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Нароно коо као икона Цркве

Abstract. Суштинска веза између нароног коа и правосавне екисиоогије није
ограничена само на сичности њихових споашњих и унутрашњих структура.
Нароно коо је, пре свега, прирони проужетак итургијског ии ио ког ругог
црквеног сарања. Међутим, оно што је суштински важно за Цркву јесте а коо
као наставак црквеног сарања јесте и јеан оик њеног мисионарског еовања.
Учећи се а играју коа, мађи, пре свега, узрастају у правосавном етосу, помоћу
кога касније етерминишу свој став према животним изазовима.
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рема јеној поучној причи јеан познати монах, веики аскета и
уховник који је живео у XVIII веку, ошао је а просави Васкрс у
Цариграу. Током Страсне неее учествовао је у огосужењима и ивио
се истрајности нароа у строгом посту и ругим повизима. Међутим, све то
му је ио помућено зог саазни коју је оживео, виевши тај исти наро
који је виком, песмом, коом и пуцњавом, просавио оазак најсавнијег
ана – Васкрсења. То га је уоко узнемирио, па се повукао у кеију у
Патријаршијском вору ге је ио смештен. Након неког времена, своје
неспокојство и разочарење саопштио је и самом патријарху. Сасушавши
га, патријарх му је оговорио: „Истина је а се, заиста, можа и превише
весее и раују и а се то може чинити и претераним и непримереним, аи
онај ко је у стању а се тоико раује Васкрсењу Христовом, у стању је и
а сутра постраа за Христа. Не осуђујте их, пустите их нека се весее!“
Сам пес је тековина цеокупног уског роа и среће се у свим
кутурама и цивиизацијама кроз све векове као спонтани израз раости
и просавања. Свети песови постоје у многим реигијама као ео
огосужења. Песати се може појеиначно, у пару и у коу. Играње коа,
као феномен, ио је познато још у античко оа. О томе свеоче сачуване
вазе, фреске и мозаици, те руги археоошки окази, на којима се вие
маићи и евојке како играју, појеиначно, и у зајеници, у коу. У самој
Биији постоји више свеочанстава о песовима којима је просаван
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Бог, ии неки значајан огађај из историје спасења. Стари завет је препун
свеочанстава о коима и песовима, а на некоико места коо је уско
повезано са самим огосужењем. Исто тако и Нови завет јасно свеочи
о испрепетеном оносу наше вере и песа. Примера раи, повратак
уног сина је, између остаог, просавен и коом. Христијанизацијом
јеинизма ти антички песови су постаи ео нашег хришћанског етоса.
Међутим, иако хришћанство нема никакав свети пес, реки исмо а
сецифично хришћански ес ипак постоји. То су они песови и игре
какви су нам непосрено познати из нашег нароног преања и етоса у
иу нароно коа, а који су узрочно-посеично повезани искучиво са
хришћанским, правосавним поимањем Цркве као јеног Теа. Нажаост,
у нашем огосову то итургијско пореко и смисао нароних коâ и
игара нису у овоној мери расветени нити ојашњени. У савременој
српској кутури па чак и у Цркви, цивиизацијска имензија и значај
наших нароних коâ и игара за наш европски и хришћански иентитет
нису прихваћени, те посеично ни вреновани. Заправо, мао је по
зната чињеница а искучиво европско – меитерански нарои, који су
христијанизоваи своје кутуре и преања, играју нарона коа. Тако,
анас коâ играју сви траиционано правосавни нарои у источној и
југоисточној Европи, хришћани Биског истока (Сирија и Паестина), Ирци,
Нормани, хришћани са крајњег југа Итаије, те мусимани на Бакану
и у Капаокији. Стога, сагеавајући ове поатке, можемо закучити а
искучиво правосавци и њихови (реативно неавно) потурчени ии
покатоичени потомци, те они нарои који су ии у живом и непосреном
контакту са правосавном кутуром и уховношћу играју коа, ок сви
остаи само пешу. Ова чињеница постаје јаснија и ојашњива у свету
огосовског ојашњења самог феномена.
***
Познато је а је на Запау, након завршетка процеса вишевековне
интерпоације Filioque у веру и уховност Цркве, ух Свети који чини
и саира зајеницу остао, усовно речено, по страни у оносу на Оца и
Сина. То је имао читав низ иректних и иниректних посеица, и то не
само по инивиуаизацију вере и итургије, него и њихових изражаја
у цеокупном нароном животу и етосу. За запаног хришћанина који је
почео а се мои сам, а се причешћује сам, а раи само за сее, постао
  Пс 30, 11; 42, 4; 9, 14; 68, 3, Су 24, 21; 11, 34, 1Цар 18, 26, 1н 15, 29; 16, 31 ит.
