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ИЗВЕШТАЈ  
О ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 

 
МР СЕЛЕНЕ РАКОЧЕВИЋ 

ТРАДИЦИОНАЛНА ИГРА И МУЗИКА ЗА ИГРУ СРБА У БАНАТУ У 
СВЕТЛУ УЗАЈАМНИХ УТИЦАЈА 

 

 

 

           Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације мр Селене Ракочевић 
Традиционална игра и музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних 
утицаја, на састанку одржаном 8. маја 2009. године предложила је и том 
приликом усвојила извештај којим се позитивно оцењује дисертација мр Селене 
Ракочевић, асистента на Катедри за етномузикологију Факултета музичке 
уметности у Београду. Извештај комисије садржи уводно образложење, 
биографске податке о кандидату, анализу докторске тезе, теме за дискусију и 
критички осврт на дисертацију и завршну оцену дисертације. У прилогу је дат 
списак објављених радова кандидата. 

 

 
УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

           Мр Селена Ракочевић је пријавила докторску тезу  Традиционална игра и 
музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних утицаја 17. фебруара 2004. 
године. Тезу је одобрило Наставно-уметничко-научно веће Универзитета 
уметности 25. новембра 2004. године. За менторе су именовани,  на предлог 
кандидаткиње, др Оливера Васић, редовни професор Факултета музичке 
уметности и др Димитрије Големовић, редовни професор Факултета музичке 
уметности. Теза је завршена и предата марта 2009. године. Комисија за оцену и 
одбрану докторске тезе образована је на седници НУН већа ФМУ, 18. марта 
2009. године. Чланови Комисије су: др Оливера Васић, редовни професор 
Факултета музичке уметности (ментор), др Димитрије Големовић, редовни 
професор Факултета музичке уметности (ментор), др Нице Фрациле, редовни 
професор Академије уметности у Новом Саду, др Мирјана Закић, доцент на 
Факултету музичке уметности,  MA Elsie Ivancich Dunin, professor Emerita, 
UCLA, USA. 
 
 

 
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
 

Селена Ракочевић је рођена 1971. године. Школовање започиње у 
Панчеву 1978. године. Поред основне школе „Јован Јовановић Змај“, коју је, са 
одличним успехом и као носилац дипломе „Вук Караџић“, завршила школске 
1986. године, похађала је упоредо и Основну музичку школу „Јован Бандур“, 
коју је исте године завршила такође са одличним успехом. У музичкој школи је 
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најпре четири године свирала виолину, да би се потом у потпуности посветила 
клавиру. У току основношколског образовања учествовала је на бројним 
такмичењима из различитих области, међу којима се издвајају Републичко 
такмичењу из биологије 1984. године и Републичко такмичење из клавира 1985. 
године. 

1986. године уписује културолошки смер Средње школе друштвених 
делатности "Урош Предић" (гимназија), као и два одсека у Средњој музичкој 
школи „Јован Бандур“ (вокално-инструментални – клавир и теоретски одсек). У 
току средњошколског музичког образовања учествовала је на Републичком 
такмичењу из клавира 1989. године. Обе средње школе је завршила 1990. 
године – Средњу школу друштвених делатноси „Урош Предић“ је завршила са 
просечном оценом 5,оо, што јој је омогућило да по други пут добије Вукову 
диплому, док је инструментални и теоретски одсек музичке школе завршила са 
одличним успехом (просечне оцене 4,90 вокално-инструментални одсек и 4,83 
теоретски одсек). 

По окончању средњошколског образовања Селена Ракочевић уписује 
етномузикологију на Факултету музичке уметности у Београду. Још за време 
студија, под менторством др Димитрија Големовића, учествује на појединим 
стручним скуповима (Симпозијуми у оквиру „Мокрањчевих дана“ 1992, 1993. и 
1994. године), објављује текстове у неколико стручних часописа (часописи 
Свеске, Расковник и Развитак), активно учествује у многим теренским 
истраживањима у оквиру организованих експедиција Факултета (области 
Хомоље, Висок, Лужница, околине Пирота и Беле Паланке) и започиње 
самостална теренска истраживања музичке, а потом и плесне праксе Баната. 
Основне студије етномузикологије завршава 1995. године са просечном оценом 
9,95, одбранивши дипломски рад под називом „Музичка традиција банатских 
Срба околине Панчева“ (ментор др Димитрије Големовић, оцена 9). Четири 
године касније, 1999. године овај дипломски рад је објављен у издању Музичке 
школе „Јован Бандур“.  

