
213ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Данка Лајић-Мијхајловић, СВАДБЕНИ 
ОБИЧАЈИ И ПЕСМЕ ЦРНОГОРАЦА У БАЧКОЈ, 

Подгорица 2004.

Студија Данке Лајић-Михајловић Свадбе-
ни обичаји и песме Црногораца у Бачкој (издање 
Института за музикологију и етномузикологију 
Црне Горе, Подгорица 2004, стр. 246) има шири 
научни и друштвени значај. Заснива се на тради-
ционалном црногорском свадбеном церемонијалу, 
сећању казивача који сада живе у Бачкој и богатој 
упоредној етнолошкој литератури. То су њена 
основна обележја.

У Црној Гори склапање брачне заједнице и 
свадбени церемонијал, уосталом као и на другим 
странама света, прате разноврсни обреди, обичаји 
и веровања од којих многа потичу из веома велике 
старине. Нека схватања о браку и свадбеном цере-
монијалу као неопходност, наметнуо сам живот. У 
дурмиторском крају се сматра „Касна женидба, 
готова сиротиња“, у Црнмици се верује „Ко рано 
руча и рано се ожени, тај се не каје“ и упозорава 
„Позна дјеца, готови сираци“. У здравицама на 
свадби младенце благосиљају „Бог вам дао прве 
шћери а потоње синове, да се шћери прије разуда-
ју да заове снахе не застају, да се два зла у дом не 
састају“. Сличну намену има и порука за женид-
бу: „Бери жеље око себе, наслађе је“! Намењена 
момку стасалом за женидбу.

То су само неке од порука из свадбеног цере-
монијала који заузима значајно место у богатом па-
тријархалном црногорском културно-историјском 
наслеђу с којим су Црногорци приспели у Бачку 
после Првог и Другог светског рата, а које ова сту-
дија чува од заборава.

Данка Лајић-Михајловић је у својој студији 
описала црногорски традиционални свадбени це-
ремонијал и пропратила његово постепено прила-
гођавање животу у новој бачкој амбијенталној и 
друштвеној средини. Префињеним анализама ука-
зала је на адаптацију планинаца у бачкој равници 
и утврдила да је то пратило све сфере битисања у 
друштвеном животу па и у свадбеном церемони-
јалу. Код Црногораца у Бачкој дошло је, заправо, 
до осетних промена у привређивању, начину 
одевања, култури становања, животу и сеоској и 
урбаној средини, променама и начину исхране, 
прилагођавању патријархалног живота новим по-
гледима на свет, али и у чувању богатог фолклор-
ног наслеђа (предања, песме, изреке, игре, однос 
према религији, просвећивање и друго).

Окружење у новој бачкој средини туицало 
је и на свадбени церемонијал. Постепено су се на-
пуштала црногорска патријархална правила, при-
лагођавала мултиетничкој заједници и постепено 

усклађивала с општим културним и друштвеним 
кретањима.

Студија Данке Лајић сведочи да су се свад-
бе по доласку Црногораца у Бачку обављале исто 
онако као и у матици из које су дошли. Понекад су 
невесте довођене непосредно из Црне Горе. Због 
тога су Црногорци у Војводини, као и због женид-
бе из своје етничке заједнице, дуго били етнички 
хомогени. Било је тога и у другим оазама у којима 
су Црногорци живели у Србији, као и у Петровом 
Селу на Мирочу или у Јабланици, на пример. Ме-
ђутим, временом су се мушкарци почели женити 
девојкама из других националних заједница, што 
је у почетку било „богохулно“, а потом и Црногор-
ке удавати за припаднике других народности. Низ 
занимљивих примера, у облику нарације, навео је 
Јован Р. Ћаласан, Пивљанин, у својој литерарној 
збирци „Мађарице“. Мађарице су пре осталих 
прихватиле „дођоше“ и чувајући своју индивиду-
алност прилагодиле се њиховом начину живљења 
преко кога се закорачило у неки други свет који је 
временом за млађе постао изазован и неминован, 
а старијима стран и неприхватљив. Због тога се 
у савременом црногорском свадбеном церемони-
јалу у Бачкој могу идентификовати различити 
културни слојеви и њихова преплитања која пока-
зују да се, ипак, основни ток свадбеног ритуала 
који је донет из Црне Горе очувао абез обзира што 
је претрпео извесне редукције и прихватио неке 
иновације. Приметно је, такође, да су Црногорци 
у Бачкој у свадбеном церемонијалу очували мно-
ге елементе који указују на њихове „корене“, на 
њихову „старевину“ са којом их повезују порекло, 
предања, родослови, обичаји, историја, усмено еп-
ско и лирско стваралаштво и друго.

Данка Лајић-Михајловић је темељно у наро-
ду проучила и Улогу музике на црногорским свад-
бама. Записала је податке добијене од 36 казивача 
у осам насеља у којима Црногорци живе у разли-
читим етничким окружењима (Бачко Добро Поље 
5, Врбас 3, Змајево 3, Крушичић 1, Ловћенац 8, 
Равно Село 5, Савино Село 6 и Фекетић 1). Записа-
ла је, што није било лако, 92 методијске варијанте 
и обрадила и приложила 69 мелопоетких записа 
који су се до данас очували међу црногорских на-
сељеницима и њиховим потомцима у Бачкој. Ана-
лизе и закључке поткрепила је са око 100 стручно 
одабраних библиографских јединица које су често 
биле веома тешко приступачне.