  Пс 150, 4.
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је и нормано и прироно а пеше сам. Из тог разога, песови запаних
хришћана нису коâ, него самостани песови појеинаца у којима, ма
како они ии ускађени међу соом, у принципу и у коначници, свако
пеше сам за сее. На Запау су јеино реативно географски изоовани
насеници тзв. „кетског правосава“, попут Ираца и Нормана, међу
којима инивиуаизација, коју је започео Filioque а касније усавршиа
протестантска реформација, није успеа у тоикој мери а уништи иеју
и осећај зајенице, наставии о нашег времена а играју нарона коа. За
разику о песова ругих европских нароа, а посено ругих кутура
и цивиизација, хришћанско (правосавно) нароно коо претпостава
и захтева осојање и осарење зајенице, и то хришћанске зајенице
– Цркве.
Наше нароно коо има своју унутрашњу огику, законитости и принципе, који су најтешње повезани са правосавном екисиоогијом,
оносно екисиооијом неоеене Црке првог миенијума. Заправо,
етанијом анаизом феномена нароног коа, којим смо још увек и поре
свих неприика агосовени, оазимо о закучка а је нароно коо
реаизација правосавног итургијског поретка у сваконевном животу.
Па тако, аш као што је сучај и са итургијом, сам човек не може а игра
коо. Осим тога, а и се играо коо, није овоно тек просто знати кораке, ии чак имати осећај за ритам и музику. За истинско играње коа,
потрено је оно исто што је потрено и за учешће у Цркви, а то је пре свега
жеа а она и спосоност, а се они руи (ево и есно о нас) осете и
оживе као јено Тео. Нико не може а игра у коу, укоико форсира само
сее и свој ритам, и ако не оживава ругог, не само као ео сее него
као јено са соом. Онај руги (човек) који је усов нашег учешћа у коу,
постаје наш јеини орјентир и критеријум. Занимиво је и то а се у коу,
као и у Цркви, амортизују аш сви неостаци, па тако, они који играју ое
наопуњују и прикривају саости и неостатке оних који играју ошије.
Коо није хаотично, него је увек у поретку. У коу се увек зна ко је вођа
коа и ко ге стоји, па чак и она ка се чини а је све у хаосу.
Појеини правосавна нарона коа оцењују као фаократичне споменике из прошости, замерајући им пону поееност, исто као што и Цркву
осуђују и посматрају као женомрзачку мушку шовинистичку установу. У
том смису, треа рећи а је позиција жене у коу специјана, оносно
посена. Она није јенака и иентична позицији мушкарца, како су то
као врхунски иеа прокамоваи просветитество и рационаизам, а
прихватио наше руштво, него просто ругачија ии разичита, што опет
само по сеи не значи а је жена у коу неравноправна, ии потачена. То у
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пракси просто значи а жена не игра мушке мотиве, као што ни мушкарци
не играју женске кораке и фигуре. Иако је већина коâ правосавних нароа
усовно и моерним језиком речено „унисекс“ јер и мушкарци и жене играју
истим интензитетом и истим покретима, унутрашња инамика и пореак
коа чини не само а се сваки о играча осећа заовоно и остварено
својом уогом, него и а сваки о њих управо на том специфичном месту
има могућност а најое опринесе хармонији цеокупног „теа“ које
пусира, оносно а зрачи и сија.
Наше нароно коо, као и Цркву, увек вои јеан, ок руги истовремено за њим сее и прате. Терминоогија којом се описује овај за наш
наро спонтани процес је изузетно значајна, како за правино разумевање
огађаја коа, тако и саме правосавне црквености. Па тако, по нароном
језику први у коу тек просто (ре)ои, ок остаи украшаају коо.
Музика коа увек прати тог првог, који сам оређује ритам и правац,
има исту уогу и огику коју има и црквено појање. У стара времена,
сваки играч превоник имао је „своје“ коо и свирачи су га увек ично
познаваи и свираи су према његовим капацитетима и афинитетима.
аке, као што појци прате и приагођавају се итургу, тако се и нарона
музика приагођава и ускађује са спосоностима превоника коа, а
не орнуто.
