Критике, прикази, извешта^и
ГОДИШН.ИХ иразника, аутор ]е по
казав да они нису само пуки
збир непознатих чинъеница, него
да живе у органсод целини у
одо] ]е могуйно и присуство коегзистешцце супротности. Испод
н>ихове луштуре, с нъихове невидл>иве стране, леже дубле струк
туре оде представлю у кл>уч за
об]аш1ьен>е правила одима се руководе те го^аве и оде их омогуйу)У да живе до данас. Тако
се структура показухе у шаролиод обредно-обича]но] пракси као
„скривени ред" л>удског понашан>а. Време одржаванъа верских
празника одрейено ]е датумима,
као свето време, оде се разли
ве од свакодневног времена по
томе што се сасод'и у реактуализащци неког светог догаЬа^а од'и
се одиграо у далеод митсод прсшлости. Наравно, у хришпанске
празнике како католика, тако и
православних у испитиваним репцама налаэе се и нехришйански
садржа.)'и.
О сложеним обреднообича.)ним
и релипцским проблемима ко-
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^ша се аутор бави у сводо кн>изи, у закл>учним разматравьима,
доноси и образлаже неколико генетских слодева оди аксептира]у
наслеЬене видове прансторэдских,
посебно палеобалканских култура,
са нагласком на медитерански
супстрат. Ту ]е и природно при
суство индоевропских сло]ева, а
посебно утицами хеленско-римски
и каснщи старословенски. Свакако да се не може заобипи до
минантни религиозни, хришпански
утица] (католичанство, православм).
Ова| сажет осврт на незаобилазну кн>игу др Весне ЧулиновиЬ-Константиновип, ни изблиза не
исцрпл>у|е 1ьен веома богат садржа], знача] и закл>учке. Према
строгим критсрн] ума савремене
науке, за ову кньигу се с правом
може репи, да представл>а крупан корак у иашо] и балкансод
етнолопци.
Драгослав АнтонщевиИ

СРПСКА НАРОДНА МУЗИКА
Радмила ПетровиЬ, Песма као израз народног музичког мишлегъа, издао'е
Одел>ен>е друштвених наука САНУ и Музиколошки институт,
Београд 1989.
Др Радмила Петровип, истакнути етномузиколог и фолклорист широког образовала и културе, подарила нам ]е на радост
нашу и ползу науке, незаобилазну кн>игу о ерпсод народно]
музици, односно о певаньу, поАреЬу]уЬи поднасловом суштину
читаве студще: шта наш народ
зна о съо]о] музици и како то
об]ашн>ава.
ПоБимо од методолошких ос
нова кн>иге. Радмила Петровип
применила ]е нове приступе у
истраживан>у народне музике, и
веп по томе она се издва]а од
традиционалистамких погледа н>ених савременика на пол>у етномузиколопце. V првом реду она

примен>у]'е резултате антрополошких наука у на]ширем смислу
те речи изналазепи структуралне
моделе у народно] музици и во
лейи рачуна о )ьеним семантичким коренима. Она ]е правилно
поступила повезу]упи народну песму са контекстом стварног сеоског живота, са свакидашн>им пословима, ритуалима, обича,)има и
празнованэима. Овакав методолошки принцип увео ]у ]е у трагалаштво за функциям и комуникащцом народне песме, за музичким етносистемом и етнотерминологи^ом оди се односе на све
аспекте народне песме, а оди су
први пут зналачки и стручно
представл>ени у целини ерпске
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традиционалне народне музичке
културе. „Наша ]е музичка тер
минологии а — пише аутор —
сво]ствена, прецизна и детальна,
и с ]едне стране ]асно указу)е
да ]е народна песма функционално узглоблтена у читав народни живот (прелске, жетелачке,
славске, сватовске песме и многе друге), а с друге стране сво;)'им терминима открива народно
знаке о мелодщском кретан>у и
организацией.
Радмила Петровип ]е годинама, методом непосредног теренског проучаван>а и прикупл>аньа
граЬе музичке и о музици, уз
посматрагье и бележегье читавог
културног контекста сеоске за]еднице, али учеству^уЬи и у мно
гим н>еним манифестации ама, извукла из срца народа како он
види и тумачи свою музику, како
]е гради, како ]е он изражава и
како ]е изводи. Разумети, разра
дити и сфаснити ова народна
музичка начела било ^е основно
полазиште за ауторово извоЬен>е закл>учака из ко]их извлачимо ову карактеристичну мисао:
„Народно певан>е код Срба у
прошлости било ]е засновало на
принципу музичких модела ко]и
су се у народу звали гласови
(чобански, жетелачки, славски,
сватовски и др.) а ко]'и су сво
зом музичком и песничком фор
мой и садржином одреБивали
многе веЬ поменуте фуюсщце.
Тако су мелопоетске структуре
наших народних песама представл>але на]важнее обрасце народног музичког изражаван>а.
Кн»ига садржи пет одел>ака,
]едноставних и надахнутих наслова са више пододел>ака. Први,
Проучавагье народне музыке у
Србщи, приказуЗе исторщски разво] преБеног пута у српско] етномузиколопци. Почетак ]е прва
половина XIX века, када су светлост дана угледале прве штампане збирке народних мелодща.
Крадем XIX и почетком XX века
долази до нових напора од стра
не гочединих српских музичара,
углавном композитора, да мелографски забележе народне песме,
од ко]их знача] но место припада

