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Ап стракт: У овом пре глед ном члан ку дат је 

кра так осврт на ра до ве об ја вље не у збор ни ку Тра-

ди ци ја – фол клор – иден ти тет. Кроз при зму пред-

ста вље них тек сто ва са гле да ва се тач ка су сре та пој-

мо ва тра ди ци је, фол кло ра и иден ти те та, ко ји пред-

ста вља ју по ље на уч ног ин те ре со ва ња ет но ло шко-

ан тро по ло шке на у ке.

Кључ не ре чи: тра ди ци ја, фол клор, иден ти тет, 

плес, ма њи не,  за јед ни ца, на сле ђе, ве ро ва ња.

Ла нац од три ба зич не ка ри ке – фол клор, тра ди ци ја, иден-

ти тет – на ла зи се у фо ку су ис тра жи ва ња ка ко ет но ло ги је-ан-

тро по ло ги је, та ко и дру гих ху ма ни стич ких и дру штве них на у-

ка. Чи ње ни ца је да, ма ко ли ко се ди ску то ва ло, раз ми шља ло и 

пи са ло о овим пој мо ви ма, они не пре ста ју да ин спи ри шу но ве 

на уч не ра до ве.

До по себ ног ин те ре со ва ња за по јам и про бле ма ти ку ет-

нич ког иден ти те та у окви ру кул тур не ан тро по ло ги је и дру гих 

дру штве них на у ка до ла зи кра јем ше зде се тих го ди на XX ве-

ка. Не до у ми це ко је пра те ње го во те о риј ско од ре ђе ње оста ју 

отво ре не до да нас.1 За хва љу ју ћи ра ду нор ве шког ан тро по ло-

га Фре де ри ка Бар та, то ком се дам де се тих го ди на XX ве ка од и-

гра ла се ве ли ка про ме на у при сту пу ет нич ким фе но ме ни ма. 

До ла зи до пре ме шта ња ис тра жи вач ког фо ку са са ста тич но 

1  М. Пре лић, Ет нич ки иден ти тет: про бле ми те о риј ског од ре ђе ња, 

По себ на из да ња ЕИ СА НУ 49, Тра ди ци о нал но и са вре ме но у кул ту ри 

Ср ба, Бе о град, 2003, 275.

*  Текст је на стао као ре зул тат ра да на про јек ти ма Ср би ја из ме ђу тра-

ди ци о на ли зма и мо дер ни за ци је: Ет но ло шка/ан тро по ло шка про у-

ча ва ња кул тур них про це са у Ср би ји (про је кат бр. 147020) и Ет ни-

ци тет: са вре ме ни про це си у Ср би ји, су сед ним зе мља ма и ди ја спо ри, 

ко је фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу-

бли ке Ср би је (про је кат број 147023).
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схва ће не ет нич ке гру пе на ет нич ки иден ти тет као ди на ми чан, 

исто ри чан по јам.2

По јам иден ти те та озна ча ва кон ти ну и тет у вре ме ну и про-

сто ру бит них ка рак те ри сти ка не ке по ја ве. Овај по јам упу ћу је 

ка ко на исто вет ност та ко и на раз ли чи тост. На и ме, свој ства од-

ре ђе не гру пе пре по зна ју се у од но су на дру гу гру пу од ко је се 

раз ли ку ју.3 Ет нич ки иден ти тет пред ста вља вр сту ко лек тив ног 

иден ти те та, на чин на ко ји гру па де фи ни ше се бе, од но сно на-

чин на ко ји их де фи ни шу дру ги. То је од го вор на пи та ње: Ко 

смо/ шта смо ми? Овај од го вор мо ра да по ка зу је кон ти ну и тет 

и ко хе рент ност, иако је под ло жан про ме на ма и све сној ма ни-

пу ла ци ји.4 Ет нич ки иден ти тет има раз ли чи те функ ци је у за ви-

сно сти од оп штег дру штве ног кон тек ста.  

