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ЈеленаМиљковић-Матић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ЕТНО(МУЗИКО)ЛОГИЈАИИДЕНТИТЕТ1)

Сажетак
По ре ђе њем два тек ста ко ји го во ре, у пот пу но раз ли чи тим 

рас по ло же њи ма, о од но су са да шњих по сле ни ка ет но ло ги је од но-
сно ет но му зи ко ло ги је пре ма уте ме љи ва чи ма тих на уч них ис тра-
жи ва ња у Ср би ји, Јо ва ну Цви ји ћу и Ми о дра гу Ва си ље ви ћу, отва ра 
се мо гућ ност за са гле да ва ње ме ђу соб ног од но са ет нич ких про у-
ча ва ња као и њи хо вих из гле да у кон тек сту не ми нов не дру штве не 
ан га жо ва но сти на у ке о на ро ду. У фо ку су овог пи та ња на ла зи се 
де лат ност ет но му зи ко ло га Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа, на ро чи то ње-
гов му зи ко ло шки пред лог за ет нич ку иден ти фи ка ци ју, ко ји до да-
нас ни је под врг нут ис пи ти ва њу - упр кос из у зет ној при ро ди му зи-
ке, ко ја ука зу је на ве ли ке мо гућ но сти ис тра жи ва ња (и на ла же ња) у 
на зна че ном прав цу. Ње го ва фол клор на то нал на те о ри ја, ме ђу тим, 
ни је са мо на уч ни до при нос по зна ва њу ет нич ке ствар но сти, већ 
исто вре ме но и пут за ин те гри са ње ет но му зи ко ло ги је и ет но ло ги је.
Кључ не ре чи: Ет но ло ги ја; Ет но му зи ко ло ги ја; Ми о драг А. Ва си ље вић; Ет-

нич ки иден ти тет

О сто го ди шњи ци ро ђе ња и че тр де се то го ди шњи ци упо ко је ња 
ет но му зи ко ло га Ми о дра га Ва си ље ви ћа, 2003. го ди не, ње гов мла ђи 
ко ле га, Мла ден Мар ко вић, об ја вио је текст под на сло вом „Ми о драг 
А. Ва си ље вић : пр вих сто го ди на“. Аутор је на гла сио да је то дру-
ги пут ка ко пи ше о Ва си ље ви ћу, на по ми њу ћи ка ко је прет ход ног 
пу та ис та као ње гов на уч ни до при нос, а овог пу та ве ћу па жњу по-
кла ња са мој лич но сти Ми о дра га Ва си ље ви ћа, од но сно про јек ци ји 
ње го вих лич них скло но сти у ет но му зи ко ло шки рад, што је, сва ка-

1) Чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је „Дру штве не и по-
ли тич ке прет по став ке из град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“, бр. 149057Д, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.
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ко, има ло од ре ђе не по сле ди це по суд би ну Ва си ље ви ће вог на уч ног 
опу са.2) На из глед слич но то ме, ет но лог Ми лош Ми лен ко вић се, 
ко ју го ди ну ка сни је, освр нуо на на сле ђе Јо ва на Цви ји ћа у срп ској 
ет но ло ги ји, у члан ку под на сло вом „О на уч ном ра ду и на шем уни-
вер зи те ту (сто го ди на ка сни је)“.3) При мет на је по вр шна слич ност 
ова два ра да, за сно ва на на ис ти ца њу сто го ди шњи це у оба на сло ва, 
те на при год ном освр ту ауто ра на за чет ни ке „ет нич ких“ на у ка у 
Ср би ји, ет но ло ги је и ет но му зи ко ло ги је. Ме ђу тим, већ у на сло ви ма 
се ви ди и раз ли чи то вред но ва ње кон ти ну и те та ко ји са да шњи тре-
ну так у раз вит ку до тич них на у ка ус по ста вља са ра дом сво јих уте-
ме љи ва ча у Ср би ји. Ет но му зи ко лог сво јом фор му ла ци јом од но са 
пре ма ју би ле ју, као „пр вих сто го ди на“, ис ка зу је оче ки ва ње да ће 
де ло Ми о дра га Ва си ље ви ћа и у на ред ним сто ти на ма го ди на би ти 
при сут но и има ти зна чај у срп ској ет но му зи ко ло ги ји. Ет но лог, на-
про тив, опи су је ста ње ака дем ске ет но ло ги је „сто го ди на ка сни је“, 
на го ве шта ва ју ћи ти ме да ће у ра ду на гла си ти про ме не ко је су се 
од и гра ле то ком тих сто ти ну го ди на, као до вољ но ве ли ке и зна чај-
не да се по чет но и са да шње ста ње мо гу по ре ди ти пре ма прин ци пу 
ис ти ца ња раз ли ка, као „не кад и сад“.

