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Ми о драг А. Ва си ље вић (1903-1963) сло ви за пр вог срп ског ет-
но му зи ко ло га.1) То не зна чи да се пре ње га ни ко ни је до ти цао 

фол клор не му зи ке. Пр во до ку мен то ва но ин те ре со ва ње за му зич ки 
фол клор у но во ве ков ној Ср би ји по ка зао је Вук Ка ра џић, ка да је 
НароднуСрбскуПјеснарицу обо га тио нот ним за пи сом шест на род-
них пе са ма и об ја вио је у Бе чу 1815. го ди не. Ово се, до ду ше, има 
за хва ли ти слу ча ју а не зна ча ју ко ји је Ка ра џић при да вао му зи ци. 
Он из не ког раз ло га ни је мо гао да опре ми књи гу она ко ка ко је на-
ја вио, тј. да је илу стру је ли ков ним при ло гом („на мје ди ље по из ре-
зан образ“).2) „Но ни шта за то,“ прав дао се Вук Ка ра џић прет плат-
ни ци ма ко ји ма је обе ћао умет нич ку гра ви ру, „ја сам на мје сто то га 
из ре зао гла со ве от не ко ли ко пје са на“.3) Струч ни део по сла око ове 
му зич ке илу стра ци је ура дио је пољ ски ком по зи тор Франц Ми рец-
ки, ко ји је на чи нио нот ни за пис пе са ма (ве ро ват но пре ма пе ва њу 
са мог Ка ра џи ћа4)) и осми слио за њих кла вир ску прат њу. Ово се 
ис ти че као сим бо лич ки по че так срп ске ет но му зи ко ло ги је, као пр ви 
за пис на род них пе са ма, пр ва па жња по кло ње на фол клор ној му зи-
ци, ота да ра сту ћа и кон ти ну и ра на до да нас. Ин те ре со ва ње за му зи-
ку се ла је, ме ђу тим, у јед ном тре нут ку по че ло да за слу жу је атри бут 
на уч ног, за шта се сма тра сре ди на 20. ве ка, ка да је Ми о драг Ва-
си ље вић об ја вио сво је обим не збор ни ке при бе ле же них ме ло ди ја 
и у њи ма те о риј ске сту ди је ко је се од но се на фол клор ни му зич ки 
си стем. Пр ва од тих сту ди ја но си на слов „То нал не осно ве на шег 
му зич ког фол кло ра“,5) а дру га „Тро хеј ски ме трич ки об ли ци у му-
зич ком фол кло ру на ро да Ју го сла ви је“.6) У њи ма Ми о драг Ва си ље-
вић осве тља ва си стем ске осно ве фол клор не му зи ке са ста но ви шта 
стан дард не по де ле му зич ких аспе ка та на ме ло ди ју и ри там. Убр зо 
1) 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)“, МиодрагА.Васиљевић–животидело,Зборникрадоваса
округлогстолаодржаногоктобра2003.године, уре ди ли проф. др Не над Љу бин ко вић 
и 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; Не над Љу бин ко вић, „Ми о драг А. Ва-
си ље вић – уте ме љи вач срп ске ет но му зи ко ло ги је“, у истом Збор ни ку

2) СабранаделаВукаКараџића, Књи га пр ва, при ре дио Вла дан Не дић, Про све та, Бе о град 
1965, стр. 361

3) Исто, стр. 140.
4) Ђор ђе Жи ва но вић, „Вук и пољ ски му зи чар Фран ћи шек Ми рец ки“, Српскикњижевни

гласник, књ. LIV, св. 3, Бе о град 1938.
5) Сту ди ја „То нал не осно ве на шег му зич ког фол кло ра“, у књи зи: Ми о драг Ва си ље вић, Ју-

гословенскимузичкифолклорI,НароднемелодијекојесепевајунаКосмету, Про све та, 
Бе о град 1950.

6) Сту ди ја „Тро хеј ски ме трич ки об ли ци у му зич ком фол кло ру на ро да Ју го сла ви је“, у књи-
зи: Ми о драг Ва си ље вић, ЈугословенскимузичкифолклорII,Народнемелодијекојесе
певајууМакедонији, Про све та, Бе о град 1953.



стр:427-444.

- 429 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

за тим, об ја вљу је збор ник ме ло ди ја из Сан џа ка, уз ко ји му ре цен-
зен ти ни су до пу сти ли да при ло жи сту ди ју, а по том из да је и пе сме 
из ле ско вач ке обла сти, про пра ће не тек стом ко ји сме шта пе сме у 
њи хов кул тур ни ам би јент, од но сно по ку ша ва да уве де му зи ку у 
по ље тра ди ци о нал ног ет но ло шког ин те ре со ва ња. За хва љу ју ћи, да-
кле, си сте мат ском при ку пља њу и про у ча ва њу му зич ког фол кло ра, 
као и чи ње ни ца ма да је осно вао Ка те дру за му зич ки фол клор на 
Му зич кој ака де ми ји, те да је по след њих два де се так го ди на свог 
жи во та про вео ба ве ћи се ис кљу чи во про у ча ва њем фол кло ра, Ва-
си ље вић се сма тра пр вим ет но му зи ко ло гом у Ср би ји. 

Пре не го што је Ми о драг Ва си ље вић за сно вао сво ју ис тра жи-
вач ку де лат ност ком по зи то ри су, са сво јих ства ра лач ких по тре ба, 
у нај ве ћој ме ри по ка зи ва ли ин те ре со ва ње за му зич ки фол клор Ср-
би је или Ју жних Сло ве на уоп ште, ре ђе Бал ка на - у за ви сно сти од 
њи хо ве ве ће или ма ње бли ско сти с раз ли чи тим ак ту ел ним иде о ло-
ги ја ма: срп ске од но сно ју го сло вен ске на ци је, сло вен ске ра се или 
осе ћа ња ре ги о нал не по ве за но сти на ста ле у за јед нич ком ис ку ству 
про ти вље ња Тур ци ма. „У по тра зи за ет нич ким и кул тур ним иден-
ти те том ис тра жи ва ња су би ла под ја ким ути ца јем на ци о нал них по-
кре та, пан сла ви стич ких иде ја и же ље за са мо о дре ђе њем, а све с ци-
љем ства ра ња но вих на ци о нал них умет но сти на осно ви на род них 
умет но сти и му зи ке“, су ми ра ет но му зи ко лог Оскар Ел шек пе ри од 
на ци о нал ног ро ман ти зма у умет но сти и ком по зи тор ске оп чи ње но-
сти на род ном му зи ком.7) Пр ви су па три от ски по ду хва ти срп ских 
ком по зи то ра би ли ре ла тив но про сти, углав ном све де ни на пот пи-
си ва ње не ма што ви те хар мон ске прат ње под на род ну ме ло ди ју. На 
при мер, де лат ност пр вог оду ше вље ног му зич ког ро до љу ба, Кор-
не ли ја Стан ко ви ћа, оце ње на је ка сни је као не мно го вред на, из у зев 
у апо ло гет ском сми слу: „ње го ва це ло куп на кон цеп ци ја о му зи ци 
и ње ној тех нич кој и пси хо ло шкој вред но сти би ла (је) кон вен ци-
о нал на, беч ко-пе штан ска, јед не епо хе изоб ли че нога, сла ду ња вог, 
са лон ског ро ман ти зма. Али као ини ци а тор он игра уло гу ко ју је 
не мо гу ће пре ви де ти“.8) Та ко је већ и пот пи си ва ње јед но став них 
хар мо ни ја под фол клор ну ме ло ди ју пред ста вља ло де мон стра ци ју 
на ци о нал ног иден ти те та, вид са рад ње нај ни жег и нај ви шег дру-
7) 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:EssaysontheHistory
ofEthnomusicology, Edi ted by Bru no Nettl and Phi lip V. Bohlman, The Uni ver sity оf Chi ca-
go Press, 1991,  p. 91.

