 
раз вр ста не пре ма обла сти ма Пе ло
по не за, Тра ки је, Ма ле Ази је, Пон
та, Ру ме ли је, Кри та, Епи ра, грч ких 
остр ва и Ма ке до ни је. 

Међу игра ма, за сту пље но је 
ви ше ва ри јан ти игре сиртос из ра
зних кра је ва, за тим игре цамикос, 
каламатианос (Ру ме ли ја), канге‑
ларис (Епир) и хасапикос (грч ка 
остр ва). Пред ста вље не су, да кле, 
грч ке играч ке ме ло ди је у свој сво јој 
ме трич кој, рит мич кој и ме ло диј
ској ра зно вр сно сти, као и спе ци
фич ним ин стру мен тал ним бо ја ма 
ко је ка рак те ри шу од ре  е не кра је ве. 
По себ но су за ни мљи ви сним ци са 
крај ње ре ду ко ва ним ин стру мен
та ри ју мом: Васкршњи куплети из 
Пон та и са Кри та, от пе ва ни са мо 
уз понт ску, од но сно крит ску лиру и 
бу бањ (даули), од но сно два лаута. 
По себ ну бо ју епир ског ин стру мен
та ри ју ма обе ле жио је кла ри нет уз 
ви о ли ну, лауто и дефи. У не ма лом 
бро ју ну ме ра из раз ли чи тих кра је ва 
уче ству је ин стру мен тал ни са став у 
тра ди ци ји чалгија.

Ге не рал но, не до ста ју по да ци о 
кри те ри ју ми ма по ко ји ма су ства
ра ни во кал ноин стру мен тал ни аран
жма ни. Прет по ста вља мо да је при ре  
и вач сма трао да се они у нај ве ћој 
ме ри осла ња ју на тра ди ци ју и да не 
зах те ва ју по се бан ко мен тар. 

Књи жи ца ко ја пра ти ово аудио 
из да ње ве о ма је обим на: штам па на 
је на 224 стра не, дво је зич но – на 
грч ком и на ен гле ском је зи ку. Пр ва 
по ло ви на књи ге је на грч ком, а дру га 
на ен гле ском; у це ли ни су пре ве де ни 
и тек сто ви свих пе са ма. Опре мље на 

је илу стра ци ја ма: бри жљи во ода
бра ним, жи во пи сним до ку мен тар
ним фо то гра фи ја ма (цр нобе лим и 
у бо ји, по не кад по тре сним у сво јој 
аутен тич но сти), за тим пред ста ва ма 
са ан тич ких ва за, ре про дук ци ја ма 
пра во слав них ико на и фре са ка и 
дру гим. 

У књи жи ци су да та два пре
глед на тек ста: пр ви – о про лећ ном 
ци клу су об ре да и оби ча ја (аутор је 
Ми ран да Тер зо пу лу, ет но лог, са рад
ник Ис тра жи вач ког цен тра грч ког 
фол кло ра на Атин ској ака де ми ји), и 
дру ги – о вас кр шњим игра ма (аутор 
је Зое Мар га ри, ет но лог и ки не зи то
лог), у ко јем су да те оп ште осо би не 
ига ра ве за них за од ре  е не об ре де 
или оби ча је, по да ци о на чи ну из во  
е ња, о по рет ку игра ча, на чи ну др
жа ња, као и осо бе но сти по је ди них 
ига ра. Сле де тек сто ви пе са ма, да ти 
у це ли ни, углав ном уз ко мен тар о 
оби ча ју и/или игри ко је до тич на 
пе сма пра ти. У на став ку се на ла зи 
би бли о гра фи ја на уч них ра до ва из 
обла сти ет но ло ги је и ет но ко ре о ло
ги је, по пис фо то гра фи ја и са др жај 
ди ско ва, са по да ци ма о из во  а чи ма 
и ко ри шће ним из во ри ма. По да ци о 
по ре клу ори ги нал них сни ма ка да ти 
су тек спо ра дич но, са мо уз по је ди не 
сним ке из ар хи ва Цен тра за про у
ча ва ње грч ког фол кло ра.10  Сле ди 
по пис име на свих ин стру мен та ли
ста, чла но ва пе вач ких ан сам ба ла 
и са рад ни ка у из ра ди ди ско ва и 
књи жи це. 