Ет но му зи ко лог Мар ко вић, ис ти чу ћи кон ти ну и тет из ме ђу 
са да шњег ста ња на у ке са ра дом Ми о дра га Ва си ље ви ћа, да је се би 
мо гућ ност да се освр не на не до стат ке у Ва си ље ви ће вом још увек 
не пот пу но про у че ном на уч ном де лу а да не до ве де ти ме у пи та ње 
сво ју на чел ну до бро хот ност пре ма осни ва чу срп ске на у ке о му зич-
ком фол кло ру. У том сми слу, шта ви ше, Мар ко вић ус по ста вља и 
ли чан, емо ти ван од нос са сво јим зна ме ни тим прет ход ни ком, на-
зи ва ју ћи га сво јим „ет но му зи ко ло шким де дом“ – бу ду ћи ђак Ва си-
ље ви ће вог аси стен та, тј. за и ста у ре ду уну ка кад би се ту ра ди ло 
о срод ству.4) Он из ра жа ва жа ље ње што та ко ма ло пра ти траг ко ји 
је оста вио ње гов про фе си о нал ни „пре дак“, за раз ли ку од од но са 
ко ји има пре ма фи гу ри свог би о ло шког де де ко га, ка же, „и дан-
да нас по шту јем и се тим се ње го вих жи вот них са ве та“.5) Та ко је у 
тек сту при су тан и из ве стан пре кор упу ћен ет но му зи ко ло зи ма, што 
до да нас ни су се ли да се озбиљ но по за ба ве це ло куп ном „де ди ном“ 
за о став шти ном, а нај пре оним што је сам Ва си ље вић сма трао глав-
ним ре зул та том сво јих ис тра жи ва ња и нај зна чај ни јим те о риј ским 

2) Мла ден Мар ко вић, „Ми о драг А. Ва си ље вић : пр вих сто го ди на“, Новизвук:Интерна-
ционалничасописзамузику, бр. 22, 2003, стр. 21.

3) Ми лош Ми лен ко вић, „О на уч ном ра ду и на шем уни вер зи те ту (сто го ди на ка сни је)“, 
ГласникЕтнографскогмузејауБеограду, бр. 72, 2008.

4) Мла ден Мар ко вић, нав.де ло, стр. 26.

5) На истом ме сту.
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оства ре њем: фор му ла ци јом ле ствич не осно ве срп ске на род не му-
зи ке. То је још је дан раз лог због ко га је рад по нео у на сло ву упу-
ћи ва ње на тек пр вих сто го ди на срп ске ет но му зи ко ло ги је, то ком 
ко јих се по ла ко по че ло са отва ра њем Ва си ље ви ће вог на уч ног за-
ве шта ња пред ње го вим на след ни ци ма, по што ће, по свој при ли ци, 
тим тем пом би ти по треб но не ко ли ко ве ко ва да се стиг не до ис пи-
ти ва ња цен трал не Ва си ље ви ће ве те зе. Из то га се, на рав но, ви ди да 
је срп ска ет но му зи ко ло ги ја ве о ма ма ло осло ње на на те о риј ски део 
Ва си ље ви ће вог на уч ног опу са и да су ње го ви „по том ци“ углав ном 
за хвал ни за оне ства ри о ко ји ма је Мар ко вић пи сао у свом прет-
ход ном ра ду о ње му: за то што је осно вао Ка те дру за му зич ки фол-
клор, као и за то што је, ко нач но, усме рио па жњу ис тра жи ва ча на 
окол но сти у ко ји ма му зич ки фол клор при род но по сто ји.6)

Ми лен ко ви ћев осврт, пак, на ње го вог „ет но ло шког пре тка“, 
Јо ва на Цви ји ћа, је сте у пот пу но сти дру га чи је ин то ни ран. Он та-
ко ђе лич но бо ји сво је из ла га ње али, на су прот ет но му зи ко ло шком 
ко ле ги, ис ка зу је ве ли ку ра дост што је срп ска ет но ло ги ја ко нач но 
на шла упо ри ште за успе шан об ра чун са Цви ји ће вим на сле ђем. 
Ми лен ко вић сма тра да је „де да“ Цви јић кроз сво ју ет но ло шку и 
ан тро по ге о граф ску де лат ност лан си рао по ли тич ке ста во ве ко ји су 
од ет но ло ги је на чи ни ли пре вас ход но иде о ло шко ору ђе. Оно је од-
и гра ло зна чај ну уло гу у уоб ли ча ва њу усло ва за уче шће Ср ба у оба 
свет ска ра та и „шест ет нич ких ра то ва“, као на уч на пот по ра ет нич-
ком шо ви ни зму.7) Пре ма Ми лен ко ви ћу, срп ска ет но ло ги ја је – за 
раз ли ку од ет но му зи ко ло ги је - и-те-ка ко раз ра ди ла не ке од цен-
трал них ста во ва свог ро до на чел ни ка, и то на та кав на чин и у то ли-
кој ме ри да се, ево, чи та ва „по ро дич на“ исто ри ја ука зу је по том ству 
као то тал но ком про ми то ва на.