8) Др. Ми ло је Ми ло је вић, „Умет нич ка об ра да на ших на род них ме ло ди ја по мо ћу мо дер-
них тех нич ких срет ста ва“, у на ве де ној књи зи, стр. 20.
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штве ног сло ја, се ља ка и умет ни ка, где шко ло ва ни пре по зна је еле-
мен тар ну ле по ту пуч ке тво ре ви не а за тим јој и до при но си обо га-
ћу ју ћи је сред стви ма европ ске ви со ке кул ту ре. Вре ме ном, на рав но, 
са усло жња ва њем по ли тич ког и кул тур ног жи во та ем на ци по ва не 
на ци је, по ста ја ла су озбиљ ни ја и оче ки ва ња у по гле ду умет нич-
ког и тех нич ког ни воа ко је би тре ба ло да по стиг ну де ла на ци о-
нал них ком по зи то ра. Нај твр ђи став као по бор ник на ци о нал ног 
сти ла у му зич кој умет но сти за у зи мао је Ми ло је Ми ло је вић (1884-
1946), ком по зи тор, ди ри гент, пи ја ни ста, пе да гог, кри ти чар, есе ји-
ста. Ми ло је вић је зах те вао да му зич ки фол клор бу де ис ко ри шћен 
као ма те ри јал или, пак, под сти цај и на дах ну ће за ства ра ње умет-
нич ких де ла ко ја би све до чи ла о на ци о нал ној аутен тич но сти и био 
је ве о ма не рас по ло жен пре ма ства ра о ци ма ко ји су се у свом ра ду 
упра вља ли дру га чи јим афи ни те ти ма. Ипак, упр кос ова квом свом 
ста ву Ми ло је вић ни је пре ци зи рао ка рак те ри сти ке фол кло ра ко је 
би, упо тре бље не у аутор ском ства ра ла штву, опре де љи ва ле умет-
нич ки из раз као на ци о на лан. Из о стао је из ње го вих про по ве да ња 
осло нац на не ка кву ана ли зу му зич ког фол кло ра ко ја би кон крет но 
ис та кла спе ци фич не од ли ке и екс пли ко ва ла ка рак те ри сти ке пуч ке 
му зи ке. При оце њи ва њу на ци о нал но сти му зич ког де ла Ми ло је вић 
се у пот пу но сти ори јен ти сао сход но ин ту и тив ном ути ску, иако је 
ве о ма стро го ис ти цао свој на че лан став ко ји се ти че оче ки ва ња од 
ком по зи то ра.9)

Упра во је у кла си Ми ло ја Ми ло је ви ћа ста са вао Ми о драг Ва-
си ље вић као про фе си о нал ни му зи чар, об у ча ва ју ћи се на од се ку за 
ком по зи ци ју и на на став нич ко-те о риј ском од се ку у му зич кој шко-
ли „Мо кра њац“, од 1926. го ди не.10) Та ко ђе је Ва си ље вић имао при-
ли ке та мо да учи од Ко сте Ма ној ло ви ћа и Јо си па Сла вен ског, као и 
од дру гих ис так ну тих му зич ких ства ра ла ца у Ср би ји тог вре ме на: 
Ми хо ви ла Ло га ра, Ма ри је Ми хај ло вић, Јо ва на Бан ду ра, Јел ке Ста-
ма то вић. Осно ва но је прет по ста ви ти да су ови кон так ти, а по го то-
во ин тен зи ван кон такт са Ми ло је ви ћем као про фе со ром глав ног 
пред ме та „ко га Ва си ље вић про сто за тр па ва до ма ћим ра до ви ма“,11) 
ути ца ли на по то њу Ва си ље ви ће ву де лат ност. За ми сли мо ко ли ко је 
и ка квих ко мен та ра, упут ста ва и по у ка мо гао да ти Ми ло је вић свом 
9) Алек сан дар Ва сић, „Про блем на ци о нал ног сти ла у на пи си ма Ми ло ја Ми ло је ви ћа“, Му-

зикологија, бр. 7, Бе о град 2007.
10) Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, „Жи вот и рад Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа“, Народноствара-

лаштво–Фолклор, Год. XII, св. 47-48, Сеп тем бар-Де цем бар 1973, „In me mo ri am Ми о-
дра гу Ва си ље ви ћу“, стр. 8.

11) На нав. ме сту.
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ен ту зи ја стич ном уче ни ку то ком че ти ри го ди не Ва си ље ви ће ве ком-
по зи тор ске обу ке, те ка кав је тек ути сак у жи вом кон так ту мо ра ло 
оста вља ти ва тре но за ла га ње Ми ло је ви ће во за на ци о нал ну до ми-
нан ту у аутор ском му зич ком ства ра ла штву, кад је та ко бес ком про-
ми сно ин си сти рао на ње му и у пи са ним тек сто ви ма, ко ји би, по 
пра ви лу, тре ба ло да су од ме ре ни ји.