Еле мен ти сва ког об ли ка дру штве ног иден ти те та, па и ет-

нич ког, са ста вље ни су од зна ко ва и сим бо ла.5 Да кле, ет нич ки 

иден ти тет се за сни ва на мно штву од ред ни ца, тј. ет нич ких сим-

бо ла. То су ви дљи ве ка рак те ри сти ке јед не гру пе за ко је се ве-

ру је да озна ча ва ју ње но за јед ни штво, а исто вре ме но је одва ја-

ју од свих оста лих ет нич ких гру па.6  

Пре ма ми шље њу Ала на Дан де са фолк мо же би ти ма ко ја 

гру па љу ди ко ја де ли ма кар је дан за јед нич ки фак тор.7 За од-

ре ђе не гру пе овај за јед нич ки еле мент мо же би ти му зи ка. За 

2  F. Barth, Et hnic Gro ups and Bo un da ri es: The So cial Or ga ni sa tion of Cul tu-

ral Diff  e ren ce, Bo ston, 1969. 
3   A. Dun des, De fi  ning Iden tity thro ugh Fol klo re (Ab stract), Jo ur nal of Fol-

klo re Re se arch, vol. 21, No. 2-3, May-De cem ber, In di a na Uni ver sity Fol-

klo re In sti tu te, 1984, 149–150.
4  М. Пре лић, нав. де ло, 281.
5  ,,Знак А сто ји уме сто Б као део уме сто це ли не (ме то ни ми ја). Сим-

бол А сто ји уме сто Б про из вољ ном асо ци ја ци јом” (E. Lič, Kul tu ra i ko-

mu ni ka ci ja, Be o grad, 1983, 21).
6  Ю. Вла ди ми ро вич Бро млей, Очер ки те о рии эт но са, Мо сква, 1983, 

127–128.
7  A. Dun des, In ter pre ting fol klo re, In di a na Uni ver sity Press, Blo o ming ton, 

1980, 6–7.  
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дру ге ће то би ти љу бав ка од ре ђе ном му зич ком ин стру мен-

ту, док не ки, пак, де ле за јед нич ку ре ли гиј ску тра ди ци ју или, на 

при мер, уче шће у кар не вал ским све ча но сти ма и пле со ви ма. 

У за ви сно сти од фи зич ког окру же ња и сим бо ли ке ко ја се том 

окру же њу и ње ним ком по нен та ма при да је, за јед нич ки еле-

мент од ре ђе не за јед ни це, око ко га ће се фол клор фор ми ра-

ти, мо же би ти и ри ту ал но по на ша ње у од ре ђе ном про сто ру. 

Ху мор се, као со ци јал ни и фол клор ни фе но мен, та ко ђе мо же 

иден ти фи ко ва ти као за јед нич ка тач ка у ин те ре со ва њу, или це-

ло куп ном жи во ту гру пе. Око ње га је мо гу ће фор ми ра ти и спе-

ци фич ни иден ти тет, а вре ме ном, и тра ди ци ју гру пе. 

Мла де на Пре лић ука зу је да је у на уч ном при сту пу фе но-

ме ну ет ни ци те та/ет нич ког иден ти те та по треб но узе ти у об зир 

раз ли чи тост сва ко днев ног, на уч ног и по ли тич ког дис кур са, ко-

ји се пре пли ћу и ути чу је дан на дру ги. Сва ко днев ни кон цепт 

је нај че шће есен ци ја лан. Је дан од за да та ка ис тра жи ва ча је да 

са гле да ка ко тај по јам функ ци о ни ше у прак си. Да би се од го-

во ри ло на пи та ња на чи на функ ци о ни са ња ет нич ких фе но ме на, 

по треб на су кон крет на ис тра жи ва ња. У том ци љу је нео п ход но 

по сма тра ње про бле ма у што по дроб ни јем дру штве но  - и сто-

риј ском кон тек сту.8  

Сту ди је ко је ула зе у са став збор ни ка Тра ди ци ја – фол-

клор – иден ти тет, сва ка на свој на чин, ба ве се из у ча-

ва њем фол кло ра кроз про цес кон стру и са ња раз ли чи тих 

иден ти те та. Ов де об ја вље ни ра до ви сво јом те ма ти ком 

пред ста вља ју ши ро ку ска лу мо гућ но сти и из ра за ко је по-

при ма ју про це си кон стру и са ња иден ти те та у за ви сно сти 

од фол кло ра и тра ди ци је, али увек има ју ћи у ви ду да је 

про цес и по вра тан. По пут Бур ди је о вог ха би ту са9, ко ли ко 

је иден ти тет тра ди ци јом и фол кло ром од ре ђен, то ли ко и 

по врат но од ре ђу је и ме ња њих.