Од ред ни ца „ет но“ је сто жер ко ји оку пља све бит не еле мен те 
ове си ту а ци је: она се, на и ме, на ла зи у на зи ви ма две ју спо ме ну тих 
на у ка, ет но ло ги ји и ет но му зи ко ло ги ји, док исто вре ме но упу ћу је 
на њи хов при ступ ствар но сти кроз про у ча ва ње ка те го ри је по зна-
те као ет нос или на род, као и на пре и спи ти ва ње тог од но са пре ма 
ствар но сти у оној ме ри у ко јој је да нас про бле ма ти зо ван по јам ет-
но са. Две ет но-на у ке тек за јед но по кри ва ју ис тра жи ва ње укуп не 
обла сти на род не кул ту ре, као тра ди ци о нал ног до ми ни о на на у ке о 

6) Мла ден Мар ко вић, „Ка ко је на стао пр ви срп ски ет но му зи ко лог (при лог про у ча ва њу 
... срп ске ет но му зи ко ло ги је)“, Расковник, бр. 73-74, је сен-зи ма 1993, пре штам па но у:
МиодрагА.Васиљевић:животидело,Зборникрадовасаокруглогстолаодржаног
октобра2003. године, Уре ди ли проф. др Не над Љу бин ко вић, проф. др Зо ри сла ва М. 
Ва си ље вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност и Удру же ње гра ђа на „Ми о драг А. Ва-
си ље вић“, Бе о град 2006.

7) Ми лош Ми лен ко вић, нав. де ло, стр. 43.
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на ро ду: јед на је над ле жна за све еле мен те кул ту ре осим за му зи ку, 
а дру га, на рав но, за му зи ку чи је про у ча ва ње зах те ва по себ ну вр сту 
пи сме но сти. Али ни је са мо пи сме ност оно што ове две ет но-на у ке 
др жи раз дво је ни ма, не го и усме ре ност ис тра жи ва ња, по што је ет-
но ло ги ју из не дри ла ро ман ти зо ва на по ли тич ка по тре ба за де фи ни-
са њем и про мо ви са њем на ци о нал них атри бу та,8) а ет но му зи ко ло-
ги ју умет нич ка по тре ба за ис ка зи ва њем на ци о нал ног иден ти те та.9) 
Дру гим ре чи ма, док је ет но ло ги ја си па ла го ри во ди рект но у по гон 
на ци о нал ног по кре та, ет но му зи ко ло ги ја се по све ти ла у пот пу но-
сти естет ској ди мен зи ји ми сти фи ко ва не на ци је. Ет нос се, за то, у 
ет но му зи ко ло ги ји под ра зу ме ва, укуп но са сво јим ет нич ким ду хом, 
ко ји се му зич ки из ра жа ва - на исти на чин на ко ји би се мо гла из 
укуп не му зи ко ло ги је изо ло ва ти би ло ко ја по себ на, на при мер, мо-
цар то му зи ко ло ги ја, као про у ча ва ње му зич ког ис по ља ва ња Мо цар-
то вог ге ни ја. У ет но ло ги ји се ет нос, ипак, ви ше не ка ко прет по ста-
вљао не го што се под ра зу ме вао, по што је са ма на у ка о на ро ду би ла 
је дан од до ка за по сто ја ња на ро да, по врх то га што је тра га ње за тим 
до ка зи ма би ло основ на ње на де лат ност.

Су шти на на уч ног за ве шта ња Ми о дра га Ва си ље ви ћа, ко је је 
нај о чи глед ни је по ну дио у тек сту при ло же ном уз збор ник ме ло ди ја 
из ле ско вач ке обла сти,10) је сте упра во свра ћа ње па жње ет но му зи-
ко ло га са му зич ке умет но сти на ет нос као оквир ни по јам ис тра-
жи ва ња, те на ин те гра ци ју ет но му зи ко ло ги је и ет но ло ги је на за-
јед нич кој осно ви и од ре ђи ва ње му зи ке као еле мен та тра ди циј ске, 
ет нич ке кул ту ре. Та ко се он, без мно го пре ми шља ња, из ја шња ва о 
при ро ди фол клор них пе са ма и ига ра не као о естет ским из ра зи ма 
на род ног ге ни ја, не го као о ма гиј ским сред стви ма ко ја сво јим уче-
шћем у об ре ду „у ве зи с про из во ђач ким про це си ма у при ро ди“ до-
при но се обез бе ђи ва њу здра вља и бла го ста ња.11) Ја сно се код Ва си-
ље ви ћа ви ди на ме ра да про у ча ва ње му зич ког фол кло ра при бли жи 
на у ци о на ро ду и да спе ци фич ни му зи ко ло шки те о риј ско-ме то до-
ло шки ин стру мен та ри јум под ре ди на чи ну на ко ји ет но ло ги ја при-

8) Иван Ко ва че вић, „Из ет но ло ги је у ан тро по ло ги ју“, Традицијамодерног:прилозиисто-
ријисавременеантропологије, Ет но ло шка би бли о те ка, Књи га 20, Срп ски ге не а ло шки 
цен тар и Оде ље ње за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град 
2006, стр. 47.