Ми о драг Ва си ље вић је имао мно го ин те ре со ва ња и мно го по-
сло ва, све ве за но за му зи ку, а ме ђу њи ма је и ме ло гра фи ја има ла 
сво је ме сто. Док је 1930-их го ди на жи вео у Ско пљу, по ред ан га-
жма на на ме сту на став ни ка у гим на зи ји и му зич кој шко ли, хо ро-
во ђе, ви о ли сте, на ла зио је вре ме на и за ис тра жи ва ње фол кло ра 
кроз ме ло граф ски и ком по зи тор ски рад и број не и ду ге раз го во ре 
о му зи ци ко је је во дио са нај ра зли чи ти јим са го вор ни ци ма.12) Од-
мах по сле ра та, ка да је већ био ста ци о ни ран у Бе о гра ду, оти шао је 
у рад ни оби ла зак Ко со ва и Ме то хи је, да по бе ле жи срп ске на род не 
пе сме док још има од ко га13) и од та да је у пот пу но сти по све ћен 
фол кло ри сти ци,14) све до сво је смр ти 1963. го ди не. Фол кло ри ста 
Не над Љу бин ко вић ис ти че за ни мљи ву ко ин ци ден ци ју ко ја се ти че 
ве ћи не обла сти у ко ји ма је Ва си ље вић бе ле жио пе сме, пред ста вље-
них ње го вим збор ни ци ма са Ко сме та, из Ма ке до ни је, Сан џа ка, Цр-
не Го ре, Вој во ди не: „бла го да ре ћи ше стом чу лу ко је је по се до вао у 
зна чај ној ме ри, Ва си ље вић је си сте мат ски ис пи ти вао и об ра ђи вао 
обла сти ко је су се то ком вре ме на из дво ји ле из др жав не за јед ни це“, 
од но сно још увек ни су али по сто ји на го ве штај у том прав цу. „Све-
сно је оту рао, оста вљао за не ко по зни је (и мо жда леп ше) вре ме 
об ра ду ет но му зи ко ло шке гра ђе из Цен трал не и За пад не Ср би је“.15) 
Збор ник ме ло ди ја из уже Ср би је об ја вљен је тек не дав но, за слу гом 
Ва си ље ви ће ве ћер ке др Зо ри сла ве Ва си ље вић и то је за и ста пред-
ста вља ло за о кру же ње ње го ве об ла сно кон ци пи ра не ме ло граф ске 
12) Жив ко Фир фов, „По во дом де се то го ди шњи це смр ти про фе со ра Ми о дра га Ва си ље ви-

ћа“, у на ве де ном дво бро ју ча со пи са Народностваралаштво–Фолклор, стр. 21-23.
13) Проф. др Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, „Реч при ре ђи ва ча : Хро но ло ги ја до га ђа ња на Ко со-

ву и Ме то хи ји до 1967. го ди не“, у: 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, стр. 429.

14) Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, „Жи вот и рад Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа“, на нав. ме сту, стр. 
15.

15)  Проф. др Не над Љу бин ко вић, „По го вор : По во дом књи ге Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа 
НароднемелодијесКосоваиМетохије“, у: Ми о драг А. Ва си ље вић, Народнемелодијес
КосоваиМетохије, 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, стр. 405.
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де лат но сти.16) Ова за ни мљи ва Љу бин ко ви ће ва при мед ба ука зу је, у 
ства ри, на фо ку си ра ност Ми о дра га Ва си ље ви ћа на те ри то ри је ко је 
су се у вре ме на ци о нал ног уоб ли ча ва ња сма тра ле срп ским, све до 
ко му ни стич ке по де ле Ју го сло ве на на на ро де и на род но сти са њи-
хо вим у сва ком сми слу ја сно од ре ђе ним гра ни ца ма. Овај на лаз ко ји 
све до чи о Ва си ље ви ће вој ори јен та ци ји пре ма срп ском иден ти те ту 
пр ко си ин тен ци ји по ка за ној на сло вом ко ји су по не ле пр ве две Ва-
си ље ви ће ве збир ке, Југословенскимузичкифолклор. Очи глед но је 
да се он пом но ин те ре со вао са мо за срп ску фол клор ну му зи ку, па 
ју го сло вен ско опре де ље ње у на сло ву мо же да бу де сво је вр сна ми-
ми кри ја у вре ме ну ка да ни је би ло згод но ис ти ца ти срп ски па три-
о ти зам; ма да, по сто ји мо гућ ност да је, као код мно гих на уч ни ка 
ста са лих у пр вој Ју го сла ви ји, то екс тен зив но срп ство би ло по ме-
ша но са ју го сло вен ством, евен ту ал но бал кан ством, у не пре ци зан и 
ира ци о нал но за сно ван став о ет нич ком је дин ству ју жно сло вен ског 
жи вља ко је се до ка зу је слич но сти ма у кул ту ри.

За раз ли ку од пра те ћег тек ста у збор ни ку пе са ма из ле ско вач ке 
обла сти, за хва љу ју ћи ко ме се Ва си ље вић не сум њи во сма тра на уч-
ни ком,17) пр ве две ње го ве  сту ди је ни су ни ка да при ву кле озбиљ ну 
па жњу - ма да су у нај ве ћој ме ри те о риј ске при ро де, за ми шље не 
као фун да мен тал не и из у зет но хе у ри стич не. У „То нал ним осно-
ва ма на шег му зич ког фол кло ра“ Ми о драг Ва си ље вић се ба ви ап-
стра хо ва њем фраг ме на та то нал ног си сте ма ла тент но при сут ног у 
срп ској фол клор ној му зи ци и те о риј ском ре кон струк ци јом ње го ве 
це ло ви то сти. Ова сту ди ја се, пре ма та квом свом са др жа ју, укла па 
у низ ра до ва раз ли чи тих ауто ра ко ји су пре Ва си ље ви ћа по ку ша-
ва ли да от кри ју тон ски низ и ње го ве кон струк ци о не за ко ни то сти 
ка рак те ри стич не за фол клор ну му зи ку Ју жних Сло ве на, што ни је 
да ло на ро чи то за ни мљи ве ре зул та те. Фин ски ет но му зи ко лог Ри сто 
Пе ка Пе на нен, у освр ту на ет но му зи ко ло ги ју у бал кан ским зе мља-
ма, ква ли фи ко вао је ову ис тра жи вач ку де лат ност као сим бо лич ку 
у свом исто риј ском кон тек сту: при вид но му зи ко ло шку ак тив ност 
ко јој у осно ви не сто је на уч ни раз ло зи. Он је са гле дао по тра гу за 
ле стви ца ма у бал кан ским про у ча ва њи ма му зич ког фол кло ра као 
лајт мо тив еман ци по ва ња но вих на ци ја на Бал ка ну од њи хо ве при-
пад но сти ото ман ском све ту, ко је је спро во ди ла њи хо ва ин те ли ген-
16) Ми о драг А. Ва си ље вић, Записинароднихпесама :Србија, При ре ди ла Зо ри сла ва М. 

Ва си ље вић, „Но та“, Кња же вац, 2008.
17) Мла ден Мар ко вић, нав. де ло, стр. 9-10. 
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ци ја, шко ло ва на на За па ду.18) У том сми слу он ис ти че на уч ну бе зна-
чај ност до би је них ре зул та та, с об зи ром на то да је ствар ни сми сао 
по тра ге за ле стви ца ма под у пи ра ње по ли тич ких и иде о ло шких ста-
во ва: „Мо гла би се оправ да но пре и спи та ти ре ле вант ност ве ћи не 
бал кан ских те о ри ја о ле стви ца ма кад је у пи та њу са ма му зи ка чи јој 
ана ли зи оне те же. Као што су ми то ви у ре ла ци ји са дру гим ми то-
ви ма, та ко су и те о ри је о ле стви ца ма пре у ре ла ци ја ма са прет ход-
ним те о ри ја ма не го са му зи ком ко ју по ку ша ва ју да осве тле“.19) Јер, 
сви су ис тра жи ва чи тра жи ли ре ше ње про бле ма ле ствич не осно ве 
бал кан ског му зич ког фол кло ра у окви ру ан тич ког грч ког мо дал ног 
или мо дер ног за пад но е вроп ског то нал ног си сте ма, не би ли та ко 
ар гу мен то ва но дис тан ци ра ли кул ту ру до не дав не ра је од ви ше ве-
ков ног тур ског ути ца ја и по твр ди ли на ци о нал ну са мо бит ност.