Још од раних студентских дана, од 1991. године радила је у Средњој 
музичкој школи „Јован Бандур“ као хонорарни наставник клавира, а од 1994. 
године као професор теоретских предмета (етномузикологија, солфеђо, историја 
музике, теорија музике и музички облици).  

Упоредо са уписивањем последипломских студија на Катедри за 
музикологију и етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду 
1996. године, Селена Ракочевић започиње рад на истом Факултету најпре 
хонорарно, као замена наставника Мирјане Закић на предмету 
етномузикологија, а потом, 1998. године као асистент др Оливере Васић на 
предмету етнокореологија у звању асистент-приправник. 

Магистарску тезу под називом Вокална традиција Срба у Доњем 
Банату, рађену под менторством др Димитрија Големовића, успешно је 
одбранила 12. јула 2001. године (оцена 10). Ову студију је 2002. године објавио 
Завод за уџбенике и наставна средства. Недуго после одбране магистарске тезе, 
новембра 2001. године  напредује у звање асистента. 

Након завршених последипломских студија, започиње етномузиколошку 
и етнокореолошку делатност и на међународном плану. Најпре се прикључује 
Студијској групи за етнокореологију Међународног савета за традиционалну 
музику (International Council for Traditional Music – ICTM). До сада је 
учествовала на два скупа ове студијске групе (Сегедин 2002. и Болоња 2004. 
године). Селена Ракочевић је била иницијатор и организатор панела под 
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називом „Историја и перспективе националних етномузикологија и 
етнокореологија на Балкану“ (History and Perspectives of National 
Ethnomusicologies and Ethnochoreologies in the Balkans), који је окупио десет 
истраживача из пет балканских земаља (Босна и Херцеговина, Бугарска, 
Македонија, Грчка и Србија). Овај панел је био презентован на пленарној 
конференцији ICTM-a која је одржана у Бечу 2007. године. Саопштења која су 
изложена у оквиру овог панела су, потом, штампана у књизи под називом 
„Vienna and the Balkans“ у издању Бугаске академије наука (Софија 2008). 
Рецентне активности Селене Ракочевић у оквиру ICTM-a подразумевају учешће 
на пленарној конференцији у Јужноафричкој Републици (Дурбан 2009), за коју 
је, од програмског комитета конференције, добила финансијску подршку 
Barbara Bardnard Smith Travel Awаrd. Поред тога, Селена Ракочевић је активна у 
новооснованој „Студијској групи за музику и игру југоисточне Европе“ ICTM-a, 
те је номинована у програмски савет за предстојећи скуп ове студијске групе, 
који ће бити одржан у Измиру 2010. године.    

Осим ангажовања у оквиру ICTM-a, Селена Ракочевић је излагала радове 
и на многим симпозијумима и конгресима у земљи и иностранству. То су: 
Међународни симпозијум Катедре за музикологију и етномузикологију 
Факултета музичке уметности у Београду под називом Фолклор-музика-дело 
(Београд 1997), Етно-културолошка радионица Сврљиг (Сврљиг 1998, 1999. и 
2000), Међународни симпозиј Музика у друштву (Сарајево 2001), Међународни 
скуп у оквиру Дана Валде Милошевића (Бања Лука 2001, 2002, 2004-2008), 
Међународни симпозијум посвећен 75. годишњици живота проф. др Драгослава 
Девића Човек и музика (Београд 2001), Међународни скуп посвећен проф. др 
Роксанди Пејовић (Београд 2005), Међународни симпозијум Multi-part singing in 
the Balkans and the Mediterranean (сарадња са проф. др Димитријем 
Големовићем, Беч 2005), годишњи и међународни скупови у организацији 
Катедре за музикологију и етномузикологију Факултета музичке уметности у 
Београду (Београд 2001, 2002, 2004. и 2008), Међународни конгрес Urban music 
in the Balkans (Тирана 2006), Међународни симпозијум Research of dance and 
music on the Balkans (Брчко 2008), Међународни симпозијум Theatre in Folk 
Culture (Истанбул 2009).  