9) Oskar El schek, „Ide as, Prin ci ples, Mo ti va ti ons and Re sults in Eastern Euro pean Folk-Mu sic 
re se arch“, in: ComparativeMusicologyandAnthropologyofMusiс:EssaysontheHistoryof
Ethnomusicology, Edi ted by Bru no Nettl and Phi lip V. Bohlman, The Uni ver sity оf Chi ca go 
Press, 1991,  p. 91.

10) Ми о драг А. Ва си ље вић, Народнемелодија лесковачког краја, По себ на из да ња САН, 
Књи га CCCXXX, Му зи ко ло шки ин сти тут, Књи га 11, На уч но де ло, Бе о град 1960.

11) Исто, стр. 3.
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сту па ства ри ма - уме сто до та да шње прак се да ет но му зи ко ло ги ја 
ис ко ри шћа ва спе ци фич ност свог иди о ма да би је дан од еле ме на та 
тра ди циј ске се о ске кул ту ре об ра ђи ва ла са стро го естет ског ста но-
ви шта, као ру сти кал ну му зич ку умет ност. С тим ци љем се Ва си ље-
вић био упо знао са оним што је на шао као вр хун ске до ме те срп ске 
на у ке о на ро ду: са ан тро по ге о граф ским пој мо ви ма, упот пу ње ним 
кла сич ним ми то ло шким при сту пом про у ча ва њу оних еле ме на та 
ко ји би мо гли има ти ве зе са ре ли гиј ским од но сом пре ма ствар но-
сти. Око тих ме тод ских кон це па та офор мио је Ва си ље вић при ло-
же не тек сто ве у збор ни ку ле ско вач ких пе са ма, по ну див ши ту чак и 
не ка ори ги нал на ре ше ња за ет но ло шке на до у ми це, и та ко отво рио 
пут сво јим „ет но му зи ко ло шким по том ци ма“ да са гле да ва ју му зи ку 
у ам би јен ту у ком она на ста је и жи ви, као об лик ко му ни ци ра ња, а 
не ви ше као си ро ви ну за ства ра ла штво ком по зи то ра.

Ме ђу тим, ре ци проч ни на пор ко ји је Ми о драг Ва си ље вић 
уло жио у ста вља ње му зи ко ло шких ана ли за у слу жбу ет но ло ги је 
ни је про из вео оче ки ва ни ефе кат и упра во је то оно због че га ње гов 
„унук“ жа ли. Фор му ли са њем му зич ке ле стви це (пр во бит но на зва-
не антички а ка сни је квинтнидур)12) и за ко ни то сти пре ма ко ји ма 
се она уоб ли ча ва у не бро је не кон крет не ме ло ди је, из ко јих је то и 
ап стра хо ва но, Ва си ље вић је по ну дио ре ше ње за кру ци јал но ет но-
ло шко пи та ње, от кри ва ју ћи јед ну од ема на ци ја ду ха на ро да или, 
ка ко је то фор му ли сао Мар ко вић, „му зич ки ге ном јед ног на ро да“.13) 
Та ко је Ва си ље ви ће ва ет но му зи ко ло ги ја од го во ри ла на пи та ње ко је 
је ет но ло ги ја на па да ла са свих стра на, из у зев кроз ана ли зу му зи ке: 
ка ко је мо гу ће до ка за ти на род но је дин ство тј. угле да ти сам ет нич-
ки дух, на рав но ис ка зан кроз не ки аспект кул ту ре - кон крет но, ов-
де, кроз му зи ку и у њој скри вен спе ци фи чан то нал ни си стем. Нај-
ве ро ват ни ји је раз лог том успе ху Ва си ље ви ће ве ет но му зи ко ло ги је 
чи ње ни ца да је му зи ка нај та јан стве ни ји чо ве ков из раз,14) чи је сва ко 
спо зна то пра ви ло за и ста пред ста вља де фи ни ци ју не ка квог иден ти-

12) Ми о драг А. Ва си ље вић, „То нал не осно ве на шег му зич ког фол кло ра“, сту ди ја у књи зи: 
Ми о драг А. Ва си ље вић,ЈугословенскимузичкифолклорI,Народнемелодијекојесепе-
вајунаКосмету, Про све та, Бе о град 1950; и ње го ва сту ди ја „Струк ту ра тон ских ни зо ва 
у на шој на род ној му зи ци“, у књи зи: Ми о драг А. Ва си ље вић, НароднемелодијесКосова
иМетохије, при ре ди ла Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, Бе о град ска књи га, Бе о град и Но та, 
Кња же вац, 2003.