Сво ју те о ри ју Ва си ље вић је за сно вао стро го ем пи риј ски, про у-
ча ва ју ћи хи ља де за пи са пе са ма (ре ђе ин стру мен тал не му зи ке) ко је 
је до но сио с те ре на, уз ра зно вр сне пра те ће ин фор ма ци је. У јед ној 
је ре че ни ци су ми рао сво је на уч но са зре ва ње и на ста нак те о ри је о 
срп ском му зич ком фол кло ру: „Кад се у ме ни сре ди ла сти хи ја тог 
сил ног ма те ри ја ла, нео бич на ме ло ди ка и буј на ме три ка, по стао 
сам те о ре ти чар; упо ре ђи ва ње ма те ри ја ла и из у ча ва ње на род ног 
жи во та и оби ча ја уве ло ме је у на у ку, у ет но му зи ко ло ги ју“.20) Ва-
си ље вић је био до бро упо знат са до та да шњим ис тра жи ва њи ма му-
зич ког фол кло ра. Тра га ње у ту ђој кул ту ри за ко ре ни ма му зич ког 
иди о ма Ју жних Сло ве на ни је му се, очи глед но, чи ни ло као до бар 
ис тра жи вач ки смер - чак и ако је то бли ска Грч ка, као тзв. „ко лев-
ка европ ске ци ви ли за ци је“, из ра же на у сво јим ан тич ким му зич ким 
ле стви ца ма.21) Ва си ље ви ћев са рад ник из Ра дио Бе о гра да, Љу бо мир 
Ко цић, сма тра нај ва жни јим ње го вим ста вом ми сао ко ју пам ти да 
је Ва си ље вић из ре као у ви ше на вра та: „Ми на шу на род ну му зи-
18) Ri sto Pek ka Pen na nen, „Lost In Sca les: Bal kan Folk Mu sic Re se arch And The Ot to man Le-

gacy“, Музикологија, бр. 8, Бе о град 2008, стр. 127.
19) Ri sto Pek ka Pen na nen, нав. де ло, Ре зи ме (са ен гле ског пре ве ла Ка та ри на То ма ше вић), 

стр. 147.
20) Из ауто би о гра фи је Ми о дра га Ва си ље ви ћа ко ја се на ла зи у Ар хи ву ФМУ у Бе о гра ду; 

на ве де но пре ма: Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, „Жи вот и рад Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа“, 
Народностваралаштво–Фолклор, 47-48, Бе о град 1978, стр. 17-18.

21) „The Oc ci den ta list myth of clas si cal Gre e ce as the cra dle of We stern ci vi li za tion was so po-
wer ful that from the 1860s on wards even Czech and Slo vak mu si co lo gists tried to analyse 
the ir own folk mu sic thro ugh the to ne gro ups of Gre ek the o ri es“, RistoPekkaPennanen, нав. 
де ло, стр. 134.
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ку мо же мо да об ја сни мо са мо на шом му зи ком, а не ту ђом“.22) Ње-
го ва  му зи ко ло шка те о ри ја о фол кло ру је из ве де на из су сре та са 
„ет но фо ни јом“,23) на из глед без спо ме ну тог иде о ло шког оп те ре ће-
ња - по ри ца њем тур ског ути ца ја и на ме та њем до ка за за европ ски 
иден ти тет Ју жних Сло ве на. На про тив, Ва си ље вић се не ус те же да 
при зна бли скост с Тур ци ма: „Да нас се у на шем му зич ком фол кло-
ру нај ви ше опа жа ју тур ски ути ца ји“, док се „за пад но е вроп ски ути-
ца ји ја вља ју (...) код Ср ба по сле ства ра ња но ве др жа ве по чет ком 
XIX ве ка, а код Хр ва та и на ро чи то код Сло ве на ца они су, ме ђу тим, 
дав на шњи“.24) Мо гао је кре ну ти пу тем утвр ђи ва ња тих ути ца ја ко ји 
су тво ри ли „европ ску Тур ску“,25) пред ста ву о  Бал ка ну као о пре-
ла зној обла сти из ме ђу два све та, ис точ ног и за пад ног, али се Ва си-
ље вић од вра тио од тог прав ца ис тра жи ва ња и по тра жио дру га чи је 
ре ше ње, сма тра ју ћи да „Бал кан има по себ ну пси хо ло ги ју у сво јој 
кул ту ри, осе ћа њи ма и жи вот ним ма ни фе ста ци ја ма. Услед свог не-
пре кид ног стра да ња он је био при ну ђен да ства ра стал ни от пор 
пре ма све му, па и пре ма стра ним ути ца ји ма“.26) 

Ва си ље вић је на овај на чин по ку шао да из бег не зам ке по ли-
тич ког иде о ло ги зо ва ња у свом на уч ном при сту пу и да, као што је 
на гла ша вао, на шу му зи ку об ја шња ва на шом му зи ком, а не ту ђом. 
У ства ри, упра во ка ко је ис та као Пе на нен, он по пут сво јих прет-
ход ни ка, ис тра жи ва ча бал кан ског му зич ког фол кло ра, ни је одо лео 
иза зо ву да те сти ра му зич ке за пи се на при су ство грч ких и дур-мол 
ле стви ца: „При ли ком кла си фи ка ци је ме ло ди ја мо је збир ке до шао 
сам до за кључ ка да је из ве стан број при ме ра дво сми слен по сво јим 
тон ским функ ци ја ма, тј. да мо же при па да ти и ан тич ком, а исто та ко 
и мо дер ном си сте му ле стви ца. Ка да сам при сту пио хар мо ни зо ва-
њу та квих при ме ра, за кљу чио сам да ови не при па да ју ни јед ној ни 
22) „Део ди ску си је са на уч ног ску па ‘Де лат ност Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа’ одр жа ног 21. 

Де цем бра 1985. го ди не у про сто ри ја ма ‘Ле га та Сла вен ског’ у ор га ни за ци ји ФМУ, УФ 
СРС и СО КОЈ-а“, МиодрагА.Васиљевић–животидело, стр. 166.

23) Ми о драг Ва си ље вић се по ка зао као на да рен тво рац но вих ре чи; овај је из раз упо тре био 
у сту ди ји „Тро хеј ски ме трич ки об ли ци у му зич ком фол кло ру на ро да Ју го сла ви је“, стр. 
XXVII

24) „То нал не осно ве на шег му зич ког фол кло ра“, у: М. А. Ва си ље вић, Југословенскимузич-
кифолклорI, стр. 341; та ко ђе, о тур ском ути ца ју оп шир ни је пи ше на стр. 384-386, у 
сту ди ји „Струк ту ра тон ских ни зо ва у на шој на род ној му зи ци“, чи је об ја вљи ва ње ни је 
би ло до зво ље но уз збир ку ме ло ди ја из Сан џа ка, не го је пр ви пут штам па на тек не дав-
но, у по но вље ном збор ни ку пе са ма са Ко со ва и из Ме то хи је:  Ми о драг А. Ва си ље вић, 
НароднемелодијесКосоваиМетохије, 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.