Поред излагања радова на научним скуповима, Селена Ракочевић је у 
више наврата писала прилоге за домаће и стране енциклопедије (Српски 
биографски речник Матице српске 2009. година и Encyclopaedia of Popular 
Music of the World, Continuum, Лондон 2005. и 2009. година)., као и већи број 
приказа (укупно 16), који су објављивани у стручним публикацијама. У 
организацији СОКОЈ Миц-а, Селена Ракочевић је одржала и два предавања у 
циклусу "Српске народне игре у времену и простору" током октобра и новембра 
месеца 2003. године у просторијама Легата Славенског. Почев од 2005. године 
ангажована је као гост предавач у оквиру курса под називом Читање слика 
Балкана на регионалним последипломским студијама културног менаџмента и 
културне политике на Балкану на Универзитету уметности у Београду. 

Дискографске јединице Селене Ракочевић обухватају два објављена 
издања. То су компакт дискови под називом Ај, на рогаљ, момче (РТВ Панечво 
2005) и Путевима тамбуре: од срца Балкана до војвођанске равнице (Културни 
центар Панчево и РТВ Панчево 2007). 

Поред научне и педагошке делатности, Селена Ракочевић се бавила и 
пласманом традиционалне музике кроз функцију идејног творца и уметничког 
директора Фестивала традиционалне музике ETHNO.COM који се, у 
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организацији Културног центра Панчева, одржава од 2003. године. 
Специфичност овог фестивала је садржана у његовим тематским програмима, 
који су до сада били посвећени различитим аспектима традиционалне музичке 
праксе ових простора, као на пример проблему идентификације „балканског“ 
музичког наслеђа (ETHNO.COM 2005), тамбурашкој пракси и варошкој музици 
Балкана и Војводине (ETHNO.COM 2006 и 2008).  

Селена Ракочевић је до сада неколико пута учествовала и на 
међународним фестивалима етно музике као предавач и инструктор (Falun Folk 
Music Festival, Шведска 1997, Balkanski muzički forum, Грчка 1998, Institut fur 
Vokmusikfurschung, Аустрија 1999). Током 2008. године радила је као сарадник 
Радио Београда на реализацији серије емисија из циклуса „Од злата јабука“ које 
су биле посвећене одређеним етномузиколошким и етнокореолошким темама, а 
у оквиру којих је разматрана банатска музичка пракса. 

Селена Ракочевић је, такође, сарадник на петогодишњем пројекту  
Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије под називом 
„Музички и играчки дијалекти Србије“, који је започет 2006. године..  

 
 

                                                           

АНАЛИЗА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

           Докторска дисертације мр Селене Ракочевић Традиционална игра и 
музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних утицаја је написана на 425 
страна фонтом Тimes New Roman 12, са проредом 1,5, а садржи и прилог у виду 
кинетограма и нотних примера на 400 страна.  
Структура докторске дисертације је следећа: 
- Увод (стр. 5-9) 
- (Ре)конструкција традиционалних играчко/музичких жанрова и поджанрова 
(стр. 10-20) 

- Методолошки оквири (стр. 21-64) 

- Прилике за плес Срба у Банату (стр. 65-112) 

- Структурално-формална анализа игре (стр. 113-235) 

- Структурално-формална анализа музике за игру (стр. 236-331) 

- Преплитање структура: игра и музика за игру у светлу узајамних утицаја (стр. 
332-338) 

- Завршна разматрања (стр. 389-401) 

- Литература (стр. 402-425)  

- Прилог (стр.427-829) са 57 кинетограма и 123 нотних примера. 
 

Раду су приложени и селектовани музички примери (CD), као и селектовани 
видео примери (DVD). 

Мр Селена Ракочевић у првом поглављу „(Ре)конструкција 
традиционалних играчко/музичких жанрова и поджанрова“ синтетизује 
постојеће принципе класификовања етнокореолошке грађе у српској, као и 
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шире – у руској, бугарској, мађарској етнокореологији и америчкој 
антропологији игре. У оквиру доминантних функционално-контекстуалних и 
кореолошко-структуралних параметара, кандидаткиња се, сагласно датом 
локализованом контексту, опредељује за структурално-семантички критеријум, 
те поделу на два основна плесна жанра: коло и паровне плесове. Таква подела, 
базирана на тумачењу носилаца играчке праксе Баната, подразумева, такође, 
њену ширу емску идентификацију: функција играња у колу била је усмерена ка 
обнављању локалних и националних културних идиома, док је циљ паровног 
плесања одражен у жељи за припадањем централноевропском културном 
простору. Равноправно егзистирање ових основних жанрова у играчкој пракси 
Баната 20. века имплицира успостављање „готово идеалне равнотеже између 
два, према Јурију Лотману, базична естетска принципа – 'естетике истоветности' 
игара у колу и 'естетике супротности' паровних игара“. 