13) Мла ден Мар ко вић, нав. де ло, стр. 25.

14)  Нај пот пу ни ју ква ли фи ка ци ју му зи ке и, ујед но, при зна ње ње ном зна ча ју и из у зет ном 
ме сту ко је за у зи ма у чо ве ко вом све ту дао је Клод Ле ви-Строс, по све ћу ју ћи сво је ка пи-
тал но де ло, Митологике, му зи ци и кон ци пи ра ју ћи га као низ му зич ких об ли ка, по ред 
ди рект ног го во ра о му зи ци у „Увер ти ри“ (Клод Ле ви-Строс, МитологикеI:Преснои
печено, Би бли о те ка Ка ри ја ти де, Про све та и Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о-
град 1980.
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те та (ауто ра, епо хе, дру штва), од но сно, ако би се узе ла као ме тод, 
по сто ји „мо гућ ност да усред сре ђи ва ње на му зич ки ма те ри јал мо же 
да нам обез бе ди при ви ле го ван при ступ ши рим исто риј ским про це-
си ма“ по што по сто ји „угра ђе ност дру штве ног у сам му зич ки ма те-
ри јал“.15) „Му зи ка, у од ре ђе ном сми слу, го во ри исти ну, чак и ако је 
све на о ко ло лаж“,16) или, ка ко се из ра зио Клод Ле ви-Строс: „као да 
му зи ка мо же да бу де не што о че му се го во ри – му зи ка, чи ја је при-
ви ле ги ја да зна да из ра зи оно што се ни јед ним дру гим сред ством 
не би да ло ис ка за ти“.17) У том сми слу се Ми о драг Ва си ље вић и це-
ло куп ним сво јим ра дом за ла гао за очу ва ње му зич ке аутен тич но сти 
као ет нич ког иден ти те та, фор му ли шу ћи, та ко ђе, си стем му зич ке 
пе да го ги је на осно ва ма на род не му зи ке и по ве зу ју ћи с по тре ба ма 
про свет ног ра да и све оста ле сво је де лат но сти – ком по зи тор ску, 
ме ло граф ску, ет но му зи ко ло шку. Овај је мо ме нат Мар ко вић ис та као 
у свом члан ку као из раз Ва си ље ви ће вог уну тар њег су ко ба, као сла-
бост ње го ве лич но сти ко ја ни је има ла спо соб ност да у пот пу но сти 
из диг не на уч ну де лат ност из над прак тич них по тре ба на став нич ке 
слу жбе, већ се це лог жи во та ло ми ла у свом „ду а ли зму по све ће-
но сти“, као „Ва си ље вић пе да гог vs. Ва си ље вић ет но му зи ко лог“.18) 
На су прот овом ту ма че њу, сма тра мо да се Ва си ље вић ин ту и тив но 
ода звао на нај кон струк тив ни ји мо гу ћи на чин, то та ли те том свог ра-
да, на кри зу иден ти те та ко ја је за хва ти ла срп ски на род још при ли-
ком фор ми ра ња пр ве Ју го сла ви је и дра ма тич но се за о штри ла са 
усто ли че њем ко му ни стич ког ре жи ма. Де ло Ми о дра га Ва си ље ви ћа 
је сте при мер па три от ског пре га ла штва и по зи тив не ан га жо ва но сти 
на у ке о на ро ду, а ујед но и до каз да ет но ло ги ју не обез вре ђу је ње на 
дру штве на ан га жо ва ност, а још ма ње те о риј ска отво ре ност ње ног 
сто жер ног пој ма ет но са тј. на ро да, не го про ста зло у по тре ба то га од 
стра не де струк тив них иде о ло ги ја.

Увид у ре ла тив ност и усло вље ност са др жа ја те мељ них ет но-
ло шких кон це па та, на ро да и кул ту ре,19) као и згра жа ва ње над њи-
хо вом ком про ми то ва но шћу ка кво је при ка зао Ми лен ко ви ћев текст, 

15) „the pos si bi lity that a fo cus on mu si cal ma te ri als may pro vi de us with a pri vi le ged ac cess to 
lar ger hi sto ri cal pro ces ses“, „em bed ded ness of the so cial wit hin mu si cal ma te ri als them sel-
ves“ , Jim Sam son, „Bor ders and Brid ges : Pre li mi nary Tho ughts on Bal kan Mu sic“, Музико-
логија, бр. 5, 2005, стр.52.

16) “mu sic, in a cer tain sen se, tells the truth even when all aro und the re may be li es“, на истом 
ме сту.

17) Исто, стр. 33.