25) Пре ма на сло ву  пу то пи са о Бал ка ну: Ami Bo ue, LaTurquied’Europe, Pa ris 1840.
26) Ми о драг Ва си ље вић, „То нал не осно ве на шег му зич ког фол кло ра“, стр. 364.
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дру гој то нал ној осно ви, већ не кој тре ћој“, об ја шња ва Ва си ље вић 
ка ко је за по че ло ње го во от кри ће.27) При ме ти ће мо да он ов де, ипак, 
не спо ми ње ни ка кве тур ске ути ца је, иако је на гла сио, као што смо 
го ре на ве ли, њи хо во уоч љи во при су ство, и да раз ма тра ма те ри јал 
са мо у кон тек сту европ ских ле стви ца. У том тре нут ку не до у ми це, 
ме ђу тим, Ва си ље вић се ни је осло нио на сво је до ми шља ње, као му-
зи ко ло га, ком по зи то ра, му зич ког пе да го га, па три о те, по зна ва о ца 
на ро да и ње го ве му зи ке, не го се за хар мон ско ту ма че ње фол клор-
не му зи ке обра тио ње ном ауто ру, из во ђа чу и кон зу мен ту - се о ском 
ста нов ни штву. Кон сул то вао се пет на ест го ди на са сви ра чи ма око 
хар мон ских ре ше ња ко ја они ко ри сте и из ко јих би тре ба ло да мо-
же да се ап стра ху је те о риј ски си стем срп ског му зич ког фол кло ра: 
„Од ла зио сам у нај за ба че ни ја се ла, слу шао их ка ко сви ра ју и пра те 
сво је на род не пе сме, опа жао и бе ле жио њи хо ве акор де. Че сто сам 
њи хо ве ин стру мен те узи мао у сво је ру ке и по ста вљао пи та ња на 
ко ја сам до би јао од го во ре. За ни мљи во је да дор ска ка ден ца ни ка-
да ни је од го ва ра ла њи хо вој на из глед дор ској ме ло ди ји (...) Њи хов 
хар мон ски ин стинкт је увек зах те вао из ве сне акор де с друк чи јим 
кон струк ци о ним сме ром“.28)

Спо ме ну та „нај за ба че ни ја се ла“, сход но кла сич ном ет но ло-
шком ве ро ва њу, је су ме ста на ко ји ма вре ме сто ји кад су у пи та њу 
кул тур не про ме не, па је у њи ма, та ко, мо гу ће за те ћи по ја ве ко је се 
ни су ме ња ле нај ма ње ве ко ви ма, по не кад чак и од пра и сто ри је.29) То 
ве ро ва ње је, на при мер, зна ме ни том хо ланд ском ет но му зи ко ло гу 
Ја пу Кун сту (Ja ap Kunst) омо гу ћи ло да по ста ви те зу о мо гућ но сти 
ре кон стру и са ња не ка кве нео лит ске кул ту ре, ко ја се ши ри ла из ис-
точ ног Ме ди те ра на све до ју жне Ки не, а на осно ви ње них тра го ва 
ко ји се мо гу пре по зна ти у му зич ким исто вет но сти ма при сут ним 
још увек у пла ни на ма Бал ка на и на ма лим ин до не жан ским остр ви-
ма. Кунст је те зу из нео под на сло вом „О кул тур ним ве за ма из ме ђу 
фол клор них мо ти ва Бал ка на и Ин до не зи је“,30) прет по ста вља ју ћи 
да се за ви ше од 2500 го ди на ни шта ни је про ме ни ло у му зи ци ра њу 
27) Исто, стр. 350.
28) На истом ме сту.
29) На при мер, на слов „Нео лит ски мо ти ви и без вре ме ни ка рак тер се љач ке умјет но сти“ 

(Мир ко Кус-Ни ко ла јев, у: Етнологија, Год. I, Св. 4, ок то бар-де цем бар 1940, стр. 193-
203.) на гла ше но илу стру је ово уве ре ње ко је је ду го до ми ни ра ло у ет но ло ги ји.

30) Овај рад је Јап Кунст пред ста вио на Дру гом кон гре су Ме ђу на род ног Са ве та за Му-
зич ки Фол клор (InternationalFolkMusicCouncil), одр жа ном у Опа ти ји 1953. го ди не: 
CulturalrelationsbetweentheBalkansandIndonesia, Аmsterdam, Royal Tro pi cal In sti tu te, 
1954.  
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ни на јед ном од та два кра ја све та, што се има за хва ли ти чи ње ни ци 
да се ра ди о „нај за ба че ни јим се ли ма“. Овај је рад, ина че, Ми о драг 
Ва си ље вић сма трао зна чај ним за ре ша ва ње пи та ња по ре кла дво-
гла сног пе ва ња бал кан ског пла нин ског ста нов ни штва,31) не ви де ћи 
не ра зум ну по став ку ње го ву до ко је је до шло услед фа сци на ци је 
ег зо ти ком ста ри не, ко јом је и сам Ва си ље вић за ра жен: „Ди ја фо-
ни ја се на ду же за др жа ла бла го да ре ћи то ме што је са же та у ма ле, 
звуч но је згро ви те и про дор не це ли не. Оне ни су од је ки ва ле са мо с 
про план ка на про пла нак или с кр ша на крш, не го и из ве ка у век, 
из кул ту ре у кул ту ру од ка ме ног до ба до пе ри о да ра да ра и те ле ви-
зи је“.32) На та квим ме сти ма, да кле, за ко ја се ве ро ва ло да чу ва ју 
кул тур не осо би не не појм љи ве древ но сти, при ку пио је Ва си ље вић 
све до чан ства о по сто ја њу му зич ких кон струк циј ских за ко ни то сти 
ко је су за до та да шњу му зич ку те о ри ју фол кло ра би ле са свим не-
по зна те.