 Поджанровска класификација извршена је према следећим базичним 
критеријумима: времену настанка, социјалном оквиру и месту настанка игара. 
Тако су аутохтона банатска кола, варошко-еснафска кола и србијанска кола 
означена као поджанрови жанра коло, а плесови по двоје и окретни плесови – 
као поджанрови жанра паровних игара. Рзумевање „историјске поетике“ 
играчких жанрова Баната, који су значајним делом именовани и одређени 
најпре од стране њихових носилаца, доприноси, како ауторка истиче, лакшем 
разумевању токова промена у банатској културној историји. 

Друго поглавље „Методолошки оквири“ састављено је из 8 краћих делова, 
посвећеним питањима анализе, концепту модела и контекстуализовања датих 
структура. То су: Прилике за плес као структурисана друштвена пракса; 
Основни принципи етнокореолошке анализе; Основни принципи 
етномузиколошке анализе; Гешталтистичке интерпретације модела; Концепт 
интонационих модела;  Интерпретације модела у етнокореологији и концепт 
кинеритмичко-просторних модела; Упоредна анализа играчких и музичких 
параметара; Контекстуализовање играчко/музичких структура. Постојећем 
изразу „прилике за игру“ С. Ракочевић даје шире значење, како на нивоу његове 
примене – не само на традициону игру, већ на плес, као недељив синкретички 
спој игре и музике за игру – тако и на нивоу његовог реферирања – не само на 
време, већ на шири друштвени контекст извођења традиционалних плесова. У 
складу с тим, играчки догађаји функционишу на нижој контекстуалној равни, 
као реализације конситуација. Ослањајући се на тековине српске 
етнокореологије, а примењујући основне идеје америчких антрополога плеса 
Алегре Снајдер и Роберта Либмана са сврхом обједињавања говора о тексту и 
контексту, кандидаткиња дефинише прилике за плес као комплексну друштвену 
структуру одређену временом, простором, извођачима и појединачним 
плесовима, одн. плесним жанровима. 

 Кандидаткиња примењује поступак стандардне етномузиколошке анализе, 
који подразумева структуралну сегментацију музике и анализу појединачних 
музичких параметара, као и метод структуралне сегментације игре са 
морфолошком анализом, који је детаљно разрађиван последњих деценија од 
стране Радне групе за етнокореологију ICTM-а. Овај систем структуралне 
анализе игре осмишљен је по узору на аналитички апарат из науке о музичким 
облицима, што омогућава лакше упоредно сагледавање играчких и музичких 
параметара. Према таквом систему сегментација се одвија на општем и 
посебном нивоу, што кандидаткиња методолошки поставља кроз релацију 
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кинетике простора и времена, на општем нивоу – игре; кроз релацију покрета 
(корака), простора и времена, на посебном нивоу – обрасца покрета (корака). 

У критичком осврту на досадашње начине концептуализације играчких 
модела, а у циљу могуће компарације са музичким моделима, ауторка 
модификује концепт интонационог модела на кинеритмичко-просторне моделе 
у традиционалним играма. Такође излаже основне постулате методе упоредне 
анализе музичких и играчких структура, које су промовисане у коауторском 
раду С. Ракочевић и З. Ранисављевића 2007. године. 

С. Ракочевић истиче да је „понуђеним системом упоредне анализе музике и 
игре учињен покушај да се превазиђу разлике у непосредним физичким 
манифестацијама ова два, у основи ипак различита феномена људског 
изражавања. Структуралне јединице игре, односно музике,  а унутар њих сви 
појединачни играчки и музички параметри, постављени су тако да се међу њима 
могу повући аналогије. Те аналогије ипак нису и не могу бити апсолутне. 
Задатак сваког структуралног метода је да омогући разумевање функционисања 
различитих система и њихово представљање кроз паралелне низове, чији 
редослед може бити променљив. Његова сврха је у основи оперативне природе, 
а крајњи циљ постављање генералних закључака у вези са природом 
посматраних феномена.“ 

Примењен аналитички модел у овом раду подразумева неколико нивоа: 
ниво утврђивања основних одлика појединачних игара, односно музичких 
примера; ниво идентификације и потом компарације основних кинеритмичко-
просторних и интонационих модела; ниво упоредне анализе играчких и 
музичких примера истог (под)жанра. 

