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АЖДАЈКИЊА

Осврт на књигу: „Аждајкиња из Маните драге" др Весне

Чулиновић-Константиновић, Сплит 1989, 240

Већ сам веома надахнути на-

слов кяьиге, семантички одређује

оно што се у антропологији на-

зива фантастично, оно што нас

чудљивим брзацима захуктале

реке носи у примордијално вре-

ме есхатолошке визије сањаре-

ња, када се не шике потврдити

како је нешто стварно било, али

је зато релативно јасно сведоче-

нье о ономе што л»уди верују да

се збило, а то је много важније

од онога што је стварно било

За потврду ове тезе илустра-

тиван је доказ сама аждајкиња,

па ево аутентичног народног иска-

за о њој: „Била је већа од кри-

лате змије. Имала је сигурно 6—7

метара и 150 килограма. Она жде-

ре читаве, цијеле л»уде и тиме је

опасна, а када прође, остаје

траг као да се велико дрво ву-

кло. Аждајкиња је дошла из Ја-

њићијег врела (из Босне), па је

прешла преко планине Динаре

и то смјером нреко Долца, па на

сјевер на Борову главу (грло)

и на Шатор планину гдје је

ушла у језеро, онде где л>уди до-

гоне стоку на појење, и ту Је

аждајкиња гутала и л>уде и сто

ку". Једна друга казивачица из

Уништа је тврдила да се негде

око 1925. године такође појавила

аждајкиња. ,Једне ноћи, прича

она, чуло се како кокоши стра

шно вриште, а сутрадан на Под-

ворници која лежи у смеру из-

вора реке Цетине, остао је траг

по житу, као да су двије бране

прошле". Ту је пролетела, изја-

вљују и друга информатори, аж-

даја из Далмације и отишла у

Маниту драгу. Прича се да је

аждаја у њој цичала, да је ли-

шће падало с дрвећа. Манита дра

га је горела дуже времена, а

када се ватра угасила, људи су

ушли у н>у и тамо нашли наго-

реле кости, ребра, а била је

веле, „тако велика, да је могла

човика прогутати", итд.

Током вишегодишњег рада др

Весна Чулиновић-Константиновић,

систематски је прикупљала не-

посредно у народу, на терену,

етнографску и њој релевантну

грађу. Испитивања је извршила

у репрезентативно одабраним на-

сел>има Имотске и Врличке кра-

јине, делу Каштсла и на Врачу,

шире узето у ДалматинскоЈ ре-

гији, с једне стране, а с друге,

у насел>има Загребачке региЈе, у

жупама града Загреба, уз допун-

ска истраживања у општинама:

Пакрац, Плитвичка језера, Бани-

ја и Кордун. .Управо у двема ре-

гијама: Загребачкој на северу и

Сплитској на југу, веома занн-

мл>ивим за научна проматрања,

са хрватско-католичким становни-

штвом, али и српско-правосла-

вним, са панонским културним

ареалом, али и динарскојадран-

ским.

Уз богату теренску граЬу, ау-

тор се користи доступним архив-

ско-историјским изворима и ли-

тературом. У тежњи да истакне

амбијентални милије и целину

етничких збивања, она полази од

комплексне манифестације тра-

дицијског склопа и обичаја да-

тог села, односно регаје, пара-

лелно успостављајући потребну

равнотежу, трудећи се да пружи

једну живу и импресивпу ели-

ку, често противречних етноло-

шких вредности. У тој слици ре-

центне грађе, оцртаваЈу се јаснв

обриси структура минулих циви-

лизација, које аутор поткрепл>ује

археолошким, историјским и со-

циолошким фактима, да би ожи-

вео реалност руралног живота,

испуњеног конфликтима различи-

тих менталитета и осећајности,

различитих традиција и култур-

них наслеђа, народа и религија.

У сложеном истраживачком

калейдоскопу, аутор наступа као

врстан и разборит паучник, као

особа са признатим ауторитетом.

И кад се суочи са најтежим

препрекама, нарочито на оним

местима, где су вредности извор-

ног, елементарног, архетипског,
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учаурене у подсвести као ин-

фантилне и интуитивне, вол>не и

безвол>не, првобитне и прекатего

рииалне, она нам открива нена-

рушену лепоту у кс^о; 1е садр

жан смисао живота, да]упи тиме

сво] крарье хумани допринос

проучаваау руралне културе.

Ширен>у и преношевьу култур-

них вредности из ^едног друштва

у друго, из зедног друштвеног

сло^а на друга, из зедне репце

у другу, чи)и су путеви несушьи-

во дифузно-комуникациони, аутор

им посвепу]е дужну пажн>у и веп

у уводним страницама сво]е сту

ди]е поставка грундис обредно-

-обича^ном мозаику. Она истине

чнньеницу, да су индустридализа-

ци]а, урбанизацииа и општи са-

времени прогрес, уздрмали епи-

стемолошке вредности народне

културе. Структура руралног на

чина мишл>ен,а и менталитета, до-

живели су озбилзне промене, по

мешавши се са градским обра-

сцима, те ]е село задобило нова

обележ]а и функцще. Мигравдце

у градове и иностране земл>е,

сман>иле су простор измеЬу ра-

зличитих мишл>ен>а и распршиле

илузще о архаичности и заоста-

лости сеоског живл>а. Контину

итет културиог постсдахьа села

}е доведен у питан>е, ако не и

прекинут. Сел>ачки „културни из-

раз" потиснут, а село ]е из

губило сво^ особени „белех5'. На

први поглед акултурацща као да

има само ]едан смер, кретаае од

града ка селу, меЬутим, она )е

иствари двосмерна, будупи да се

истовремено показухе као „поваро-

шен>е села" и као „посел»ачен>е

градова". Но, утищц градова ^е

несумн>иво тра,)ни)и, интензивни-

^и и пресудни]и.