По сту пак об ра де ко ме је Ва си ље вић под вр гао при ку пље не ин-
фор ма ци је је сло жен и из гле да по ма ло ду би о зно у ме то до ло шком 
сми слу, ма да тре ба узе ти у об зир и да је не пре ци зно опи сан, у све-
га две ре че ни це. „Ка да сам уста но вио си стем на род них хар мо ни за-
ци ја,“ об ја шња ва Ва си ље вић, „по ку шао сам да ис пи ту јем њи хо во 
по ре кло и да до во дим у ве зу ево лу ци ју фол клор них хар мо ни ја с 
да на шњом при ме ном, а за тим и да по тра жим за јед нич ке осно ве 
из ме ђу хар мо ни ја ко је су по ста ви ли на ши пр ви ком по зи то ри и ако-
ра да ко је у сво јој прат њи при ме њу је на род. На тај сам на чин из ве-
сне за јед нич ке ком по нен те са гла сио сво јим те о ри ским на че ли ма 
и по ступ но до шао до за кључ ка“.33) Ни је ла ко об ја сни ти због че га 
би Ва си ље ви ћу би ло по треб но да узме у об зир хар мон ска ре ше ња 
са вре ме них ком по зи то ра и да до во ди у ве зу „ево лу ци ју фол клор-
них хар мо ни ја с да на шњом при ме ном“. Овај по сту пак је, ме ђу тим, 
оправ дан у кон тек сту ве ре у по сто ја ње ет нич ког ду ха ко ји де лу-
је као тво рач ка си ла у сва ком при пад ни ку на ци је и по ве зу је их у 
уза јам ном раз у ме ва њу: се ља ка, ком по зи то ра, му зи ко ло га, љу би-
те ља му зи ке; уоста лом, „кул ту ра иде за тим да му зич ка умет ност 
по свом тон ском је зи ку бу де што ра зу мљи ви ја и бли жа му зич ким 
31) Ми о драг А. Ва си ље вић, „Струк ту ра тон ских ни зо ва у на шој на род ној му зи ци“, Народ-

немелодијесКосоваиМетохије, 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, стр. 339.

32) Исто, стр. 383; та ко ђе: „оби ча ји уз пе ва ње да ју по дат ке ко ји се ви ше ве ко ва не мо гу из-
гу би ти“ (стр. 346); или„Овај оби чај ја ко под се ћа на про лећ не пе сме из не зна бо жач ког 
пе ри о да ко је су Сло ве ни пе ва ли у част бо ги ње про ле ћа Ве сне“ (стр. 349).

33) На истом ме сту.
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осе ћа њи ма на ро да и да му зич ка умет ност про ис тек не из на род не 
кул ту ре“,34) сма трао је Ва си ље вић под очи глед ним ути ца јем свог 
про фе со ра ком по но ва ња, Ми ло ја Ми ло је ви ћа.35)

Ниг де ни је Ва си ље вић био екс пли ци тан по том пи та њу, али 
се из мно гих ње го вих фор му ла ци ја за и ста да на слу ти ти јед но ро-
ман тич но по ји ма ње на ро да, чи ји се дух ис по ља ва у тво ре ви на ма 
на род не умет но сти по нај ви ше, али про жи ма и све у ку пан жи вот 
ко лек ти ва. На при мер, ка да на пи ше ова кву тврд њу: „На Бал ка ну 
је у то ме вре ме ну му зич ки фол клор био у свом нај ра зви је ни јем 
об ли ку: ли ри ка је ис пу ња ва ла це ло куп на кул тур на зби ва ња се ла и 
гра да, а епи ка је већ би ла про бу ди ла из сна и пот ста кла на бор бу 
Ср би на, ста рог бал кан ског бун тов ни ка“,36) ја сно је да се не из ра жа-
ва на уч ник, не го по е та и па три о та. Уоп ште, лир ски је обо је но чи-
та во про у ча ва ње на ро да схва ће но као по тра га за ет нич ким ду хом, 
па та ко и про у ча ва ње на род не му зи ке као нај не по сред ни јег об ли ка 
ис по ља ва ња тог ду ха, као ма те ри ја ли зо ва не емо ци је. Ет но логи ја 
ка ква се ра ди ла у Југославијамa и ни је има ла дру ги циљ не го да 
про у чи „по ста нак и раз ви так сва ког на ро да и свих осо би на ко је 
га чи не на ро дом“,37) уто ли ко ви ше уко ли ко је по сто ја ла по тре ба за 
уво ђе њем ре да у по при лич но кон фу зну иден ти фи ка ци ју раз ли чи то 
појм ље них гру пи са ња Ју жних Сло ве на. У му зич кој те о ри ји Ми о-
дра га Ва си ље ви ћа се ја сно ис ти че те жња у прав цу фор му ли са ња 
те зе до вољ но фун да мен тал не да мо же да под не се ју го сло вен ске 
дра ме иден ти те та као пу ке ва ри јан те је дин стве ног ет нич ког суп-
стра та.

Ва си ље вић је ус пео оно че му се ње го ви прет ход ни ци у по тра-
зи за ти пич ним ле стви ца ма ни су ни при бли жи ли. Он је из дво јио 
из хи ља да при ме ра је дан низ то но ва и за ко ни то сти њи хо вог по на-
ша ња у прак си, при ли ком фор ми ра ња ме ло ди ја. На тој осно ви је 
34) Ми о драг Ва си ље вић, „Струк ту ра тон ских ни зо ва у на шој на род ној му зи ци“, стр. 333.
35)  „Кул тур ним му зи ча ри ма је, пре ма то ме је ди ни за да так: про на ћи осе ћај ни мо ме нат ко-

ји је ин спи ри сао се ља ку јед ну ма лу, про сту, крат ку, при ми тив ну ме ло ди ју, ужи ви ти се 
у ње га, про бу ди ти у сво јој ду ши исто то осе ћа ње и ру ко во ђен на род ном ме ло ди јом, 
уне ти у њу све ком плек сне, осе ћај не ак цен те сво је раз ви је не, из ра ђе ни је умет нич ке 
ин ту и ци је.“ (Ми ло је Ми ло је вић, „Умет нич ка об ра да на ших на род них ме ло ди ја по мо ћу 
мо дер них тех нич ких срет ста ва“, Музичке студије и чланци,Друга књига, Из да вач ка 
књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град 1933, стр. 22. 

36) Ми о драг Ва си ље вић, „Тро хеј ски ме трич ки об ли ци у му зич ком фол кло ру на ро да Ју го-
сла ви је“, пред го вор у књи зи: Ми о драг Ва си ље вић, ЈугословенскимузичкифолклорII,
НароднемелодијекојесепевајууМакедонији, Про све та, Бе о град 1953, стр. XVII.

37) Др. Јо ван Ер де ља но вић, Основеетнологије, Из да ње За дру ге про фе сор ског дру штва, 
Бе о град 1939, стр. 3.
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фор му ли сао ле ствич не ни зо ве, ме ђу ко ји ма се је дан ис ти цао као 
основ ни, об у хва та ју ћи да ле ко нај ве ћи број при ме ра. На звао га је 
„ан тич ки дур“, где при дев од ра жа ва бит на свој ства ове ле стви це, 
стра на мо дер ном то на ли те ту а бли ска од ли ка ма ан тич ких ле стви-
ца (пла гал на кон струк ци ја; низ ла зно про сти ра ње; дво функ ци о нал-
ност; ме ло диј ска, не хар мон ска ло ги ка и сл.), док се „дур“ од но си 
на вр сту тро зву ка ко ја се гра ди на основ ним функ ци ја ма, то нич-
ној и суб до ми нант ној; ка сни је га је пре и ме но вао у „квинт ни дур“, 
на гла ша ва ју ћи тим на зи вом зна чај за вр шног то на ко ји се на ла зи 
на квин ти дур ског тро зву ка. Овај услов но ре че но то на ли тет има и 
не ко ли ко ва ри јан ти, ко је до пу шта ју не ке до дат не мо гућ но сти му-
зич ког из ра жа ва ња, а све их је Ва си ље вић де таљ но и без ика квог 
остат ка обра зло жио са ста но ви шта њи хо ве уну тра шње али и кон-
тек сту ал не ге не зе и функ ци о нал но сти, као и фор ме са гле да не и са 
функ ци о нал ног ста но ви шта и са ста но ви шта естет ске ло ги ке.38)