Треће поглавље „Прилике за плес Срба у Банату“ базирано је на 
тумачењу 4 конститутивне одреднице, а то су: време, простор, извођачи, плес. 
Говорећи о приликама за плес, С. Ракочевић указује на специфичности 
традиционалне праксе Баната, која се развијала под различитим историјским и 
културним утицајима. Као најзначајнији, истиче се утицај хришћанске Цркве, 
почев од друге половине 18. века, што је утицало на то да је већина прилика за 
плес била везана за хришћанске празнике све до завршетка Другог светског 
рата. Тада се успостављају нове прилике за плес, или се, пак, старије 
преименују.  

Користећи доступну литературу и сопствено теренско искуство, С. 
Ракочевић је покушала да кроз „макро“ и „микро“ план јасно прикаже и објасни 
битне чиниоце који су утицали на стварање посебних прилика за плес банатских 
Срба. Она је истакла да се у склопу тзв. обредно-обичајних прилика током 
године не изводе изразито обредни плесови, осим плеса оро баба који се 
изводио уочи Поклада. Сви остали празници и славља током године су 
углавном били прилика за извођење свакодневног плесног репертоара, са 
бледим назнакама да је понеки од плесова у прошлости могао имати и обредни 
карактер. Обредно порекло појединих плесова, међутим, са расположивим 
подацима, није могуће и потврдити. Забавни плесни репертоар био је присутан 
на разним сеоским окупљањима. По  тврђењу С. Ракочевић, „Банаћани су све до 
пре нешто више од три деценије, свадбени обичај сматрали као најбољу 
прилику за извођење игара“. Плесови који су извођени у току разних сегмената 
свадбеног церемонијала могу се сматрати делом обредног репертоара који је 
сачуван до наших дана.  
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Разматрајући просторну компоненту прилика за плес, кандидаткиња истиче 
и аргументује да је колективан однос према простору (и локалитету) на коме се 
плеше друштвено условљен различитим факторима и да представља 
најуочљивији ниво приликом идентификације одређене играчке културе. 
Подједнако важна су и запажања да локација извођења традиционалних плесова 
утиче на то ко ће бити њихов извођач (у старосном и социјалном смислу), 
затим, на уобличавање структуре играчког обрасца. Семантичност локативних 
одредница тумачена је нарочито у контексту свадбеног ритуала са дефинисаним 
односима између централног и периферног простора.  

 Улоге извођача – играча и свирача – у приликама за плес јесу социјално 
одређене: полом, њиховим животним добом, породичним и социјалним 
статусом, етничком припадношћу... Најуочљивија карактеристика играчке 
компоненте извођења већине традиционалних банатских плесова је, према 
речима кандидаткиње, њихова полна условљеност. Сведочења о стилу извођења 
ових игара диференцирају мушко играње, као разноврсно, креативно и 
варирајуће, од женског играња, мирнијег, уздржанијег и једноставнијег. 
Постепено губљење ових разлика током друге половине 20. века резултирало је, 
како то констатује кандидаткиња, изједначавањем мушког и женског стила 
извођења појединих плесних поджанрова у рецентним условима.  

Синтетишући и анализирајући доступне податке, С. Ракочевић даје 
сумарни преглед плесног репертоара Срба у Банату током 20. века, сврставајући 
га у поджанрове: аутохтоних банатских кола, варошко-еснафских кола, 
србијанских кола; поджанрове: по двоје, окретни плесови; затим плесове у 
формацији тројке и жанр мушког надигравања.  

Четврто поглавље „Структурално-формална анализа игре“ организовано 
је према плесним жанровима и обухвата аналитичко сагледавање играчких 
компонената, од играчког обрасца, одн. основног кинетичког фундуса, 
формације и броја играча, путање кретања... до основних ритмичких система. 
Аналитички процес подразумева утврђивање карактеристика играчких 
елемената на нивоу: појединачних примера обједињених истим називом; 
засебних поджанрова; датих жанрова; типске карактеристике банатских Срба. 
Минуциозном анализом, са илустративним кинетограмима и другим формама 
визуелног приказивања, кандидаткиња расветљава разноврсне јединице микро и 
макроиграчких структура, од гесте, односно кинетике тзв. слободне ноге, до 
формације извођења. Утврђивање парадигматских елемената у оквиру посебних 
(под)жанрова, са тумачењем могућих семантичких оквира, праћено је и 
упоредним освртом на функционалном, жанровском и дијахронијском плану. 
Посебну пажњу кандидаткиња поклања анализи метроритмичких структура, те 
поставља и објашњава неколико хијерархијских нивоа законитости у начинима 
уобличавања овог елемента структуре.  

