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СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ
UDC 811.111-32.09 Shakespeare W.

81’255.4

ИВА НА ИГ ЊА ТОВ ПО ПО ВИЋ
Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча, Нови Сад

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per
ignjatovivana@yahoo.com

ПРЕВОДИЛАЦ ДРАМСКОГ ДЕЛА – ЈЕДАН  
ОД ЧИНИЛАЦА ЧАРОЛИЈЕ ПРЕДСТАВЕ

(Велимир Живојиновић Massuka о превођењу Шекспира)

СА ЖЕ ТАК: Пр ви књи жев ни пре во ди Шек спи ро вих де ла у срп ској драм ској књи-
же вно сти по ја вљу ју се с осни ва њем пр вих на ци о нал них те а та ра (Срп ског на род ног 
по зо  ри шта у Но вом Са ду [1861] и На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду [1868]), али и за ла-
га њем мла дог и тем пе ра мент ног Ла зе Ко сти ћа у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Ипак, до 
озби љни јег ба вље ња пре во ђе њем Шек спи ра у Ср би ји до ла зи тек по чет ком XX ве ка. 

Под сти чу ћи но ви драм ски из раз, ка рак те ри сти чан за те ко ви не ко је до но си мо-
де ран европ ски те а тар (из ме ђу два свет ска ра та), или ба рем на ги њу ћи ка ње му, Ве ли-
мир Жи во ји но вић Mas su ka (еру ди та, по ли гло та и књи жев ник) сма тра да је основ за 
сна жно драм ско оства ре ње (уко ли ко је реч о пре ве де ном де лу), по ред ре ди тељ ске 
уме шно сти, и до бар пре вод. По себ но ис ти чу ћи Шек спи ра као ау то ра, Жи во ји но вић 
ће на гла си ти да пре во ђе ње ње го вих де ла зах те ва из у зет ну уме шност упра во због сли-
ка ња „пра ве бо је“ Шек спи ро вих ли ко ва и ат мос фе ре ње го вих дра ма. 

Освр ћу ћи се на ре ди те ља и ње го ву уло гу у до бр ом сцен ском оства ре њу, Жи во-
ји но вић ће под ву ћи да ре ди тељ мо ра осе ти ти драм ско де ло у ње го вој пра вој бо ји, 
по го ди ти му стил и пре не ти га из обла сти пи са не ре чи у ви зу ел ну област. Ис ти чу ћи 
да је „ве шти на пре во ђе ња и те шка и ле па“, Жи во ји но вић на гла ша ва да ни је до вољ но 
са мо по зна ва ти стра ни је зик, у овом слу ча ју ен гле ски, већ је нео п ход но да сва ки пре-
во ди лац по зна је и соп стве ни је зик, али и да има да ра за пре во ђе ње. Дар за пре во ђе ње 
зна чи има ти ис тан чан осе ћај, ма шту, да се ожи ве пој мо ви из из вор ног де ла и да се 
по го ди пра ва ин то на ци ја ре че ни це (стил) ау то ра ко ји се пре во ди. За да так пре во ди о ца 
је сте да про на ђе нај бо ља ре ше ња у пре во ду за – стил, тем пе ра мент, и као вр ху нац – 
по е зи ју ко ју ау тор ори ги на ла кри је у свом тек сту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: драм ско де ло, пре вод, по зна ва ње је зи ка, стил ли те рар ног пред-
ло шка.
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О уло зи пре во ди о ца
Ка да је реч о пот пу ном ужи ва њу у књи жев ном де лу – би ло оно 

по ет ско, про зно или драм ско – сва ка ко је нај бо ље пред со бом има ти 
ори ги нал, по зна ва ти из вор ни код ко јим је де ло пи са но и сло бод но „за-
ра ња ти“ у све ње го ве скри ве не, не до ре че не сми сло ве. Ипак, ни смо увек 
у мо гућ но сти за та ко не што, за то при бе га ва мо пре во ди ма де ла, што 
нам да је моћ упо зна ва ња ау то ра и књи жев но сти оних на ро да чи је нам 
је ра зу ме ва ње оте жа но је зич ком ба ри је ром. Али, ка да чи та мо пре вод, 
по ста вља се пи та ње да ли има мо ствар ну сли ку пред со бом, или нам 
се по ја вљу је и „сер ви ра“ ви ђе ње пре во ди о ца? Да би смо, до не кле, до-
би ли од го вор на ова и слич на пи та ња, на по чет ку овог ра да мо жда је 
нај бо ље освр ну ти се на те о ри је о пре во ђе њу и уло зи пре во ди о ца ко је 
из но си Алек са ндра Ман чић.1 По ла зе ћи од чи ње ни це да пре во ди лац 
ни кад ни је пр ви у ства ра њу од ре ђе ног де ла, Ман чи ће ва на гла ша ва да 
је „пре вод об лик кри тич ког раз у ме ва ња и об ја шња ва ња, при хва та ња 
и при сва ја ња“ (2010: 14). Про ши ру ју ћи сво ју те о ри ју пре во ђе ња, она 
сма тра да пре во ђе ње ни је чин ко ји се од ви ја са мо из ме ђу два је зи ка, 
већ и из ме ђу кул ту ра. 