Из студије Данке Лајић-Мијајловић се јасно 
види да су се у новој средини дуго чувале песме 
из завичаја које сведоче о Народноослободилачкој 
борби и изградњи земље, затим орске игре па и 
традиционални свадбени церемонијал с њима. 
Пратила је то у свадбеним церемонијалу и музика 
слична оној у матици, посебно приликом склапа-
ња хомогених бракова. Али, од шездесетих година 
XX века Црногорци се све више повезују са затече-
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ним староседеоцима и досељеницима у Бачку из 
других средина. Упоредо са тим, посредством ра-
дија, новокомпонована музика је лагано почела да 
потискује традиционалну фолклорну музику код 
Црногораца у Бачкој. Уз то, црногорски изворни 
мелос нису неговале ни културно-уметничке гру-
пе. Једино се, преко локалних гусларских друшта-
ва, очувао континуитет гуслања.

У новије време црногорско традиционално 
певање и играње негују Културно-уметничко дру-
штво „Дурмитор“ из Куле. Културно-уметничко 
друштво „Бачко Добро Поље“ из истоименог насе-
ља и ансамбл који ради у Дому културе у Савином 
Селу. Томе доприносе и песме снимљене на аут-
дио касетама које, као део културног идентитета, 
постоје у домовима Црногораца у Бачкој.

Данка Лајић-Михајловић је у својој студији 
јасно показала да је промена природне средине и 
друго биолошко и економско прилагођавање цр-
ногорских планинаца у равници и у шароликом 
етничком окружењу битно утицало на њихову 
културну и друштвену адаптацију.

Због свега Тога о чему је било речи, Данка 
Лајић-Михајловић ову своју студју чини доступ-
ном јавности у нади да ће у њој темељно прика-
зана црногорска свадбена музика и обичаји, као 
и остала културна баштина, имати одјека не само 
у науци него и у очувању идентитета код црногор-
ског потомства које се рађа и стасава у пространој 
Панонској равници.

Петар Влаховић

СЕЛО У ЦРНОЈ ГОРИ, САНУ И 
УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ,  

књ. 66., Подгорица 2004.

Зборник Село у Црној Гори садржи 41 рад с 
научног скупа који је, на предлог Одбора за етно-
логију САНУ, организовала Црногорска академија 
наука и умјетности и Одсјек за социологију Уни-
верзитета Црне Горе на Филозофском факултету у 
Никшићу. Разлог за проучавање ове проблематике 
био је да се заустави даље пропадање црногорског 
села и ублаћи тешка привредна криза која је захва-
тила не само Црну Гору него и источну и југои-
сточну Европу уопште.

Окосницу Зборника чине расправе које се 
условно могу разврстати у неколико целина међу 
којима су: Историјска и друштвено економска 
улога села,. Живот у селу и његова девастаци-
ја, Демографско популациона кретања, њихови 

узроци и последице, Ревитализација села у савре-
меним условима и Улога и значај културно исто-
ријског наслеђа у савременим условима.

Проучено је, као што се види, неколико про-
блема који представљају окосницу савременог 
друштвеног, привредног, културног па, донекле, 
и политичког живота у Црној Гори. Разматрања 
су заснована – као што то и доликује научним рад-
ницима – на властитим теренским проучавањима, 
поузданим изворима и одговарајућој упоредној 
научној литератури. На основу тога указано је 
на узроке и последице промене које су у црногор-
ском селу, као и друге у источној и југоисточној 
Европи, изазване друштвено-историјским крета-
њима и савременом друштвено-политичком ствар-
ношћу која се креће према тзв. глобализацији.

Сажето речено, скуп је имао за циљ да сагле-
да прошлост, анализира садашње стање и укаже 
на правце усмеравања развоја црногорског села 
према будућности.

Историјски проматрано, село у Црној Гори, 
од искона, представља територијалну организаци-
ју која је чинила основу рода, братства, племена, а 
самим тим и државе. Основу становништва у црно-
горском друштву вековима је представљао сељак 
који је идентификован с народом, нацијом и нацио-
налношћу у којој је култ ратника, због непрекидне 
борбе за слободу и самоодржање, уздигнут на 
највиши ниво. Црногорско село је неколико векова 
у борби са Турцима и осталима, било „камени пре-
сто слободе“ који је постао узор борбе за слободу 
на читавом Балкану. За све то време црногорско се-
ло је имало изванредну демографску виталност и 
часно је чинило окосницу целокупног друштвеног, 
културног, политичког и државног Црне Горе.

Сточарство је било основна привредна грана 
будући да се са стоком, у време напада и недаћа, 
могло сакрити, а у затишју трговати. Постоји поу-
здана историјска документација која сведочи да је 
од XIII века наовамо постојала путна мрежа која 
је пешаку и коњанику омогућавала да ондашња 
црногорска насеља повеже успешно са суседним 
областима. Трговина и размена добара обављала 
асе с Приморјем, пре свега преко Боке, с Млетач-
ком републиком и с Аустроугарском монархијом. 
Извозило се суво месо, сува риба, вуна, руј, дрво, 
восак, млечни производи, а куповала со, посуђе, 
алат, текстил, одећа, оружје и друге потрепштине. 
Међународно повезивање, особито после Берлин-
ског конгреса 1878, омогућило је миграцију радне 
снаге за зарадом, а самим тим модернизацију 
црногорског села материјалним средствима зара-
ђеним у иностранству, пре свега у САД.

Из студија које су објављање у Зборнику, 
види се да се у развоју црногорског друштва у 
новијем добу могу издвојити три етапе. Прва је 
текла од средине XIX века до Другог светског 
рата, друга до краја Другог светског рата до пада 
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