8 М. Пре лић, нав. дело, 283.
9  Ви ше о кон цеп ту ха би ту са у П. Бур ди је, На црт за јед ну те о ри ју 

прак се, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1999.
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       Сту ди ја Плес чо ба на или ко зи ји плес? Кар не вал остр ва 

Ски рос (A Shep hard-dan ce or a go at-dan ce? The Car ni val of Skyros 

Island), аутор ке Ане Ба ба ли, пру жа увид у про бл ема ти ку пре-

ла ска од ори ги нал ног оби ча ја до ње го ве фол кло ри зо ва не 

са вре ме не фор ме кар не ва ла и кар не вал ског пле са, а под ути-

ца јем ми гра ци ја и дру гих дру штве них про ме на са вре ме не за-

јед ни це. Три основ на ли ка у тра ди ци о нал ном кар не вал ском 

пле су, по зна том као ко зи ји плес, пре тр пе ла су про ме не, по себ-

но по след њих де це ни ја. Уло гу му шкар ца ма ски ра ног у же ну 

да нас је пре у зе ла же на. Лик ста рог чо ве ка об у че ног у тра ди-

ци о нал ни ко стим па сти ра, та ко ђе је пре тр пео про ме ну. Пра-

вих па сти ра је, под ути ца јем ма сов них ми гра ци ја и ма сов них 

еду ка ци ја, све ма ње. Лик стар ца да нас углав ном из во де или 

мла ђи љу ди, или они ко ји су од ра сли у гра до ви ма, те не мо-

гу на за до во ља ва ју ћи на чин да из не су лик. Због по мањ ка ња 

кул тур но-тра ди ци о нал них кон це па та ко ји од ре ђу ју по себ не 

по кре те и по на ша ње ли ка у пле су, зво на, ко ја су са став ни део 

ко сти ма, не про из во де аде ква тан звук, те сам плес и пе сма гу-

бе на ква ли те ту. Упр кос све му, иако из ме њен, кар не вал оку-

пља Гр ке по ре клом са Ски ро са, ко ји до ла зе са свих ста на све та 

да уче ству ју у кар не ва лу и са мом пле су. 

Не ко ли ко ауто ра фо ку си ра ло се на плес као сред ство 

ко му ни ка ци је. Он исто вре ме но ства ра, и би ва ство рен кул-

тур ним иден ти те том. Та ко по себ ни пле сни сти ло ви и по-

кре ти ка рак те ри стич ни за Вла хе це ле Грч ке, функ ци о ни шу 

као спе ци фи чан за штит ни знак њи хо вог иден ти те та, како је 

пред ста вље но у ра ду Ка ли о пи Па но пу лу Пле сни стил као ин-

декс иден ти те та: При мер Вла ха Хи о но хо ре (Dan ce style as an 

in dex of iden tity: The exam ple of the Vlachs of Chi o noc ho ri). Ме-

ђу тим, и по ред за јед нич ких ка рак те ри сти ка, раз ли чи те гру-

пе Вла ха са раз ли чи тих ге о граф ских под руч ја Грч ке по се ду ју 

не ке по себ но сти у  из во ђе њи ма ка ко би по твр ди ли, по ред 

вла шког, и свој уже-ге о граф ски иден ти тет и при пад ност. Ка-

ко је из не се но у сту ди ји, исти плес исте за јед ни це до не кле 

05.indd   1605.indd   16 30.11.2010   21:27:0530.11.2010   21:27:05



17

ТРАДИЦИЈА – ФОЛКЛОР – ИДЕНТИТЕТ

ће се раз ли ко ва ти у из во ђе њу раз ли чи тих ге не ра ци ја. Ипак, 

осно ва тра ди ци о нал ног пле са, стил и вред но сти ко је ин кор-

по ри ра, за јед нич ке су по ме ну тој за јед ни ци током зна чај ног 

вре мен ског пе ри о да. 

Слич но грч ким Вла си ма, Ле то ни ја је оти шла и ко рак да-

ље у ор га ни зо ва њу и кон цеп ци ји из во ђе ња пле сних ига ра као 

мар ке ра на ци о нал ног иден ти те та.  Тра ди ци о нал ни Фе сти вал 

пе сме и пле са у Ле то ни ји, као по твр ду ори ги нал но сти, ква-

ли те та и сим бо ли ке, увр штен је на УНЕ СКО-ву ли сту свет ске 

ба шти не вр хун ских де ла усме не и не ма те ри јал не кул ту ре. У 

ра ду Ри те Спал ве По тра га за на ци о нал ним иден ти те том у 

ле тон ском пле су (Se arch for the na ti o nal iden tity in La tvian dan ce) 

про блем ди хо то ми је фол клор ног/тра ди ци о нал ног и мо дер ног 

као да се пре ва зи ла зи, те се обе ка те го ри је ује ди њу ју у фак-

тор ства ра ња, одр жа ва ња, али и стал не над град ње кул тур ног 

и на ци о нал ног иден ти те та Ле то на ца. 