У контексту разматрања структуралних параметара аутохтоног банатског 
кола, кандидаткиња користи систем графичке презентације кинеритичко-
просторних модела и појединачних образаца корака. Такав коцепт са графичком 
визуелизацијом, рађеној по узору на графиконе музичко-интонационог модела, 
предложен је и по први пут спроведен у српској етнокореологији 2008. године, 
од стране С. Ракочевић и З. Ранисављевића. Кандидаткиња наглашава да је тек 
„концепт кинеритмичко-просторних модела отворио пут за проницање у 
суштинске принципе идентификације, памћења и преношења појединачних 
традиционалних игара аутохтоног банатског кола“.  
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Детаљно постављен и разрађен аналитички концепт, заједно са тумачењем 
синхронијске и дијахронијске димензије традиционалних игара Срба у 
Војводини, резултирао је бројним и важним запажањима на микро и 
макроплану ових играчких структура. 

 Пето поглавље „Структурално-формална анализа музике за игру“ 
састоји се из 8 подцелина: Опште карактеристике извођења; Ритам; Тонске 
структуре; Изражајна средства у интерпретацији (орнаменти, динамика и 
артикулација); Метроритмички обрасци; Темпо и агогика; Мелодијско 
обликовање и интонациони модели; Особености формалног обликовања. Поред 
несразмерне заступљености инструмената који изводе овај репертоар (од 
најзаступљеније хармонике, преко тамбурашких ансамбала и гајди, затим 
самице, до ретке употребе фруле и виолине), евидентна је и 
непропорционалност музичких примера појединих плесних (под)жанрова 
забележених у последњем веку (са знатно већим бројем мелодија плесног жанра 
коло, међу којима су најзаступљеније мелодије аутохтоног банатског кола).  

Ауторка, између осталог, констатује: дводелну меру, као апсолутно 
преовлађујући начин метричког структурисања музике за игру Срба у Банату; 
кључну условљеност тонских низова плесним поджанром, а тек потом 
мелодијским специфичностима појединачних плесова, врстом инструмента или 
дијахронијском димензијом; првенствену зависност орнамената од техничко-
изражајних могућности инструмената; двотакте или, ређе, четворотакте, као 
основне конститутивне елементе метроритмичког структурирања;  укупно 4 
интонациона модела који представљају кључну идентификациону одлику 
музичког структурирања плесова аутохтоног банатског кола; вишеделност, или 
првенствено дводелност, формалног обликовања плесних примера са 
доминантно двотактом, као основном градивном јединицом. Модална структура 
појединих анализираних мелодија за игру Срба у Банату, миксолидијски модус, 
завршна каденца на другом ступњу, дводелне метричке поделе, намећу се као 
заједнички морфолошки елементи традиционалне музике за игру Срба и Румуна 
у Банату. Њихова компаративно изучавање у светлу заједничког фонда наслеђа, 
али и вековних добросуседских односа српског и румунског живља у овом делу 
Војводине, умногоме би помогло да се открију нове чињенице и сазнања о 
испреплетености и узајамним утицајима традиционалне музике ових двеју 
националних заједница.  

Ауторка, између осталог, закључује: Одлике музичких компонената по 
двоје и оних које се изводе у тројкама „указују на то да се они могу теоријски 
позиционирати негде између осталих плесних жанрова. Другим речима, ако би 
се непредвидљиво процесуирање непропорционалних, изразито разуђених 
музичко-тематских целина сматрало манифестацијом архаичнијег сеоског 
инструменталног израза, а уједначено низање пропорционалних музичких 
целина одликом вокално-инструменталне праксе варошке провенијенције, по 
својим формалним карактеристикама, музика плесова по двоје и оних који се 
изводе у тројкама је негде између села и града.“ 