18) Мла ден Мар ко вић, нав. де ло, стр. 23.

19) Ду шан Бан дић, „Ет нос“, у аутор ском збор ни ку Царствоземаљскоицарствонебеско:
огледионароднојрелигији, тре ће из да ње, Би бли о те ка ХХ век, Бе о град 2008. (прет ход но 
об ја вље но у ча со пи си ма Етнолошкесвеске, бр. 4, 1982. и Култура, бр. 62-63, 1983).
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до вео је да нас срп ску ет но ло ги ју до озбиљ не кри зе иден ти те та и 
до по ку ша ја са мо у би ства на ко је је на го ва ра „кон цеп ци ја ан тро по-
ло ги је за сно ва на на ху ма ни стич ком и уни вер за ли стич ком ми шље-
њу“.20) Ви ди мо, ево, ка ко се са ста но ви шта ан тро по ло ги је са гле-
да ва ет но ло ги ја: „Иде о ло шка осно ва ет но ло ги је као на ци о нал не 
на у ке ... раз от кри ла се и са ма се бе ра зо ри ла као псе у до-на уч на, 
мон стру о зна иде о ло шка пре це ње на иде ја и ет но ме га ло ма ни ја, по-
губ на по са му на ци ју ко јој је на вод но тре ба ла да по слу жи“,21) а сва 
ет нич ка ис тра жи ва ња „за ме ње на су Антропологијометницитета
– под-ди сци пли ном ко ја у сво јој осно ви има ан ти-есен ци ја ли стич-
ки и ан ти-ра си стич ки при ступ кон струк ци ји, ин стру мен та ли за-
ци ји и тран сфор ма ци ји иден ти те та“.22) Сти же, до ду ше, у те шком 
тре нут ку и по др шка угро же ној на у ци о на ро ду, у ви ду на по ме не о 
уза луд но сти оче ки ва ња да ће на у ка ика да мо ћи да бу де сло бод на од 
иде о ло шких усме ра ва ња - ова „ху ма ни стич ка и уни вер за ли стич ка“ 
исто као и она ет нич ка – по што се „на исти на чин мо гу ева лу и ра ти 
про јек ти де мо кра ти за ци је, евро пе и за ци је, мул ти кул ту ра ли за ци је и 
то ле ран ци је ко је ве ћи на ан тро по ло га у Ср би ји да нас још увек не 
до во ди (озбиљ но) у пи та ње“.23) Је ди но се, он да, иде о ло ги ја по ме-
ра на не ки те же при сту па чан ко но та тив ни ни во, са ког ће и да ље 
про из во ди ти од ре ђе не не же ље не ефек те, и то ве ро ват но сло же ни је 
не го што је мо гућ ност за по ли тич ку зло у по тре бу ет но ло ги је, ина че 
ве о ма ви дљи ву.24) С том чи ње ни цом на уму, а у ам би јен ту ет нич-
ке об но ве ко ја се до га ђа ши ром Евро пе, с јед не стра не, и на уч ног 
де кон стру и са ња ко лек тив них иден ти те та и гло ба ли стич ког при ти-
ска у прав цу огра ни ча ва ња су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва, с 
дру ге стра не, не чи ни се на ро чи то му дрим из јед на ча ва ти гре шну 
про шлост из ви то пе ре ног па три о ти зма са ет но ло ги јом као на у-
ком о усло ви ма, ме ха ни зми ма и об ли ци ма ус по ста вља ња и тран-
сфор ми са ња ма сов ног иден ти те та и исту па ти у то бож по ли тич ки 
не у трал ну и објек тив ну ан тро по ло ги ју ет ни ци те та. Ако је чак и 
по сло вич на ег закт ност фи зи ке угро же на су да ром са су бјек тив но-

20) Иван Ко ва че вић, „На у ка о на ро ду и ан тро по ло ги ја Чо ве ка“, ГласникЕтнографскогин-
ститутаСАНУ, књ. LVI, бр.1, 2008, стр. 250-251.

21) Ми лош Ми лен ко вић, нав. де ло, стр. 49.

22) Исто, стр. 43.

23) Ја на Ба ће вић, „HonourandShame: при лог ал тер на тив ној исто ри ји срп ске ет но ло ги је“,
Етноантрополошкипроблемин.с,год. 1,св. 1,2006, стр. 98.