Пе на нен сма тра да је Ва си ље ви ћев квинт ни дур „ин те лек ту ал-
но ди ван те о риј ски изум“39) - што он сва ка ко је сте - али да је ме тод 
упо тре бљен за ње го во кон стру и са ње нео зби љан, по вр шан и сто га 
са бе зна чај ним ре зул та том.40) Из крат ког обра зло же ња ко је је Пе-
на нен по ну дио за свој став (а ко је је на ве де но ов де у прет ход ној 
фу сно ти) сти че се ути сак да ни је за и ста про чи тао Ва си ље ви ће ве 
тек сто ве, а ка мо ли да се уду бљи вао у ње го ву ар гу мен та ци ју. Те-
о риј ска кон струк ци ја фол клор них му зич ких прин ци па Ми о дра га 
Ва си ље ви ћа је гра ђе на са ве ли ким ослон цем на ствар ност, као ин-
тер пре та ци ја ем пи риј ских по да та ка, и као та ква не мо же да бу де 
пу ка фан та зи ја, већ за слу жу је да бу де де таљ ни је раз мо тре на. По-
ред то га, Ва си ље ви ће ва ам би ци ја да из гра ди об у хват ни си стем, те 
па жња и пре да ност ко је је уло жио у тај по сао, га ран ту ју да ње го во 
об ја шње ње то нал них за ко ни то сти ју жно сло вен ске фол клор не му-
зи ке тре ба гле да ти као зна чај но до стиг ну ће срп ске ет но му зи ко ло-
ги је и, ши ре, на у ке о на ро ду, а не от пи са ти га тек јед ном ре че ни-
цом као бе сми сли цу - по го то во што по сто је, та ко ђе, и су прот на 
ми шље ња, осно ва на на ис тра жи вач ком ис ку ству, ко ја по твр ђу ју 
Ва си ље ви ће ве на ла зе и упо тре бљи вост ње го ве те о ри је фол клор не 
38) У сту ди ја ма „То нал не осно ве на шег му зич ког фол кло ра“, на ро чи то стр. 350-374. и 

„Струк ту ра тон ских ни зо ва у на шој на род ној му зи ци“ где по на вља све из пр ве сту ди је, 
још знат но про ши ре но и си те ма ти зо ва но.

39) „an in tel lec tu ally be a u ti ful the o re ti cal de vi ce“, Ri sto Pek ka Pen na nen, нав. де ло, стр. 136..
40) „Re pre sen ting oc ta ve sca les as con si sting of di a to nic, chro ma tic or en har mo nic te trac hords 

and pen tac hords, wri ting them in de scen ding form, and na ming them af ter the clas si cal Gre ek 
prac ti ce is hardly suf fi ci ent for esta blis hing anything“; на истом ме сту.



стр:427-444.

- 439 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

му зи ке.41) Нео до љи ва је асо ци ја ци ја на гран ди о зан ин те лек ту ал ни 
си стем, пре пун ма што ви тих кон струк ци ја, су ко ба и обр та, ко јим се 
про сла вио Клод Ле ви-Строс, сма тра ју ћи да је от крио уни вер зал ни 
си стем функ ци о ни са ња људ ског ми шље ња. Он је сте от крио на чин 
на ко ји је мо гу ће по ве за ти ама баш све у сми са о ну це ли ну – што 
је већ сум њи вог епи сте мо ло шког зна ча ја - и чи је је ре зул та те не-
мо гу ће до ка за ти ни ти опо врг ну ти, та ко да је „су штин ска вред ност 
Ле ви-Стро со вог до при но са (...) уисти ну по ет ски ра спон асо ци ја-
ци ја ко је он раз ви ја то ком сво је ана ли зе“.42) Слич но то ме, Ва си ље-
вић сма тра да је от крио си стем ко ји ре гу ли ше му зич ко ми шље ње 
ве ли ког де ла Ју жних Сло ве на. Не ка је то пре вас ход но про јек ци ја 
ње го вог пе дант ног лич ног ка рак те ра, опет ни је без зна ча ја чи ње-
ни ца да му зич ки ма те ри јал до зво ља ва да бу де про ту ма чен по мо ћу 
Ва си ље ви ће ве те о ри је.43)

По ред му зич ких те о риј ских до ка за да се ра ди о им пли цит ном 
те о риј ском  си сте му, Ва си ље вић је те ме љио сво ју ар гу мен та ци ју о 
ње го вој је дин стве но сти и на из у зет но на ив ним тврд ња ма о дав на-
шњем по ре клу срп ског му зич ког фол кло ра и о ње го вој чвр стој ве-
зи са при ро дом, што је мо ра ло ути ца ти на опа да ње укуп ног ефек та 
ње го вог де ла. У сво јим сту ди ја ма „То нал не осно ве на шег му зич ког 
фол кло ра“ и „Струк ту ра тон ских ни зо ва у на шој на род ној му зи ци“ 
он ин си сти ра, на мно го ме ста, на под сти ца ју ко ји је при ро да да ла 
са мом на ста ја њу а за тим и об ли ку пе ва ња. На при мер, кад го во ри 
о чо бан ском ега њу, Ва си ље вић ди рект но твр ди да „сто ча ра на ега-
ње го ни са ма при ро да, жи вот ни усло ви на љу том кр шу...“, те да 
иако је „сво је ега ње де ли мич но при пи то мио“ бал кан ски чо ба нин 
још увек, очи глед но, ре а гу је на око ли ну на је дан искон ски на чин. 
Од мах за тим Ва си ље вић об ја шња ва: „Нај ста ри ја му зич ка кул ту ра 
на ших да ле ких пре да ка и је сте на ста ла у при ро ди и у ве зи је са 
пр во бит ним жи во том у њој“. Он прет по ста вља по ре кло пе ва ња у 
по дра жа ва њу при ро де ко ја је пре пу на зву ко ва: „У да ле кој про шло-
сти пе ва чи ни су мо гли осе ћа ти хар мо ни ју, јер за ту вр сту зву ко ва 
ни су има ли узор у при ро ди“, обра зло жио је пр во бит ност ме ло диј-
41) An na Cze ka now ska-Ku klin ska (War sza wa), „Sig ni fi can ce of Mi o drag Va si lje vić’s works for 

the in ter pre ta tion of Sla vo nic mu sic“,  на ве де ни број ча со пи са Народностваралаштво–
Фолклор.

42) Ед мунд Лич, КлодЛеви-Строс,Другоиздање, Пре ве ла с ен гле ског Ми ли ца Ми хај ло-
вић, Би бли о те ка ХХ век, Књи га 9, Про све та, Бе о град 1982, стр. 143 и 144.