Још је дан ин спи ра ти ван рад при па да те мат ској ка те го-

ри ји узроч но-по сле дич ног од но са фол клор ни пер фор манс 

– плес – иден ти тет. При лог Гор да не Бла го је вић На род не 

игре Ср ба у ди ја спо ри као сим бол ет нич ког иден ти те та: 

до са да шња ис тра жи ва ња у окви ру про је ка та Ет но граф ског 

ин сти ту та СА НУ, по ка зу је да по сто ји раз ли чит став пре-

ма фол клор ном пле су у ма ти ци и у ди ја спо ри, иако пе сме и 

игре чи не део за јед нич ког кул тур ног и фол клор ног на сле ђа 

Ср би је. Премда адап ти ра не пре ма но вом ам би јен ту, до не-

кле из ме ње не, ино ви ра не, па и раз ли чи те од ,,ори ги нал ног” 

мо де ла, на род не игре Ср ба у ди ја спо ри ко је се из во де и 

ства ра ју у фол клор ним дру штви ма, има ју вред ност иден ти-

фи ка ци је са ет нич ком гру пом у ма ти ци. До жи вља ва ју се као 

кон кре тан еле мент кул ту ре ко ји не дво сми сле но ука зу је на 

срп ски иден ти тет за јед ни це. 

Аутор ка Се ле на Ра ко че вић у ра ду Ло ка тив на ди мен зи ја 

при ли ка за плес у тра ди ци о нал ној прак си Ср ба у Ба на ту, из 

угла ет но му зи ко ло ги је, спа ја ју ћи у при сту пу те ми ко ре о ло ги ју 
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са ан тро по ло ги јом, от кри ва до стиг ну ћа ис тра жи ва ња у до са да 

ма ло из у ча ва ној обла сти ло ка ци је из во ђе ња пле са. Аутор ка у 

цен тар по ста вља раз ма тра ње спе ци фи ку ма ло ка тив не ди мен-

зи је пле са Ср ба у Ба на ту то ком ХХ ве ка. Плес се ов де по сма тра 

као ком плек сна дру штве на струк ту ра са ста вље на од ди мен зи-

ја по пут про сто ра, вре ме на, из во ђа ча и по је ди нач них пле со-

ва. Ти ме што из бор ло ка ли те та пле са, пре ма аутор ки, ути че и 

на из бор ре пер то а ра, на уч но ба вље ње пле сом под ра зу ме ва 

ана ли зу свих дру штве них при ли ка. По себ ност пле сне прак се 

Ср ба у Ба на ту са гле дана је у овом ра ду кроз ет но граф ски пре-

глед лок тив не ди мен зи је тра ди ци о нал них пле со ва. Пра ће њем 

ло ка ци ја на ко ји ма су се пле со ви Ср ба у Ба на ту из во ди ли, мо-

гу ће је утвр ди ти по ве за ност са ин тен зи те том са мог пле са и 

ње го ве функ ци је со ци јал но-ста ле шког пред ста вља ња. 

Упра во се свет му зич ких оства ре ња от кри ва као вр-

ло по го дан сто жер око ко јег ће се тра ди ци ја не ке за јед ни це 

фор ми ра ти и одр жа ва ти. У том сми слу мо гу ће је да за јед ни ца 

раз ви је и не гу је спе ци фи чан стил пе ва ња, као што је, на при-

мер, пе ва ње из ви ка, ка рак те ри стич но за под руч је Под ри ња и 

ју го за пад не Ср би је. Аутор ка Ма ри ја Де лић, ет но му зи ко лог, у 

ра ду Пе ва ње ‘из ви ка’ у ме сту При бој ска Ба ња, у овом ти пу пе-

ва ња и на чи ну про из вод ње зву ка, пр по зна је бит не фак то ре за 

ње гов на ста нак, вр сту и ду жи ну сти ха. Та ко уви ђа мо ути цај је-

зи ка и вер бал них еле ме на та на ко нач ни об лик (фор му) пе сме, 

и на чин пе ва ња. Пе ва ње из ви ка ја вља се као ка рак те ри сти ка 

за пад не и ју го за пад не Ср би је, и пред ста вља ста ри ју во кал ну 

тра ди ци ју.  