У наставку ових социо-ието-

ри)ских премиса, аутор отвара

битно поглавл>е, насловл>ено: Ма

ги/ска пракса, леченм, ба]шьа.

Човек у болести и невол>ама у

маги)ским чинима, тражи спасе

ние у саде^ству и са емпири^ским

вредностима традищцске народне

медицине. Чаран>а, ба)ан>а, та

фантастична терапии а, уз кори-

шпене фетиша, свете ватре, зе-

мл>е, воде и бил>а, прате егзор-

цистичке сеансе, да би се зао

дух истерао из оболелог лица.

Оне су присно удружене и са ин-

кантащцама, почев од оних на.1-

^едноставшцих завета и усклика.

до богатих оралних басми против

болести и урока.

Конце мапцске праксе у ле-

чен>у л>уди и блага, држе ода-

брани по^единци, посвеЬеници,

зналци, на^дговоршци и назугле-

дтци у селу и околини, меди-

цмени, ко^и позназу та]не леко-

витих сво]става и позединюс ои-

л>ака, поред мапцске праксе. Ар-

хивске вести о лечен>има у рани-

|им вековима, аутор успешно ин

терполира у рецентну граБу, ла-

]упи ]о] на та] начин знача]ну

дщахрону димензщу. У наставку

разматран>а о народно^ медици-чи,

аутор посебну пажн>у посвепуде

амулетима, заговорима, зав]етнма,

опасиван>има и сл. Ту на првом

месту истиче ам&}ли]е, чщу упо-

требу затиче у испитиваним реги-

]ама до наших дана.

У другом делу юьиге, аутор

обраЬу^е веровшьа у нахприродна

бика демонског характера. Ком-

паращц'ом граЬе ]едне и друге

репце, уочл.иво ]е, да су тради-

1ш |с к и сижеи о демонским биЬи-

ма пластичней и вехементюци у

динарско-приморским пределима,

мада и овде модерно доба узи-

ма сво] данак. Аутор анализира

и тумачи по^аву вила, вештица,

мора, Ьавола, суЬеница, вукодла-

ка, и наравно крунско место

да]е ажда^кшьи. Битна особеност

митско-легендарне ц фолклорне.

грабе у проучаваним репцама, ]е

1ьена изузетна сличност и поду

дарност код свих ]ужних Сло-

вена, а чще се паралеле нагла-

шено налазе у грчко] митолопци

и другим несловенским етничким

групама на Балкану. Отуда се с

правом може репи, да се у бал-

канско]' демонологии као у

транслитерации огледа наршире-

сивнщи печат културиог задед-

ништва.

ТреЬи део монографске студии;

Весне Чу,ишовип-Константиновип,

говори о обредима и обича^има

веэаним за калсидарске празнн-

ке. Систематским рашчлан>аван>ем
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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 ко-

егзистешцце супротности. Испод

н>ихове луштуре, с нъихове неви-

дл>иве стране, леже дубле струк

туре оде представлюу кл>уч за

об]аш1ьен>е правила одима се ру-

ководе те го^аве и оде их омо-

гуйу)У да живе до данас. Тако

се структура показухе у шароли-

од обредно-обича]но] пракси као

„скривени ред" л>удског понаша-

н>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 реактуали-

защци неког светог догаЬа^а од'и

се одиграо у далеод митсод прс-

шлости. Наравно, у хришпанске

празнике како католика, тако и

православних у испитиваним ре-

пцама налаэе се и нехришйански

садржа.)'и.

О сложеним обреднообича.)ним

и релипцским проблемима ко-

^ша се аутор бави у сводо кн>и-

зи, у закл>учним разматравьима,

доноси и образлаже неколико ге-

нетских 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. Сва-

како да се не може заобипи до

минантни религиозни, хришпански

утица] (католичанство, правосла-

вм).

Ова| сажет осврт на незаоби-

лазну кн>игу др Весне ЧулиновиЬ-

-Константиновип, ни изблиза не

исцрпл>у|е 1ьен веома богат садр-

жа], знача] и закл>учке. Према

строгим критсрн] ума савремене

науке, за ову кньигу се с правом

може репи, да представл>а кру-

пан 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, иста-

кнути етномузиколог и фолкло-

рист широког образовала и кул-

туре, подарила нам ]е на радост

нашу и ползу науке, незаобила-

зну кн>игу о ерпсод народно]

музици, односно о певаньу, по-

АреЬу]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>е-

них савременика на пол>у етно-

музиколопце. V првом реду она

примен>у]'е резултате антрополо-

шких наука у на]ширем смислу

те речи изналазепи структуралне

моделе у народно] музици и во

лейи рачуна о )ьеним семанти-

чким коренима. Она ]е правилно

поступила повезу]упи народну пе-

сму са контекстом стварног сео-

ског живота, са свакидашн>им по-

словима, ритуалима, обича,)има и

празнованэима. Овакав методоло-

шки принцип увео ]у ]е у трага-

лаштво за функциям и комуни-

кащцом народне песме, за музи-

чким етносистемом и етнотерми-

нологи^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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