[...] на ше ста но ви ште пре во ђе ње узи ма као стал ни про цес ме ђу кул тур не 
ко му ни ка ци је, ну жан и не из бе жан у раз во ју сва ког дру штва, и це лог дру-
штва. Тај про цес имао је и има ве ли ког ути ца ја на дру штве но-кул тур не 
про ме не у свим ра зви је ним кул ту ра ма. [...] Су срет раз ли чи тих кул ту ра 
и њи хо вих је зи ка и си сте ма ми шље ња оства ру је се кроз пре во ђе ње 
(Манчић 2010: 48–49). 

Та ко схва ће ни пре во ђе ње и ње гов про дукт – пре вод, до во де до 
за кључ ка да је оно од раз про ме на у дру штву и ње го вој кул ту ри. Ми гел 
Ан хел Ве га Се рун да (Mi guel Ángel Ve ga Ce run da) је 1998. го ди не под-
ву као да пре во ђе ње „за јед но с до ма ћим књи же вним и умет нич ким 
ства ра ла штвом, без сум ње пред ста вља је дан од нај ва жни јих кул ту рних 
симп то ма здра вља и ду хов ног ста ња на ро да“ (Манчић 2010: 70). 

Ка ква је уло га пре во ди о ца у озбиљ ном за дат ку „ме ђу кул тур не 
ко му ни ка ци је“, Вал тер Бе ња мин (Wal ter Be nja min) пи ше у свом тек сту 
Пре во ди о чев за да так (1921), где као кључ но ис ти че да пре во ди лац, у 
је зи ку на ко ји пре во ди, мо ра про на ћи скри ве ни сми сао на осно ву ког 
се у том је зи ку мо же про бу ди ти сми сао ори ги на ла. Упра во у то ме он 
ви ди пре суд ну раз ли ку из ме ђу ори ги на ла и пре во да, „јер ин тен ци ја 

1 Ау тор ка је 2015. го ди не до би ла На гра ду „Ни ко ла Ми ло ше вић“, ко ја се у Ср би ји сва-
ке го ди не до де љу је за нај бо љу књи гу из обла сти фи ло зо фи је, есе ји сти ке и те о ри је књи жев-
но сти и умет но сти, а Алек сан дра Ман чић ју је до би ла за сво ју књи гу Ђор да но Бру но и 
ко му ни ка ци ја (пре во ђе ње иде ја) у из да њу „Слу жбе ног гла сни ка“. 
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пе сни чког де ла ни ка да ни је усме ре на на је зик као та кав, на ње гов то-
та ли тет, већ на од ре ђе не је зич ке са др жа је“. За кљу чу је мо да пре во ди лац 
мо ра те жи ти одр жа ва њу зна че ња ори ги на ла што је ви ше мо гу ће, ка ко 
би се за др жао циљ ко ји је то ком пи са ња имао из вор ни ау тор. Стил 
ау то ра ори ги на ла (би ло ком књи жев ном ро ду да при па да) од ре ђу ју 
ње го ва лич ност, емо ци о нал но ста ње у тре нут ку пи са ња, из бор ре чи 
и њи хо ве ком би на ци је ко је је упо тре био. Пре во ди лац због то га мо ра 
да про ник не у при ро ду ау то ра ори ги на ла, а на осно ву то га би тре ба ло 
да скла па свој пре вод би ра ју ћи ре чи из соп стве ног је зи ка, ком би ну ју-
ћи их та ко да сми сао ре че ног бу де што при бли жни ји ори ги на лу.