Стевану Мокран>цу и Владимиру
БорЬевиНу, посебно овом после
днем ко]и ]е умно поставио неке
проблеме актуелне и данас. Пе
риод измеБу два рата донео }е
зрелща схватан>а о важности и
знача]у етномузиколошког рада.
Нарочито после другог светског
рата створене су солидне научне
основе и направлюни крупни кораци на пол>у проучаван>а народне
музике. Истакнуто место у овом
периоду заузима]'у радови Миодрага Васил>евипа и ньегових уче
ника.
Друга одел>ак, Шта и код на
род пева обраЬу]е ове пробле
ме: песме уз рад, сетву, жетву,
чувале стоке, ручне женске послове итд. Свака врста посла
имала ]е сво]е одреЬене песме
нежима се саопштавало шта се
ради и где се радио друштво
налази. Тако ]е комуникативна
функщца песама уз рад ипак
била на]важни]'а. V овом одел>ку
после песама уз рад, аутор разматра песме уз празнован>а сео
ске за]еднице: коледарске, лазаричке, крал>ичке, додолске, БурЬевданске, крстоношке итд. На
дуго] путан>и раЬан>а музике као
уметности, као сопствене мопв
л>удске свести, све ове обредне
песме припада]у оном на]стари]ем сегменту певала, оном архетипском митском и митолошком сло]у, корша се човек за
дуто служио (понегде и данас
служи), усмерава]упи кроз аил
сво] вала] и молбу вишим силама, натприродним божанствима,
не би ли их оне помогле у задовол>аван>у животних потреба за
опстанак и здравл>е.
Ово] групи песама припала]V
и оне ко]е прате животнн циклус
човеков: роБевъе, свадбу, са вее
ма богатом и разуЬеном музи
чком палетом чи]е се аналоги]е
налазе у на.)стари]им обредким
супстратима, па до оних ко^е
изражава]у ламент над изгубл>еним чланом породичне за]еднице.
Овде су укл>учене и славске пе
сме у ко]има ]е хришЬанска ком
понента побожности на]више до
шла до изража]а. Славско пева1ье ]е палаче сачувало ерпско
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Критике, приказы, извештащ
светосавско православл>е. Ова традищца, упркос толиким недайама и прогонима, жилаво се одржала до наших дана.
Трепи одел>ак, Како народ пева
садржи певан>е „на глас" као
старищ музички ело}, и певаае
„на бас" за ко^и сам народ каже
да }е нови)'ег порекла. Ту су такоЬе обраЬени тонски односи, ритам, мелодийки и поетски обли
ки и н>ихово уза]амно де)ствован>е. Посебна пажььа посвейена ]е
гласу на ко,]и се изводи песма.
Све ]е базирано на народно]' музичю>) терминологией, па об]ашььено општим савременим музичким речником.
Четврти одел>ак гласи: Шта се
у народу сматра новом песмом.
Ово питанье ]е од посебне важно
сти у проучаван>у стваралачког
процеса и н>егових етапа с ]едне
стране, а с друге за откриван>е
улоге шцединца у процесима народног музичког изражавааа и
схватаььа новог. Битно ]'е да мелодщски оквири новог текста
могу бита традиционални. Пре
ма, томе нова песма не мора да
подразумева и нови текст и нову
мелодику, веБ ^едно или друго
довольно ]е да се оствари ино
вантни квалитет. Тако ^е некгмч
било, али више ни]е. У данаппьем
стваралачком тренутку народне
музике извршен ]е потпуни концептуални преображав Народна
музика ]е углавном естрадна.
Одабрани по]*едшщи }е изводе а
народ само слуша, насупрот традиционалним музичким законима, када }е свако могао или да
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пева или да слуша, а ако ]е
имао иде]у и Да ствара.
Пета оде/ьак чини завршна разматрала, а шести доноси музичке примере ко]их има око
стотину, ]ер су бирани на прин
ципу репрезентативних узорака
ко.щ <к))едшьу)"у функшце му
зичког изражаванса читавог српског народа. Кн>ига ]'е снабдевена
регистрима песама и именима
н>ихових извоЬача, а на]вредни)е
место припала регистру народних
музичких термина. Уз опширан
резиме на ейглее ком ^езику више
од десетине лепих фото-илустраци]а завршава^у кн>игу.
Овако поставл>ени, обраЬени и
протумачени проблеми ерпске
народне музике говоре нам и
потврЬу]у да ]е реч о крупном,
целовитом и надасве синтетички
написаном делу. Први пут у нашо] етномузиколошко] литератури имамо студ^'у о народно]
музици целе Србиде. Оно што
такоЬе одлику^е ову монографщу
и што ]о'} дв1е ]ош ]едну зна
ча]ну димензи]у ]есте ауторова
]асна, кристално чиста и култивирана ]езичка и стилека изража.)ноет.
Након прочитане кн>иге др
Радмиле Петровий, оста]е сасвим
1асно и и елвосм нелепо да нема
ничег у чему се ]едан народ
може препознати, као у сво]им
песмама. Заиста, на]знача.)ни]е
достигнуйе у ерпско] етномузиколопци на нивоу светског ранга.
Драгослав АнтонщевиН

ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦША НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ
№ко1а]' Тойогоу, Азрапш Уе1коу, 8г1иа1юп йсто%гарЫцие йе 1а
РётпзШе Ьа1катцие Цт йи 15е 5. — йёЪиХ йе 16с $.), Асаёёпне Ви1&агс
йез 8с1епсе5, 1п&Шт сГёгийез Ъа1кашяие, 5ойа 1988
Студвда Никола] а Тодорова и
Аспаруха Велкова „Демографска
ситуащца на Балканском полуострву (кра] XV и почетак XVI
века"), у издан>у Балканолошког
института Бугарске академще на

ука и уметности, представл>а ггрилог проучаван»у демографске ситуащце на нашим просторима
под османском управом.
Из полиса цкце ко^и пружа]у
податке као што су бро] нему
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