24) Ми лош Ми лен ко вић, „Па ра докс пост кул тур не ан тро по ло ги је – пост мо дер на те о ри ја ет-
но гра фи је као те о ри ја кул ту ре“, Антропологија, бр .3, 2007.
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шћу ин хе рент ном са мом на уч ном по сма тра њу,25) ка ко ли је тек не-
мо гу ће ет но ло ги ји да пре ва зи ђе огра ни че ња сво је по зи ци је и бу де 
објек тив на, као да ни је без на де жно ис пре пле те на са објек том сво-
јих ис тра жи ва ња, окру же њем у ком по сто ји и са мим ис тра жи ва чи-
ма. При зна ти не ми нов ну ан га жо ва ност ет но ло ги је, уз при сту па ње 
„озбиљ ним про јек ти ма афир ма ци је и про мо ци је ди сци пли не“,26) 
пред ста вља ло би куд-и-ка мо ма ње дра стич но сред ство за но во по-
зи ци о ни ра ње на уч ног при сту па пи та њи ма ко лек тив ног иден ти те-
та, не го што би то би ло про сто на пу шта ње ет но ло ги је као иде о ло-
шке олу пи не. За то што је то исто вре ме но по ли тич ки про би тач ни је 
у кон тек сту за сту па ња иден ти те та као ин те ре са, бу ду ћи у ет но ло-
ги ју, кроз на слов ни по јам ет но са, угра ђе на тен ден ци ја по ве зи ва-
ња и збли жа ва ња ко ја се у хри шћан ском све ту сма тра по зи тив ним 
на че лом, а што ни је од ли ка ан тро по ло ги је ет ни ци те та „за сно ва не 
на ху ма ни стич ком и уни вер за ли стич ком ми шље њу“, ко је по чи ва 
на на че лу ин ди ви ду а ли зма а у прак си зна чи про мо ви са ње трен да 
пар ти ку ла ри за ци је. 

Мар ко вић је, освр нув ши се ле ти мич но са струч не стра не на 
сам ан тич ки/квинт ни дур, ста вио пар при мед би ко је ве ро ват но сто-
је, али ко је ни ма ло не ути чу на сми сао фор му ли са ња фол клор не 
му зич ке те о ри је као ко лек тив ног пси хич ког ди на мич ког си сте ма, 
ко ји се оства ру је у кон крет ним ме ло ди ја ма. Ово је са свим аде кват-
но оно ме што је Ле ви-Строс на зи вао структуром27) ко ја је, по ње-
го вим на ла зи ма, нај при сту пач ни ја по сма тра њу као уоб ли ча ва ње 
ми то ва, јер се они и те мат ски ба ве са мим уну тра шњим про це си ма 
и од но си ма, по ред то га што их из ра жа ва ју сво јим устрој ством. То 
исто, да кле, пред ста вља упра во те о риј ски пре глед не ког то нал ног 
си сте ма, са мо што се од но си на уну тра шњу ствар ност ко ја се ка-
зу је му зич ким је зи ком, за са да још увек не пре во ди вим на овај уни-
вер зал ни. Мар ко ви ћев за кљу чак и иде у том прав цу: „у мо јим ге-
ни ма и да ље сто ји за пи са на она ком би на ци ја ко ја мо жда ни је баш 
ан тич ки дур, али си гур но ни је су ви ше да ле ко од ње га“.28) Узев-
ши у об зир па ра ле лу са срод нич ким од но сом ко ју је ис ко ри стио 
у свом ра ду о Ва си ље ви ћу, спо ме ну те ге не ће мо та ко ђе схва ти ти 
у пре но сном сми слу и чи та ти ово као сим бо лич ки го вор о ет но-
су као ду хов ној ка те го ри ји. Ово је, уоста лом, у пот пу ном скла ду 

25) Вер нер Хај зен берг, Физикаифилозофија, Пре ве ла са ен гле ског Ан ђе ла Чу пић, Би ли о-
те ка Алеф, 43. књи га, Умет нич ко дру штво Градац, Ча чак - Бе о град 2000.

26) Ја на Ба ће вић, нав. де ло, стр. 98.

27) Клод Ле ви-Строс, „Струк ту ра и об лик“, Структуралнаантропологија2, Би бли о те ка 
Су вре ме на ми сао, Школ ска књи га, За греб 1988, стр. 103.