Основ на функ ци ја овог дво
стру ког ди ска је сте, по све му су
де ћи, по пу ла ри са ње грч ке пе вач ке, 
сви рач ке и играч ке тра ди ци је. То 
је по стиг ну то пред ста вља њем сни
ма ка раз ли чи тог по ре кла: сним ци 

 10 Прет по ста вља мо да оста ли те рен
ски сним ци по ти чу из лич ног ар хи ва 
Дом не Са миу
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ар ха ич ног пе ва ња, у „ори ги нал
ном“ об ли ку, спрет но су по ре  а ни 
уз „ми ло звуч ни је“, ме ло дич не, 
аран жман ски атрак тив не ну ме ре, у 
бри жљи во урађе ној, ма ње или ви ше 
сти ли зо ва ној вер зи ји. Ти ме је це ло 
из да ње по ста ло „пит ки је“ за ши ру 
слу ша лач ку пу бли ку, а сва ет но ло
шка и ет но ко ре о ло шка об ја шње ња, 
у том кон тек сту, до но се „за ни мљи
во сти“ ко је мо гу да при ву ку но ве 
по кло ни ке грч ког фол кло ра.  

Нео бич но је, међу тим, да у при
ло же ној књи жи ци го то во уоп ште 
не на ла зи мо ко мен та ре ко ји би се 

од но си ли на му зич ку ком по нен ту 
пред ста вље них пе са ма и ига ра. 
Му зи ка та ко оста је као уса мље на, 
го то во скрај ну та ком по нен та све га 
пред ста вље ног у књи жи ци, као да 
се под ра зу ме ва да она „го во ри са ма 
со бом“. С об зи ром на сло је ви тост 
и бо гат ство пред ста вље не му зич ке 
грађе, сма тра мо да она, у од но су на 
ис црп но опи са не об ре де, оби ча је 
и плес, за слу жу је ко мен тар на ова
ко ре пре зен та тив но опре мље ном 
и ам би ци о зно за ми шље ном аудио 
из да њу.

ЈеленаЈовановић

Ва си ли је Ђ. Кре стић: БискупШтросмајерусветлуновихизвора, 
Про ме теј, Но ви Сад, 2002, 90 страна

Го ди не 1999. у За гре бу је об
ја вље на књи га Korespondencija
Josip Juraj Strossmayer – Serafin
Vannutelli 1881–1887, ко ју су при
ре ди ли Јо сип Ба ла ба нић и Јо сип 
Ко ла ко вић. По што је ри јеч о тај ној 
ди пло мат ској пре пи сци, она до сад 
ни је би ла до ступ на на у ци, а ње но 
об ја вљи ва ње од ве ли ког је зна ча ја 
за освје тљи ва ње лич но сти би ску па 
Штро сма је ра.

Ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић 
је у освр ту на ову пре пи ску, нај ви
ше па жње по све тио оним пи та њи ма 
ко ја су за о ку пља ла па жњу  а ко вач
ког би ску па, а о ко ји ма је пап ском 
нун ци ју у Бе чу, пи сао искре но и 
при кри ве но од јав но сти. По сли је 
крат ког Увода, у књи зи
БискупШтросмајер у светлу

новихизвора, сли је де по гла вља: О 
конкордатусаСрбијомиЦрномГо‑
ром (стр. 9–55), ОШтросмајеровом
кроатоцентризму,аустрофилству
икатолицизму (стр. 57–65) и Оан‑

тијудаизмубискупаШтросмајера 
(стр. 67–76). Књи га за вр ша ва За‑
кључком, ко ји је пре ве ден на фран
цу ски и ен гле ски је зик.

Кључ но пи та ње за би ску па 
Штро сма је ра, у ве зи са Ср би јом и 
Цр ном Го ром, би ло је скла па ње кон
кор да та са об је ма срп ским др жа ва
ма. По оцје ни про фе со ра Кре сти ћа, 
Штро сма јер је на сто јао да у Ср би ји 
и Цр ној Го ри учвр сти ри мо ка то ли
ци зам, а да Срп ску пра во слав ну 
цр кву, по сред ством уни је, под ре ди 
па пи. У скла ду с тим во дио је упо
ред не пре го во ре са пред став ни ци
ма Ср би је и Цр не Го ре и по ка зао 
из у зет ну упор ност, ко ја се на кра ју 
ис пла ти ла са мо у слу ча ју Цр не Го ре, 
с ко јом је кон кор дат скло пљен 1886. 
( Кон кор дат са Ср би јом пот пи сан је 
тек 1914, де вет го ди на по сли је би
ску по ве смр ти). Про фе сор Кре стић 
оцје њу је да је би скуп Штро сма јер 
у вјер ском по гле ду био ве о ма ис
кљу чив и да су за ње га пра во слав ни 