Кроз иро нич но-сим па тич но пре да ва ње Ка ко чи та ти пре вод, одр-
жа но у На род ној би бли о те ци у Бе о гра ду 30. мар та 2004. го ди не, Зо ран 
Па у но вић се освр ће на суд би ну пре во ди о ца на зи ва ју ћи га ро ђе ним 
гу бит ни ком. Ову сво ју тврд њу, Па у но вић обра зла же чи ње ни цом да 
пре во ђе ње је сте гу би так, јер је не мо гу ће пре ве сти ком пле тан ути сак 
ко ји оста вља ори ги нал. Пре во ди лац тре ба да бу де и књи жев ни кри ти чар 
ко ји ће „ус по ста ви ти хи је рар хи ју вред но сти у де лу ко је на ме ра ва да 
пре ве де“. По ред ово га, на гла ша ва Па у но вић, пре во ди лац мо ра да има

спо соб ност да бу де не ко дру ги или не што дру го, он да ка да де ло зах те-
ва то од ње га. Баш као глу мац, по треб но је да по ни шти сво је вла сти то 
ја да би био не ко дру ги, да би се што ви ше по и сто ве тио са пи сцем. 
Пра во пре во ђе ње на ста је он да ка да се у пот пу но сти под ре ди мо пи сцу 
и де лу ко је пре во ди мо. 

Пре во ђе ње драм ског тек ста
Освр ћу ћи се на тврд ње Ан Ибер сфелд (An ne Uber sfeld), Вла ди мир 

Јев то вић у сво јој књи зи Уз бу дљи во по зо ри ште ис ти че да 

пу бли ка у по зо ри шту ни је па сив на, ни ти је огле да ло глум ци ма. […] 
Сва ку по ру ку, при мље ну са сце не гле да лац раз ме њу је са дру гим гле-
да о ци ма. Ни ко ни је сам у по зо ри шту, ни на сце ни, ни у са ли. Гле да лац 
ни је са мо све док већ ства ра лац пред ста ве. [...] гле да лац је тај ко ји ства-
ра пред ста ву (ви ше но и сам ре ди тељ): он тре ба да на но во скло пи це-
ли ну пред ста ве, исто вре ме но по ве р ти ка л ној и по хо ри зон тал ној оси. 
Гле да лац је при мо ран не са мо да пра ти при чу, фа бу лу (хо ри зон тал на 
оса), већ да у сва ком тре нут ку скло пи пот пу ну фи гу ру свих зна ко ва 
при сут них у пред ста ви. Он је исто вре ме но при ну ђен да се уне се у пред-
ста ву (иден ти фи ка ци ја) и да се од ње уда љи (дис тан ци ја ци ја). Ве ро ват-
но не ма ак ти вно сти ко ја зах те ва то ли ко ин те лек ту ал но и пси хич ко 
ула га ње. Отуд ве ро ват но и не за мен љи вост по зо ри шта и ње го во оп ста-
ја ње у вр ло раз ли чи тим дру штве ним за је дни ца ма и под раз ли чи тим 
ви до ви ма.

9
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Сход но овим тврд ња ма, до ла зи мо до за кључ ка да ка да је реч о 
пре во ду драм ског тек ста, мо ра мо има ти на уму да је си ту а ци ја за ни-
јан су дру га чи ја од пре во да дру гих ли те рар них пред ло жа ка. У осно ви, 
драм ски текст се пи ше да би био из ве ден на сце ни. Са мим тим ње гов 
ре ци пи јент не ће пра ти ти са мо пи са ну фор му, већ ће слу ша ти – пра-
ти ти из го во ре не ре чи. Због то га је за да так пре во ди о ца драм ског тек ста 
да иза бе ре ре чи ко је ће глу мац мо ћи ла ко из го во ри ти, а гле да о ци ма ће 
би ти ра зу мљи ве. Ди ја лог ме ђу ли ко ви ма не пре при ча ва и не од сли ка-
ва рад њу или си ту а ци ју, као што је то слу чај у про зи. Струк ту ра ре-
че ни це у ди ја ло гу мо ра би ти што јед но став ни ја ка ко би би ла ра зу мљи-
ва гле да о цу. Гест и ми ми ка у драм ском из во ђе њу че сто на до ме шта ју 
не из го во ре но, а са мим тим су мо гу ће и при хва тљи ве не до вр ше не и 
елип тич не ре че ни це. По ред ово га, ре чит мо же до би ти и сцен ски про-
стор и при сут не ре кви зи те. Због све га на ве де ног, уло га пре во ди о ца је 
ов де озбиљ ни ја, јер ди рек тан го вор, ко ји се обра ћа слу ша о цу, мо ра 
из ра зи ти ви ше од на ра ци је у ро ма ну. Ме ђу тим, ко ли ки год труд пре-
во ди лац уло жио у пре вод драм ског тек ста, увек тре ба има ти на уму 
да ће глум ци текст, а под вођ ством ре ди те ља, при ла го ђа ва ти оно ме 
што би тре ба ло да се при ка же на са мој сце ни. 