43) Има ла сам при ли ку да се лич но уве рим у то, за хва љу ју ћи са рад њи са Ва си ље ви ће вом 
ћер ком, са да по кој ном проф. др Зо ри сла вом Ва си ље вић, уче ству ју ћи  у ана ли зи ра њу 
око 400 при ме ра, у окви ру спре ма ња ма те ри ја ла за збор ник Ва си ље ви ће вих за пи са пе-
са ма из уже Ср би је (в. ов де нап. 16)
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ског, не хар мон ског ми шље ња – ве ро ват но та ко им пли ку ју ћи до каз 
о раз вој ној при ми тив но сти квинт ног ду ра, чи ја је то ти пич на од-
ли ка. На про тив, ства ра ли су про дор ну „дис хар мо ни ју ка ко би сво је 
пе ва ње пре не ли што да ље у при ро ду и ка ко би је над ја ча ли и што 
бо ље чу ли у њој, јер су у при ро ди пр во бит но жи ве ли као лов ци а 
доц ни је као сто ча ри и зе мљо рад ни ци“ 44) - ов де ми сли на оби ла то 
ко ри шће ње, у пе ва њу пре те жно пла нин ског ста нов ни штва, ин тер-
ва ла се кун де, на тзв. се кунд ну ди ја фо ни ју, око чи је се ста ро сти ни-
је ни ка да пре ми шљао, не го је, ка ко ви ди мо из ове ре че ни це, сме-
штао ње но по ре кло чак у па ле о лит. 

Ко ли ко год да је овом ар гу мен та ци јом Ва си ље вић же лео да 
по твр ди сво ју му зич ку те о ри ју, то ли ко је она мо гла по слу жи ти и 
у обр ну том сме ру: сим бо лич ком обе ле жа ва њу на ци о нал не те ри-
то ри је, из ко је је, ето, дав но из ра сла на ци о нал на кул ту ра. Али, ко-
ли ко је ова ре кон струк ци ја по ре кла бал кан ске му зи ке на ив на, то-
ли ко је бе зна ча јан и по ку шај да она по слу жи као до каз поли тич ког 
ле ги ти ми те та на ци је и ње них атри бу та. Ва си ље ви ће во из ла га ње, 
шта ви ше, ни не оста вља ути сак при су ства скри ве них на ме ра у 
прав цу по ли ти зо ва ња му зи ко ло шких ис тра жи ва ња. Ње го ва при ча 
о му зич кој ге не зи де лу је при лич но про сто ду шно и уве ре но, а ако 
је мо гу ће ин тер пре ти ра ти је на дру га чи ји на чин то ће се мо ћи за-
хва ли ти оп штој кли ми, ко ја је ве ћи ну дру штве них зби ва ња, па и 
на уч ни рад, про жи ма ла ве о ма при сут ним пи та њи ма на ци о нал ног 
иден ти те та. Ме ђу тим, „иако му зи ка мо же би ти при нуд но усме ре-
на у прав цу ра зних иде о ло шких ци ље ва, у јед ном ду бљем сми слу 
јој ње на ми ни мал на ре фе рент ност омо гу ћу је да функ ци о ни ше као 
на чин спо зна је“, сма тра ет но му зи ко лог Џим Сам сон.45) Упра во у 
том сми слу је те о ри ја Ми о дра га Ва си ље ви ћа зна чај на: као сво је-
вр сни до каз (на ци о нал ног или ка квог већ) груп ног иден ти те та на 
јед ном ду бо ко не све сном ни воу, на ком се сва ка ко од ви ја ко му ни-
ка ци ја - али не на на чин и у об ли ку при сту пач ном вер ба ли за ци ји, 
где се у са вре ме ној со ци о ло шкој и кул тур но-ан тро по ло шкој те о-
ри ји груп ни иден ти тет ина че тра жи и на ла зи, као тзв. кон структ – 
ар ти ку ли са на по ја ва, бли зу све сти, ко ју је мо гу ће пој ми ти и њо ме 
ма ни пу ли са ти. Је зик му зи ке ни је пре во див у дру ги иди ом упра во 
по ра ди пси хич ке ра зи не на ко јој функ ци о ни ше, не при сту пач ној за 
44) „Структура тонских низова у нашој народној музици“, стр. 341-342.
45) “alt ho ugh mu sic may be hi jac ked and di rec ted to wards any num ber of ide o lo gi cal ends, 

the re is a de e per sen se in which its mi ni mal re fe ren ti a lity al lows it to fun ction as a mo de of 
соgnition“, Jim Sam son, „Bor ders and brid ges: Pre li mi nary tho ughts on Bal kan mu sic“, Му-
зикологија,бр. 5, 2005, стр. 52.
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све оста ле ко му ни ка циј ске кон цеп ци је: „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“.46) У ери на уч ног 
пре и спи ти ва ња ре ал но сти на ци ја, утвр ђи ва ња њи хо ве исто риј ске 
услов но сти, му зи ко ло шко де ло Ми о дра га Ва си ље ви ћа опо ми ње на 
буд ност. Јер, чи ни се да тренд на уч ног про зре ва ња на ци о нал ног 
кон струк та и по лет ног де кон стру и са ња за блу де о ре ал но сти на-
ци о нал ног иден ти те та и о оправ да но сти на ци о нал ног сен ти мен-
та ни је ни шта дру го не го по нов но упре за ње до не дав не ет но ло ги је 
у ја рам иде о ло шких по тре ба  – овог пу та гло ба ли стич ке те жње у 
прав цу огра ни ча ва ња су ве ре но сти кроз ре ла ти ви зо ва ње и мар ги-
на ли зо ва ње на ци о нал ног иден ти те та. 

JelenaMiljkovic-Matic
DEFINITIONOFNATIONALIDENTITYINWORKSOFMIO-

DRAGA.VASILJEVIC
Summary

Since the time of Vuk Karadzic’s symbolic beginning of
an idea of national spirit, ethno-musicology in Serbia
haspresented the ideaofnationalspiritwithin itsmusi-
calworks.Thequestforpresentationofcharacteristicfolk
musicscaleshashadtwocharacteristics–expressionof
thenationalspiritinmusicanddeterminationofthenew
BalkaniannationashavingbeenclosetoEuropeandnot
toTurkey.HavingaccomplishedthequesttoproveEuro-
peannatureofSerbian/Yugoslavnation,MiodragVasilje-
vicresearchedawidespectrumofmusicmaterialandbe-
cameanonlyoneethnomusicologistwhodefinednational
identitythroughdefinitionofspecificmusicscalesinour
musicfolkloreandtheprinciplesoftheirmusicformation.
Suchworkholdsaspecialsignificanceincurrenttimesof
imperilmentofthenotions„folk“and„nation“withinsci-
entificresearchonthepeoples.
Key Words: Miodrag Vasiljevic, Serbian ethno-musico-
logy,folkmusicscales,nationalidentity
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