Шесто поглавље „Преплитање структура: игра и музика за игру у 
светлу узајамних утицаја“ садржи 4 подцелине: Општи ниво компаративног 
сагледавања игре и музике за игру; Обрасци корака/мелоритмички обрасци; 
Кинеритмичко-просторни и интонациони модели; Упоредна анализа формалних 
особености игре и музике за игру.  
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Интертекстуалност традиционалних плесова, чију суштину представља 
нераскидиво синкретичко јединство покрета и звука, темељи се на сталном 
успостављању равнотеже између различитих видова људске невербалне 
комуникације – визуелном и аудитивном. Компарација играчког и музичког 
феномена сагледава се најпре на нивоу: начина исказа; локативног одређења 
(које обухвата и однос путање кретања и употребног звучног простора); 
темпоралног система (са подударним базичним ритмичким пулсацијама покрета 
и звука). Даље поређење образаца корака и мелоритмичких образаца обухвата 
корелацију фундуса употребних покрета ногу и употребних тонских низова, 
затим однос на: артикулационом плану; на динамичком плану; начин 
процесуирања метроритмичких односа игре и музике са израженим 
варијационим принципом и могућим неподударним дужинама и 
карактеристикама основних метроритмичких јединица у оквиру синхроне 
пулсације четвртинских вредности. Поред утврђивања извесних аналогија 
између кинеритмичко-просторних и интонационих модела у аутохтоним 
банатским колима, С. Ракочевић претпоставља дијахронијске нивое одређених 
интонационих модела, а музичку компоненту дефинише као фактор 
стабилности ове плесне праксе. Упоређујући формалне особености игре и 
музике за игру, ауторка, између осталог, закључује генералну 
некореспондентност микро и макроформалног обликовања аутохтоних 
банатских плесова.  

У „Завршним разматрањима“ ауторка даје сумарни приказ сличности и 
разлика између структурално-формалних одлика најпре играчке, а потом 
музичке компоненте свих плесних жанрова. 

Литература (са са 363 јединице на српском, енглеском и руском језику) је 
пажљиво изабрана и на систематичан начин примењивана у овом истраживању 
и реализацији докторске дисертације. Запажа се да је кандидатиња велику 
пажњу посветила навођењу и истицању домаће етнокореолошке и 
етномузиколошке литературе и њеном повезивању са познатом 
интернационалном литературом.      
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ТЕМЕ ЗА ДИСКУСИЈУ И КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ДИСЕРТАЦИЈУ 

           

Докторска дисертација мр Селене Ракочевић Традиционална игра и 
музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних утицаја отвара бројна 
питања и теме за расправу о етнокореологији и етномузикологији. Комисија ће 
у реферату поставити извесна општа критичка питања за дискусију, док ће 
током јавне одбране бити изречена појединачна питања, коментари и примедбе.   

 

 

1. Због чега се користи назив плес када сами Банаћани своје игре деле на 
кола и игре по двоје? 

2. Будући да су појединачни плесни поджанрови идентификовани у раду 
као самосвојне и структурално-семантичко засебне категорије, поставља 
се питање због чега они нису означени као жанрови. 

3. Нотни записи Беле Бартока (21 пример), сачињени у Банату, на 
територији данашње Румуније (у селима Моноштор и Саравале), 1912. 
године, обухватају највећим делом мелодије народних игара (нпр. „мало 
коло“, „велико коло“, „сељанчица“) на тамбури, виолини и гајдама. У 
Вашем раду уврстили сте више варијаната игре „мало коло“ забележених 
у другој половини 20. века и почетком 21. века. Посматрајући са 
историјске дистанце, у којој мери се Бартокови нотни записи „малог 
кола“ разликују од осталих записа ове мелодије за игру? Да ли се могу 
уочити нити континуитета, с обзиром на то да је реч о истом називу 
мелодије за игру „мало коло“?  

4. Имајући у виду ритмичку пулсацију, као кључни фактор симултаног 
играчког и музичког израза, да ли и на који начин сматрате 
употребљивим појмове „линеарна, конвергентна и дивергентна музичка 
пулсација“ (румунског теоретичара Андреја Погориловског) за 
означавање музичког/играчког тока? 

5. Да ли и у ком облику музичка интерпретативно-изражајна средства 
(изразитија примена орнамената, артикулације, промена интензитета, 
промена регистра на хармоници... фрули) утичу на интерпретацију игре? 