Осим тога, свако о коâ правосавних нароа оојено је карактери
стичним психоошким осоинама и вреностима тог оређеног нароа
и понеа у ком живи. Тако су коâ горштака разичита у оносу на
коа равничарског становништва ии нпр. коâ граског становништва.
Чак и унутар јене исте руштвене зајенице коâ се растично разикују.
Примера раи, у Смирни су посено коо играи месари (касапи) тзв. хасапико, пес који је оио светску саву захваујући фиму „Грк Зора“,
а сасвим ругачије, по ритму и корацима, играи су чанови кожарског
еснафа ии пекари. Ово свеочи не само о зравој инивиуаизацији и
изражавању сопственог унутар јене шире зајенице, него и о ичносном
оносу међу чановима, оносу који и треао на иентичан начин а се
остварује у Цркви кроз све њене изражаје – почевши са светим тајнама,
па све о њених ругих пројава.
***
Суштинска веза између нароног коа и правосавне екисиоогије
није ограничена само на сичности ових споашњих и унутрашњих
структура. Нароно коо је, пре свега, прирони проужетак итургијског
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ии ио ког ругог црквеног сарања. Капаокијски хришћани су нам
сачуваи преање и записе о разичитим коима за разичите црквене
празнике. Тако је, на пример, посе итургије на празник Светог Васиија,
све о маоазијске катастрофе 1923, из самог храма свештеник са неком
патерицом – штапом, превоио специфично коо које и се играо око
храма. И анас се на неким егејским острвима, након чина венчања у
храму, првим коом које повее свештеник извое маенци. Позната су
коа која су се играа само за Васкрс, коо за Томину нееу, за појеине
Богороичине празнике ит. Сични оичаји постоје и анас у Тракији, ге
се нпр. на празник Светог цара Константина и Свете царице Јеене игра
посено коо, у коме играчи носе њихове иконе. У сваком сучају, свако
о тих коâ је разичито и готово захтева посену огосовско-итургичку
стуију која превазиази оквире овог чанка.
Међутим, оно што је суштински важно за Цркву јесте а коо као
прирони проужетак црквеног сарања јесте и јеан оик њеног мисионарског еовања. Учећи се а играју коа, мађи, пре свега, узрастају
у правосавном етосу, помоћу кога касније етерминишу свој став према
животним изазовима – зајеништву, сарањи, сексуаности, пријатеству
и многим ругим питањима која заокупају човека. Зог свега овога, о
витаног значаја за саму Цркву јесте поршка руштвима и програмима
који попуаришу нарона коа. Укоико су приике већ, на несрећу, такве
а ржава није у стању а (из национаних разога) негује институцију
нароних коâ, сама Црква има потреу а их негује, аи не из национаноромантичарских мотива спасавања српства, него пре свега, зог ове само
укратко изожених итургијских и екисиоишких принципа на којима
је заснована како сама црквена организација, тако и нароно коо. Зог
тога, свештеници треа а знају и умеју а играју нарона коа, како зог
ичног свеочења пастви, а јенако и зог сопственог уховног узрастања.
Пре свега, зато што сви који знају а пешу, а играју и а се раују, знају
шта је и правосаве и спремни су а умру за Христа, као што рече на
почетку цитирани патријарх.

  О свему овоме може се сазнати више у Центру за маоазијске стуије у Атини
(Κέντρο μικρασιατικών μελετών, Κυδαθηναίων 11, Πλάκα/Αθήνα).
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Folk Dance as an Icon of the Church

A

lthough Christianity itself doesn’t have its specific religious dance, we could
say that specifically Christian dances exist. Those are the folk dances of
Orthodox nations in Eastern Europe and Middle East who are danced in special
manner, in circle. These dances differ from other non Orthodox nations dances,
in a way that they proceed from basic principles of Orthodox Ecclesiology of
local Church. Those national dances of Orthodox Christians are structurally
organized like Eucharistic community in a sense that they are always in specific
order, led by one but danced by many, adjusted to possibilities and capacities of
each individual person, as well as adjusted to every specific local geographical,
social or cultural surrounding etc. These dances demand not talent, skills and
technique but above all capability and desire to understand and feel the other,
the fellow brother next to you like one with you, like One Body. So, these folk
dances upgrade at the same time the Orthodox ethos of dancers teaching them
on non verbal and subconscious level about brotherhood, love, sexuality, sharing
etc. and consequently they provide excellent possibilities Christian mission.
Having this in mind, we can say that while preserving and supporting folk
dance projects and groups, Church protects hers essential interests.