28) Мла ден Мар ко вић, нав. де ло, стр. 26.
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са оп штим ста вом са вре ме них ху ма ни стич ких и дру штве них на-
у ка пре ма ко лек тив ним иден ти те ти ма тог ре да ве ли чи не - ет но су, 
на ро ду, на ци ји - као пре ма сим бо лич ким за јед ни ца ма са пре вас-
ход ном ди на мич ком вред но шћу, чи ја се су штост, за то, не на хо ди 
не го са мо де ли ми це ис по ља ва у не ким фи зич ким по ја ва ма. Не ма 
раз ло га да се због та кве чул но не у хва тљи ве при ро де ет но са ре ла-
ти ви зу је ње го во по сто ја ње и да се, он да, по ри че та ко ђе по тре ба за 
на у ком о на ро ду. Та квих је по ја ва мно го и не мо гућ ност да се њи-
хо во по сто ја ње по ка же у ја сном и фик си ра ном об ли ку ни је ујед но 
и до каз њи хо вог не по сто ја ња. Ако ет нос, на род и на ци ја по сто је 
у гла ва ма и ср ци ма љу ди он да они ту за и ста по сто је и на раз не 
се на чи не ко му ни ци ра ју, нај ве ро ват ни је  док ан тро по ло ги ја ет ни-
ци те та пред ста вља огром но ис ку ше ње за сво је по сле ни ке да под 
фир мом објек тив но сти за у зму над мен став пре ма љу ди ма са ет-
нич ким или на ци о нал ним иден ти те том и опа сност да се, рас кла-
па ју ћи „кон структ“ ко лек тив ног иден ти те та са „ан ти-есен ци ја ли-
стич ког“ ста но ви шта, на ђу у ри зич ној по зи ци ји да од и гра ју мо жда 
де струк тив ну дру штве ну уло гу. Не ма, за то, по тре бе да се ет но му-
зи ко ло ги је уоп ште до ти че ак ту ел на кри за на у ке о на ро ду и ње них 
основ них пој мо ва, с об зи ром на то да му зи ко ло шка фор му ла ци ја 
ет нич ког (или на ци о нал ног или, мо жда, ре ги о нал ног) иден ти те та 
ко ју је пред ло жио Ми о драг Ва си ље вић још увек сто ји као ње гов 
нео тво рен те ста мент за ет но му зи ко ло шко по том ство.

„На сле ђе се мо ра по што ва ти“, за кљу чу је свој рад Мла ден 
Мар ко вић. „Ако из гу би мо по што ва ње пре ма на шим пре ци ма, из-
гу би ће мо сва ка ко и се бе. За то се на дам да је ових не ко ли ко де це-
ни ја по ти ски ва ња Ва си ље ви ће вих те о ри ја са мо при вре ме на фа за. 
Уоста лом, у сва кој људ ској за јед ни ци, ма ка ко ри гид на би ла у све-
тлу исто ри је или се озна ча ва ла не ким дру гим не га тив ним кон тек-
стом, би ло је ба рем не чег до брог. А до бро тре ба ис ко ри сти ти. Пре-
по зна ти га, па ис ко ри сти ти“.29) За ни мљи во је да иако је ово на пи сао 
пет го ди на пре не го што је на стао рад Ми ло ша Ми лен ко ви ћа ко ји 
смо ов де спо ми ња ли, у ко ме из у зет но не га тив но оце њу је Цви ји ће-
ву ет но ло ги ју, Мар ко вић као да се овим ре чи ма обра тио баш ње му 
баш по во дом тог ра да - а ти ме и чи та вом трен ду пот пу ни јег или 
ма ње пот пу ног по ри ца ња бу дућ но сти срп ске ет но ло ги је и, са мим 
тим, ре ал но сти ко лек тив ног иден ти те та ко јим се ет но ло ги ја тре-
ба да ба ви. Ва си ље ви ћев по ку шај да пру жи му зи ко ло шки при каз 
ет нич ког иден ти те та пред ста вља чин пот пу ног ин те гри са ња ет но-
ло ги је и ет но му зи ко ло ги је, али и омо гу ћа ва ње на у ци о на ро ду да 

29) Мла ден Мар ко вић, нав. де ло, стр. 26.



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.165-175.

174

уђе у но ву фа зу, обе ле же ну ја сном све шћу, ово га пу та, о ње ној дру-
штве ној усло вље но сти и од го вор но сти.
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ETHNO(MUSIC)OLOGYANDIDENTITY

Summary

A be ne ath pre sen ted com pa ri son of two texts that in dif fe rent 
style pre sent a re la ti on ship of con tem po rary et hno lo gists (et hno mu si co-
lo gists) to ward the pi o ne ers of this sci en ti fic fi eld of study in Ser bia, Jo-
van Cvi jic and Mi o drag Va si lje vic, pro vi des an op por tu nity for the re-
se arch of mu tual re la ti ons of et hnic re se arch and its per spec ti ves wit hin 
the con text of ine vi ta ble di men sion of so cial en ga ge ment of the sci en ce 
in folk stu di es. The re se arch is fo cu sed on ac ti vity of et hno mu si co lo gist 
Mi o drag A. Va si lje vic, in par ti cu lar his mu si co lo gist pro po sal for et hnic 
iden ti fi ca tion. It has not been re se ar ched up to da te de spi te gre at cha rac-
ter of the mu sic that has po in ted out gre at op por tu ni ti es of the re se arch 
(and re ve la tion) in the po in ted di rec tion. Ho we ver, his fol klo re to nal 
the ory has not been only a sci en ti fic con tri bu tion to com pre hen sion of 
et hnic re a lity, but al so one po in ter for in te gra tion of et hno mu si co logy 
and et hno logy. 
Key Words: et hno logy, et hno mu si co logy, Mi o drag A. Va si lje vic, et hnic iden-

tity 
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