6. Колико је и на који начин теоријски концепт интонационог моделовања, 
као и начин његовог графичког приказивања, допринео дубљем 
сагледавању играчких структура и компаративном разматрању музичких 
и играчких структура? У том смислу, поставља се питање могућности 
гешталтистичког интерпретирања кинетичких модела. 
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ДОПРИНОСИ: 
 

1. Докторска дисертација мр Селене Ракочевић Традиционална игра и 
музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних утицаја настала је 
на основу сазнања из богате и разноврсне литературе, као, и 
највећим делом, на основу сопствених истраживања – 
традиционалне, атрактивне и вредне етнокореолошке и 
етномузиколошке грађе Срба у Банату. Кандидаткиња је одабрала 
недовољно истражену, провокативну и веома комплексну 
интердисциплинарну тему, која је захтевала велику ангажованост, 
систематичност, упорност и зрелост у размишљању и доношењу 
закључака. 

2. Имајући у виду да су музичка и кинетичка компонента банатског 
традиционалног плеса до сада биле проучаване искључиво одвојено, 
мр Селена Ракочевић је прва обухватно и компетентно сагледала и 
осветлила синтезу игре и музике за игру Срба у Банату. Исцрпним и 
суптилним анализама прилика за плес Срба у том делу Војводине, 
структурално-формалним анализама игре и музике за игру у светлу 
узајамних утицаја, ауторка открива многе непознате чињенице и 
расветљава различите степене кореспонденције игре и музике за 
игру Срба у Банату, као и испреплетаност сеоских и варошких 
културних матрица. 

3. Мр Селена Ракочевић по први пут у српској етнокореологији тумачи 
проблеме жанровског дефинисања према одговарајућим историјско-
географским, културним и структуралним одређењима, са 
успостављеним односом емског и етског полазишта, те спроводи 
структурално-семаничку поделу на жанрове и поджанрове 
традиционалне банатске игре. Доминантна је и аналитичка 
фокусираност на аутохтона банатска кола, као најстарији тип ове 
играчке праксе. 

4. Шире тумачење односа између плесних и друштвених структура 
представља оригиналан допринос развоју научне мисли. 

5. Концепт прилика за игру, као структурисане друштвене праксе, 
омогућио је да се у много већој мери, а у односу на досадашњу 
праксу у српској етнокореологији, разматрају темпорална (нарочито 
на микро нивоу) и локативна извођења плесова. 

6. По први пут су у српској етнокореологији рађени целовити 
кинетограми који подразумевају интегрално извођење или макар 
његов већи део. 

7. Методолошки јасно разграничавање играчког обрасца од обрасца 
корака, што је допринело минуциознијем сагледавању појединачних 
параметара (нпр. путање кретања и метроритмичких образаца), као и 
разматрање форме игре представља иновацију у српској 
етнокореологији. 

8. Ова оригинална и утемељена студија, која изабрану тему 
представља целовито и на креативан начин, доноси нов поглед на 
етнокореологију (и њену везу са етномузикологијом), како на 
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српском, тако и на знатно ширем простору. Напоредо са 
афирмацијом ауторкиних промишљања на будућим међународним 
научним скуповима, дисертација мр Селене Ракочевић заслужује да 
буде објављена као самостална књига.  
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ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 
 

 

Мр Селена Ракочевић је у докторској дисертацији  Традиционална игра и 
музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних утицаја остварила темељан 
и разрађен етнокореолошко-етномузиколошки рад којим је испољила и 
потврдила професионалну и научну компетентност у домену етнокореологије и 
етномузикологије. Кандидаткиња је докторским радом показала изузетне 
способности емпиријског, аналитичког и синтетичког проучавања  
традиционалне игре и музике за игру, као и способност јасног, рационалног и 
транспарентног презентовања научних резултата.  
Комисија оцењује докторску дисертацију мр Селене Ракочевић, насловљену 
Традиционална игра и музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних 
утицаја као научно изузетно вредан и методолошки конзистентан 
истраживачко емпиријски и етнокореолошко-етномузиколошки значајан 
подухват и остварење. Комисија са задовољством предлаже Наставно-
уметничко-научном већу Факлултета музичке уметности у Београду да 
прихвати Извештај и покрене процедуру за јавну одбрану ове дисертације.   
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др Димитрије Големовић, редовни професор ФМУ (ментор) 

 

 

др Оливера Васић, редовни професор ФМУ (ментор) 

 

 

др Нице Фрациле, редовни професор Академије уметности у Новом Саду 
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