У сво јој књи зи Уџ бе ник пре во да, Пи тер Њу марк (Pe ter New mark) 
ис ти че да је из го во ре на реч пет пу та моћ ни ја од пи са не – а оно што 
ро ма но пи сац на пи ше у три де сет ре до ва, дра ма тург ће ре ћи у пет. Сход-
но ово ме, пре вод драм ског тек ста, по ко ме ће се пра ви ти пред ста ва, мо ра 
би ти кон ци зан, не сме се пре на тр па ва ти. Та ко ђе, по сто ји и ра зли ка у 
пре во ђе њу драм ског тек ста у за ви сно сти од вр сте ње го ве сцен ске реа-
ли за ци је – да ли је он на ме њен про фе си о нал ном по зо ри шту или ама тер-
ском, да ли је ТВ дра ма ти за ци ја, филм ска адап та ци ја, ра дио-дра ма...

Чи ње ни ца је да без об зи ра на то ко ли ко пре вод био до бар, вре ме-
ном за ста ре ва. Ово је по себ но симп то ма тич но у драм ским де ли ма, јер 
да би ли ко ви жи ве ли, мо ра ју до би ти ни ја нсу са вре ме но сти. С раз во јем 
је зи ка по ја вљу ју се и но ве ре чи, раз ви ја се син так са, због че га је неоп-
 ход но сва ки пре вод књи жев ног де ла, ко ји ни је на стао исто вре ме но с 
ори ги на лом, оса вре ме ни ти. На рав но, при овом про це су мо ра се во ди-
ти ра чу на да сва ка ино ва ци ја бу де та ко спро ве де на да се не од сту па 
од по е ти ке пи сца де ла. Од но сно, по двла чи Њу марк, пре во ди лац не сме 
ре ме ти ти тон, од но се ме ђу ли ко ви ма (дру штве не кла се), ка рак те ри за-
ци ју ли ко ва, и ако лик го во ри уз ви ше ним то ном, та ко мо ра и оста ти, 
са мо је зик ко јим го во ри мо ра би ти оса вре ме њен да би „ка рак те ри жи-
ве ли“. На овом ме сту мо же мо до да ти да драм ски текст, оног мо мен та 
ка да за жи ви на сце ни, пре ста је да бу де ко на чан, фик си ран, већ за по-
чи ње свој жи вот из пред ста ве у пред ста ву. Јер, по зо ри шна пре дста ва 
је сте не што што је ефе мер но, она је кре а ци ја тре нут ка и без об зи ра на 
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то ко ли ко се чи ни ло да се глум ци др же тек ста, увек ће се у но вом из-
во ђе њу по ја ви ти но ва ре пли ка, гест или до га ђај ко ји ће пот цр та ти 
чи ње ни цу да драм ски текст на по зор ни ци жи ви и ди ше за јед но с глум-
ци ма и пу бли ком.

Са вре ме не тен ден ци је у срп ском те а тру је су, у ве ћи ни пред ста ва 
ко је се пра ве по већ по сто је ћим драм ским тек сто ви ма по зна тих ау то ра, 
екс трем ни за нос у „оса вре ме њи ва њу“ па се у крај њем про дук ту – пред-
ста ви – до ђе до тра ве сти је (што не зна чи ну жно да је све про ма ше но). 
Ипак, де кон струк ци ја тек ста, учи та ва ње до га ђа ја, из ме на од но са ме ђу 
ли ко ви ма, за ме на уло га по ро ду (му шкар ци глу ме жен ске, а же не му-
шке ли ко ве), ко мби ну ју се лут ке и глум ци... све че шће узи ма ју ма ха у 
пред ста ва ма, без ре ал ног опра вда ња за њи хо ву при ме ну. На рав но, 
са да шњост не до но си ве ли ке но ви не у од но су на оно што је би ло у 
про шло сти. У XVI и XVII ве ку, ка да пре во ђе ње стра них ли те ра р них 
де ла ни је по сто ја ло, ни је би ло нео бич но да се, упра во због је зич ке 
ба ри је ре, из не ког драм ског де ла из вла че са мо они де ло ви, од но сно да 
се по тен ци ра са мо оно што је пу бли ци би ло нај лак ше да раз у ме. Упра-
во је та ква суд би на за де си ла и Шек спи ро ва де ла при њи хо вом пр вом 
су сре ту с кон ти нен тал ном Евро пом.