Рад аутор ке Ма ри је Хна ра ки Му зич ки па со ши и оби ча ји: 

му зи ча ри и ин стру мен ти пре ва зи ла зе гра ни це (Mu sic pas sports 

and cu stoms: Mu si ci ans and in stru ments tran scend bor der li nes), 

пред ста вља вр ло ин те ре сан тан увид у не сва ки да шњи на чин 

ства ра ња бли ске ве зе из ме ђу аутох то ног ин стру мен та ко ји је 

и за штит ни знак остр ва Крит у Грч кој, и ир ског умет ни ка ко ји 

се бе сма тра чо ве ком без на ци је. Рос Дели сви ра крит ску ли ру 
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на са свим свој ствен на чин, про из во де ћи звук и на крит ски, и 

на ту ван ски, и на ме ди те ран ски, и на азиј ски на чин. Чи та во 

сво је му зич ко зна ње, усво је но ка ко у му зич ким шко ла ма, та-

ко и из ис ку ства пу то ва ња по раз ли чи тим крајевима све та, Рос 

Де ли уво ди у ства ра ње зву ка на крит ској ли ри, оства ру ју ћи на 

тај на чин спе ци фич ну и „не на ци о нал ну” му зи ку, на на ци о нал-

ном ин стру мен ту. На тај на чин му зич ки ин стру мент и умет ник 

пре ва зи ла зе географске и државне гра ни це и на ци о нал не 

раз ли чи то сти, ства ра ју ћи му зич ки иден ти тет per se, гло кал ни 

му зич ки из раз, на ло кал ном му зич ком ин сту мен ту. 

Са зна ња ко ја ну де до стиг ну ћа ур ба не ан тро по ло ги је и 

ур ба не со ци о ло ги је ука зу ју да по сто ји по себ на ве за из ме ђу 

сва ко днев ног и све чар ског по на ша ња ста нов ни ка од ре ђе не 

за јед ни це у за ви сно сти од кон фи гу ра ци је про сто ра и рас по-

ре да са крал них и про фа них гра ђе ви на. У ра ду Ма је Мар ја но-

вић Сва ко днев но и ри ту ал но на тр гу у Ве ли кој Хо чи са зна је мо 

ка ко, у усло ви ма изо ло ва но сти срп ске за јед ни це на Ко со ву и 

Ме то хи ји у ме сту Ве ли ка Хо ча на кон НА ТО агре си је 1999. го ди-

не, пра зни ци и про стор но по на ша ње за вре ме пра зни ка, по-

при ма ју но ву сим бо ли ку, и по спе шу ју одр жа ње на ци о нал ног, 

кул тур ног и ре ли гиј ског иден ти те та Ср ба у Ве ли кој Хо чи. Ве-

ли ка па жња усме ре на је упра во на по на ша ње на са мом Де чан-

ском тр гу, окру же ном број ним са крал ним спо ме ни ци ма, ко ји 

је од пе ри о да изо ла ци је по стао цен трал но ме сто фор мал них и 

не фор мал них про сла ва за јед ни це. 

Иден ти фи ко ва ње са од ре ђе ним ме стом и ти пом за тво ре-

ног про сто ра, по пут тр га, или, пак, ста рог гра да ме ди те ран-

ског ти па, на  ла зи мо и у ра ду Алек сан дре Мир ко вић Фол клор-

ни ди ја мант у фол кло ру ори ђи на ла. Усме ре на на из у ча ва ње 

за јед нич ког еле мен та ко ји је ујед но и di ff ere ntia  spe ci fi  ca по-

себ не со ци јал не ка те го ри је ори ђи на ла у ста ром гра ду у Ко-

то ру, аутор ка се ба ви про бле ма ти ком ху мо ра и спе ци фич них 

ху мо ри стич них на ра ти ва ко је ори ђи на ли ства ра ју, или ко ји 

су о њи ма ство ре ни. Ана ли за ових ху мо ри стич них на ра ти ва, 
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при ме ном ин те ре сант ног те о риј ско-ме то до ло шког апа ра та 

Ге ри ја Ала на Фај на – фол клор ног ди ја ман та, по твр ди ла је ре-

ве р зи бил ност про це са и уза јам ног ути ца ја фол кло ра – тра ди-

ци је – иден ти те та. Ша ле ори ђи на ла, за штит ни знак њи хо вог 

иден ти те та, про из вод су ка ко укла па ња у да тост тра ди ци је 

и ху мо ри стич ног на сле ђа ши ре зајд ни це, та ко и дру штве них 

усло ва, лич ног ка рак те ра и кул тур но-исто риј ских чи ни ла ца. 

