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Књига Плесна пракса Динараца у Војводини представља резултат обимног и
дугогодишњег истраживања ауторке Веснe Карин које је вршено за потребе
докторских академских студија. Динарска плесна пракса у Војводини je у овој
студији сагледана интердисциплинарно, те истраживање обухвата етномузиколошка, етнокореолошка, антрополошка промишљања и анализе. Научни
допринос ове књиге огледа се у континуираном теренском истраживању јавне
и приватне извођачке плесне сцене Динараца у Војводини, које даје занимљиве
и веродостојне закључке не само о плесној пракси казивача, него и о њиховом
начину животa, памћењу и преношењу традиције на сцену, односно у нови
извођачки контекст. Овакав дугогодишњи теренски рад резултирао је и великим
бројем забележених плесова, те их је у прилогу представљено чак 118. Богата
релевантна литература на српском, али и на страним језицима (енглеском и
мађарском) додатно поткрепљује ставове и чињенице које ауторка износи у
својој студији.
Књига садржи седам поглавља. Први део фокусиран је на терминолошкоконцепуталне одреднице истраживања у којем ауторка дефинише појам плесне
праксе као „процесуални облик стваралачке делатности иманентне човеку, у
којем плес није постављен као природно по себи разумљиво, већ који је заснован
на експликацији својих структуралних елемената у одређеном контексту и кроз
своју повезаност са другим друштвеним праксама добија нови ниво вредности
који је део културе, друштва, а потенцијално и уметности“ (26). Судећи по овој
прецизно одређеној дефиницији, читаоци већ на самом почетку примећују да
ауторка не разматра плес као засебан феномен, него у много ширем, како је већ
напоменуто, интердисциплинаром контексту.
Прво поглавље усмерено је и на одређење Динараца у Војводини, где
ауторка упућује на то да сам термин Динарци настаје током ХIХ и почетком
ХХ века када је био идеолошки конструисан. У том периоду – наводи ауторка
следећи ставове етнолога Владимира Дворниковића – овај концепт се односио
на културно-ментални склоп човека и његово наслеђе, јер је требало „остварити
јединство људи који имају комплекс извесних устаљених и наследних анатомских, физиолошких и психолошких обележја који се заснивају на заједничком
биолошком пореклу и развојном континуитету, али не морају да припадају
истој етничкој групи“ (30). Позивајући се на ставове антрополога Томаса Ериксена (Thomas Hylland Eriksen) да је подела људи према раси и етницитету врло
проблематично питање с обзиром на развој савремене генетике, али и истраживања у области друштвених и хуманистичких наука, ауторка указује на то
да су универзалистичке поставке о приморијалним везама одређених скупина
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људи у научној и стручној јавности у току ХХ века вишеструко проблематизоване. Весна Карин стога наводи да предмет њеног истраживања неће бити
упуштање у разматрање порекла и политичких конотација настанка термина
Динарци, као ни менталитета Динараца. Без упуштања, дакле, у његове могуће
идеолошке импликације, израз Динарци у Војводини је у овој студији прагматично коришћен као обухватни термин који се односи на Србе из Црне Горе,
Херцеговине, Босанске Крајине, Далматинске Загоре, Лике, Корудна и Баније
који су досељени у Војводину у ХХ веку. Другим речима, појам Динарци Весна
Карин користи због одређења групе Срба која је досељена у Војводину, као
опозициони пар Србима староседеоцима.
Први део књиге је уједно усмерен и на појашњење методолошких приступа
који су кориштени током теренских истраживaња, класификације прикупљене
грађе и етномузиколошке и етнокореолошке анализе.
У другом поглављу ауторка сагледава текст, односно контекст прилика за плес
код Динараца у Војводини, правећи јасну разлику између јавних наступа, попут
фестивала и концерата, и приватних прослава. Оваква дистинкција указује на два
различита начина извођења плеса, а то су: извођење плеса ради презентовања и
извођење плеса ради учествовања. Анализирајући ова два различита контекста
плесног извођења, ауторка их повезује са мишљењима етнокореолога Андрија
Нахачевског који, како Карин тврди, ове концепте повезује путем термина „живи“
(vival dance) и „рефлективни“ (reflective dance) плес.
Трећи део књиге усмерен је на анализу појединачних плесова који су забележени приликом теренских истраживања, а који су класификовани према
етничким категоријама. Термин етничке категорије ауторка преузима од
Томаса Ериксена који је у оквиру својих истраживања класификовао друштва
према одређеној типологији. Употреба овог концепта омогућила је ауторки да
у оквиру друштвене категорије Динараца у Војводини уочи различите културне
специфичности. Плесни репертоар сваке од већ поменутих категорија (Срби
из Црне Горе, Херцеговине, Лике итд.) сагледан је таблеарно и компаративно,
што је омогућило увид у континуитет извођења одређених плесова, како у
земљи матици, тако и у Војводини. Структурално-формална етнокореолошка
анализа појединачних плесова, као и структурално-формална анализа музике
која је интегрални део плеса, довела је до утврђивања особености и карактеристика плесних извођења у различитим етничким категоријама, али и до увиђања
њихових прожимања и сличности.
Како су плесови представљени кинетографијом, графичким писмом за записивање покрета, уочава се да ауторка за потребе транскрибовања плесова Динараца у Војводини увoди и поједине нове графичке знаке, који до сада у Србији нису
били коришћени (као што је нпр. „заокрет“ који представља комбинацију окрета и
корака у простору). Потреба за овим новим начинима записивања проистекла је
из потешкоћа на које је ауторка наилазила приликом транскрибовања забележене
грађе. Весна Карин стога истиче да јој је мађарски етнокореолог Јанош Фугеди
( János Fügedi) са којим је радила на овим проблемима много помогао раду.
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Из ових разлога, ауторка представља и детаљну графичко-вербалну легенду
коришћених знакова, која је врло прецизна, те стога јасна и оним читаоцима који
слабо или уопште не познају кинетографију.
У оквиру завршних разматрања ауторка наводи да Динараци у Војводини
плесове уче као појединци или као део групе, те на тај начин стварају „хомогени
хабитус који је културно условљен […] чиме се формира репертоар који изводи
једна друштвена група, односно у овом случају етничка категорија, конструишући тако своју плесну праксу“ (207).
Како се плесна пракса Динараца у Војводини темељи на сећањима и наративима, ауторка на самом крају поставља симболично питање: колико је заправо
Динараца који ће ова сећања ритуалним понашањем даље преносити и мењати?
Оваквим питањем Весна Карин скреће пажњу на проблематику одржавања
континуитета плесне праксе Динараца у Војводини, с обзиром на то да се
Динарци представљају као засебна супкултура која се, како ауторка сматра, може
посматрати као друштвено маргинализована. Управо из овог разлога Динарци
и изводе своје традиционалне плесове у јавним, фестивалским окружењима.
Њихов циљ је, према мишљењу ауторке, да поред очувања супкултурног идентитета, преносе културну баштину из прошлости на млађе генерације. Међутим,
интервјуи са казивачима млађе старосне доби ипак наводе на закључак на то да
они имају другачије разлоге за извођење традиционалних плесова, а то су путовања, такмичења, дружења. Управо се у овим констатацијама и огледа неизвесност
очувања континуитета динарске плесне праксе у Војводини. У завршним редовима ауторка се позива на ставове хрватског етнолога Дуње Рихтман-Аугуштин
указујући на то да су они који је негују и даље заправо „кључари памћења“ који
конструишу срж супкултуралног идентитета Динараца у Војводини.
Светлана Ђачанин