Ка да је о фол клор ним на ра ти ви ма реч, ко ри сно је освр-

ну ти се на ши ре под руч је фол кло ра, уни вер зал но, оно ко је 

ка рак те ри ше све на ро де, на ци је и људ ске за јед ни це. Реч је о 

ми то ло ги ји. Аутор Иви ца То до ро вић ли ни ју фол клор – тра-

ди ци ја – иден ти тет про ми шља и ана ли зи ра кроз зна че ње 

зла та у ми то ло шкој кон цеп ци ји и тра ди ци ји Ср ба у ра ду Зна-

че ње зла та. Спе ци фич ни се ман тич ки про сто ри ми то ло ги-

је зла та у срп ској на род ној тра ди ци ји – не ка да и да нас. Овај 

рад пред ста вља све о бу хват ну се ман тич ку ана ли зу мо ти ва 

зла та у ми то ло шкој тра ди ци ји Ср ба, уз на гла сак на ис точ ну 

Ср би ју, уз не из бе жне ком па ра тив не ана ли зе. Аутор ин си-

сти ра на обим но сти при сту па, те зла то по сма тра на се ман-

тич ком ни воу у кон тек сту бај ки, ал хе ми је, ети ке, сим бо ли ке 

под зем ног све та, хе миј ског си сте ма еле ме на та, у хри шћан-

ској пер спек ти ви, у раз ли чи тим жи вот ним си ту а ци ја ма, као 

и у кон тек сту уни вер зал ног ар хе тип ског еле мен та у скло пу 

људ ске пси хе, кон крет ни је, у скло пу ет ноп си хо ло ги је Ср ба 

ис точ не Ср би је. На ме ра ауто ра је да на ,,пит ки” на чин чи та-

о ца по ступ но уве де у све ко ли ку ком плек сност се ман тич ких 

ди мен зи ја зла та, као ве о ма сло је ви тог ма те ри јал ног и ду-

хов ног фе но ме на. Аутор, на кра ју, ука зу је да упра во мо гућ-

ност да ,,фе но мен” зла та бу де ис тра жен на ви ше се ман тич-

ких по ља го во ри о древ но сти овог мо ти ва као и о по себ ном 

из ра зу ми то ло шког зна че ња зла та у срп ској тра ди ци ји.  

Тра ди ци ји че сто су прот ста вља мо про цес мо дер ни за ци је. 

У ка квом су за и ста од но су ова два про це са, ка ко се од ра жа-

ва ју и од ви ја ју у окви ру јед не др жа ве у пе ри о ду по сле Дру гог 
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свет ског ра та, на ко ји на чин се ма ни пу ли са ло њи ма, и ка кве 

по сле ди це та квих де ша ва ња осе ћа мо да нас, по себ но у обла-

сти кул тур ног на сле ђа, го во ри текст Ми ли не Ива но вић-Ба ри-

шић Из ме ђу тра ди ци је и мо дер ни за ци је. Је дан од за кљу ча ка 

је да је про цес мо дер ни за ци је од нео пре ва гу, а од ри ца ње од 

тра ди циј ских вред но сти, са мим тим, би ло ви дљи ви је и бр же у 

сфе ри ма те ри јал ног, док је ду хов ни аспект жи во та за јед ни це 

мно го от пор ни ји, те се тра ди ци о нал но на сле ђе знат но ду же у 

ње му и за др жа ло. Ка да го во ри мо о тра ди ци ји и мо дер ни за ци-

ји, тре ба има ти на уму, ка ко аутор ка ука зу је, да су ови про це си 

за и ста су прот ста вље ни, али да се исто вре ме но и пре пли ћу, те 

да раз вој дру штва не мо же мо схва ти ти као ли ниј ско пре ки да-

ње тра ди ци је и про ду же так мо дер ни за ци је. 

Тра ди ци ја на ста је усме ним, ми то ло шким и укуп ним фол-

клор ним и умет нич ким ства ра ла штвом на ро да, те је осно ва-

но раз лико ва ње, на при мер, ми то ло шке, ле ген дар не, еп ске, 

ет нич ке, па и умет нич ке тра ди ци је од ре ђе не за јед ни це, или, 

пак, це лог на ро да. У окви ру умет нич ке тра ди ци је, као што смо 

при ме ти ли из прет ход них ра до ва, нај че шће под ра зу ме ва мо 

на сле ђи ва ње сти ло ва, из ра за, тех ни ка, упо тре ба од ре ђе них 

ма те ри ја ла и сл. У ле пим умет но сти ма крим ских Та та ра пре-

о вла да ва ју ор на мен тал ни, цвет ни и ге о ме триј ски сти ло ви, ка-

ко из но си Исмет За тов у ра ду Глав ни пе ри о ди у фор ми ра њу и 

раз во ју ле пих умет но сти крим ских Та та ра (Main Pe ri ods of the 

For ma tion and De ve lop ment of the Cri mean Ta tar Fi ne Arts). Раз вој 

ле пих умет но сти по ко јој су крим ски Та та ри да нас по зна ти у 

све ту, био је уско по ве зан са со цио-еко ном ским и по ли тич ким 

про ме на ма ко је су за де си ле Та та ре Кри ма, по себ но од кра ја 

де вет на е стог ве ка до да нас. 

До не кле слич на суд би на за де си ла је и Уј гу ре Цен трал не 

Ази је. Фе за Тан суг у ра ду Ди ја спо ра Уј гу ра у Цен трал ној Ази-

ји: Со ци јал не про ме не, иден ти тет и ства ра ње му зи ке (Тhe 

Uyghur Di a spo ra in Cen tral Asia: So cial Chan ge, Iden tity and Mu sic-

Ma king), па жњу по све ћу је јед ном но вом аспек ту со ци јал них 
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и ет но ло шких ис тра жи ва ња – из у ча ва њу жи во та из бе гли ца и 

ми гра на та. Ка ко се и из на сло ва ви ди, аутор се усме рио на по-

ве за ност со ци јал них про ме на и иден ти те та јед не ет нич ке гру-

пе, а ту по ве за ност на ла зи од лич но осли ка ну у про це су ства-

ра ња му зи ке. Ка ко твр ди, на ста нак му зи ке је сте лич ни из раз 

дру штве ног иден ти те та, а ујед но је и по ље на ко ме се пре пли-

ћу, ка ко за јед нич ка ис ку ства, та ко и за јед нич ке ак тив но сти. На 

тај на чин про цес ства ра ња му зи ке је сте од раз кул тур ног жи-

во та ми гра на та и из бе гли ца, и пред ста вља ис тра жи ва чу зна-

чај ну тач ку за ду бља из у ча ва ња овог ти па. 

Струк ту рал ни при ступ у ана ли зи ком плек са на род них пе-

са ма о зи да њу Ра ва ни це да је аутор ка Со ња Пе тро вић у ра ду  

‘Од ка ме на ни ком ни ка ме на’, струк тур ни мо де ли пе са ма о зи-

да њу Ра ва ни це. Аутор ка пру жа оп се жно и де таљ но раз ма тра-

ње постојећих студија о по ре клу на род них пе са ма о зи да њу 

ва жних гра ђе ви на, а ба ви се и број ним поређењима са слич-

ним мо де ли ма пе са ма. Ова на род на пе сма је по себ на, ег зи сти-

ра у свом спе ци фич ном иден ти те ту као не ти пич на с об зи ром 

на то да има ауто ном ни струк тур ни мо дел ко ји је раз ли чит од 

свих ана лог них ти по ва. Пе сма је осо бе на јер је глав на те ма из-

ме ње на, тј. ка мен као сим бол веч но сти и не у ни шти во сти на-

ла зи се у осно ви ма на сти ра и од ње га је на пра вљен под Ра-

ва ни це. Овај тип пе са ма на стао је сво је вр сним ме ша њем два 

си жеј на мо де ла: мо де ла по хва ле свог вла да ра, и мо де ла осу де 

ти ран ског вла да ра. Пе сма о зи да њу Ра ва ни це раз ма тра се у 

кру гу пе са ма о зи да њу за ду жби на, и у ве зи са те мом по след њег 

вре ме на. На тај на чин аутор ка по ве зу је ства ра ла штво на ро да и 

на род но ис ку ство са јед ним од кључ них мо ме на та у исто ри ји 

срп ског на ро да, чи ји део тра ди ци је ова еп ска пе сма пред ста-

вља – тра ди ци је о Ко сов ском бо ју. 

Сла ви ша Ра ко вић пред ста вља се ра дом Сло ва ци и Ро-

ми пен те ко стал ци у Ср би ји: скри ве на ма њи на(е) и пот кул-

ту ра(е)? Усме рен на на ци о нал не и вер ске ма њи не у Ср би ји, 

Сло ва ке и Ро ме пен те ко стал це, на ства ра ње иден ти те та „не-
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тра ди ци о нал них” вер ских гру па у гу стој мре жи на ци о нал них 

и вер ских ма њи на, на функционисање у об ли ку ма њи не у ма-

њи ни, овај рад пре ста вља бо гат до при нос, не са мо ком пле-

ксу те ма ко је раз ра ђу је наш збор ник, већ и це ло куп ној ет нич-

кој про бле ма ти ци у Ср би ји, као и на ши рем про сто ру. Ка кав 

је од нос вер ских за јед ни ца и си сте ма очу ва ња на ци о нал ног 

иден ти те та, ка ко тај про цес функ ци о ни ше код Сло ва ка, а ка-

ко код Ро ма у Ср би ји, ко јим све вер ским за јед ни ца ма при па-

да ју ове две ма њи не и не што ви ше о, уоп ште но, еван ђе о ском 

хри шћан ству и по себ но о пен те кост ним цр ква ма на на шим 

про сто ри ма, као и о ути ца ју ет нич ког иден ти те та и при пад-

но сти ма њи на ма на при хва та ње но вих вер ских уче ња, са зна-

је мо упра во из овог ра да. 

На са мом кра ју, без ве ли ких пре тен зи ја да чи то ци ма пру-

жи мо је дин стве ну и ја сну сли ку су сре та тра ди ци је, фол кло ра и 

иден ти те та, под се ти ће мо да је ово по ље ис тра жи ва ња ве о ма 

ши ро ко и ви ше слој но. На то ука зу ју ов де об ја вље ни ра до ви ко-

ји, сва ки на свој на чин, пред ста вља ју сво је вр сни до при нос ет-

но ло шко-ан тро по ло шкој на у ци, теоријски или ме то до ло шки, 

од но сно и чи ње ни цом да се по је ди на ис тра жи ва ња спро во де 

на но вој гра ђи. Би ло да нам је у жи жи ин те ре со ва ња му зич ки, 

пле сни или го вор ни из раз, би ло да се ба ви мо иден ти те ти ма на-

ци о нал них или вер ских ма њи на, или мо ти ви ма тра ди ци је и ми-

то ло ги је, ло ка тив ним ди мен зи ја ма пле са, од но сом тра ди ци је и 

мо дер ни за ци је, про стор ном ор га ни зо ва но шћу по на ша ња, или 

ху мо ром од ре ђе не со ци јал не ка те го ри је, увек се из но ва до ти-

че мо раз ли чи тих из ра за иден ти те та чо ве ка као со ци јал ног би-

ћа. Ег зи стен ци ју за јед ни це ду бо ко про жи ма ју тра ди ци ја и фол-

клор, пру жа ју ћи јој ујед но ле ги ти ми тет, а у сво је вр сним са др жа-

ји ма и из ра зи ма, и пре по зна тљив и уни ка тан иден ти тет.    
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Alek san dra Mir ko vić

Ivi ca To do ro vić

Gor da na Bla go je vić

MULTI-LAYER MEETING FIELD OF FOLKLORE, TRADITION 

AND IDENTITY VIEWED IN THE ETHNOLOGICAL-

ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE

This paper gives, although very briefl y but essentially, a 

kind of review of the papers published in the Јournal: Folklore, 

Tradition and Identity, and tries to discuss and clarify, through 

prism of the topics of presented articles, the point of meeting of 

three basic notions that lie at the core of ethnology and cultural 

anthropology. 

05.indd   2505.indd   25 30.11.2010   21:27:0730.11.2010   21:27:07



26

ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК

05.indd   2605.indd   26 30.11.2010   21:27:0730.11.2010   21:27:07