По че ци из во ђе ња Шек спи ро вих де ла у Евро пи и Ср би ји
У сво јој књи зи Исто ри ја по зо ри шта, Че за ре Мо ли на ри (Ce sa re 

Mo li na ri) из но си да су се де ла Ви ли је ма Шек спи ра (Wil li am Sha ke spe a re) 
у кон ти нен тал ном де лу Евро пе по ја ви ла за хва љу ју ћи дру жи на ма пу-
ту ју ћих глу ма ца, ко ји су у XVI и XVII ве ку при ка зи ва ли тек сто ве 
„злат ног до ба“ књи жев но сти у Шпа ни ји, Ита ли ји и Фран цу ској. Д’Ами-
ко (Sil vio D’Ami co) на во ди да се у по след њих пет на ест го ди на XVI 
ве ка на не ма чкој сце ни де ша ва 

ва жна по ја ва: до  ла зак не ких дру жи на ен гле ских глу ма ца (та ко зва ни 
„En glische Ko mo e di an ten“). Они на свом је зи ку а и у не  ма чким пре во ди-
ма на сту па ју из во де ћи ели за бе тан ске дра ме... Још по ло ви ном XVII ве ка, 
ка да већ го то во по   т пу но бу ду гер ма ни зо ва не, ен гле ске ће се дру жи не 
ра ди угле да пред пу бли ком и да ље на зи ва ти „En glische Ko mo e di an ten“ 
из ја вљу ју ћи да глу ме на бри тан ски на чин (Д’аМико 1972: 248). 

Наш пр ви те о ре ти чар по зо ри шта Ран ко Мла де но вић об ја шња ва 
да су ен гле ски глу мци, упра во због је зич ке ба ри је ре из ме ђу њих и 
не мач ке пу бли ке, на су прот ен гле ском по зо ри шту где су пр ве н стве но 
деј ство ва ли ре чи, дик ци ја и за плет дра ме, мо ра ли ви ше да се окре ну 
ка па нто ми ми, те ле  сној акро ба ти ци, му зи ци и ко сти му.
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Не мач ка пу бли ка, не раз у ме ва ју ћи ен гле ски је зик, оче ки ва ла је све 
од ге ста ко  ме ди ја на та, не од уну тра шње драм ске рад ње. Оту да и при 
пре но су Ше  к с пи   ра и ње го вих дра ма, ко ме ди јан ти ни су мо гли да ту ма че 
Ше кспи ра – пе сни ка, и да су ге ри ра ју не мач кој пу бли ци ње го ве ви со ке 
пе сни  чке си м бо ле. Они су ен гле ски драм ски ма те ри јал, пре но се ћи га 
у Евро пу, ту ма чи ли нај си ро ви јим ге сто ви ма; да ли су са мо гру би ко стур, 
уби ства, спо љне ефек те, фи зи чке ефек те. Ко ме ди ја  нти су све по сво јој 
ћу ди нео гра ни че но ре ду ци ра ли или до да ва ли тек сту што су хте ли 
(МлаДеновић 1923: 489). 

Из ба ци ва ни су мно ги ли ко ви из дра ме, они ко ји су оста ли до би ја ли 
су дру га име на. Пси хо ло ги ја тра гич ног ре ду ко ва на је на ра чун ко ми ке. 
Па ра до ксал на чи ње ни ца би ло је, по Мла де но ви ћу, то што се шек спи-
ро вска дра ма, ко ја је ко ри сти ла сце ну као сре дство, за хва љу ју ћи ко ме-
ди јан ти ма, у Не ма ч кој пре тво ри ла у сре д ство ко је ко ри сти сце на. Ко ме-
ди јан ти ма је, ис ти че он, текст слу жио са мо као ли бре то, као под ло га.

Је дан ано ним ни текст Ха мле та из 1603. го ди не у не мач ком пре во ду 
– но си на  слов Ка жње но бра то у би ство. По ло ни је во име у дра ми за ме-
ње но је име ном Ко ра мбус. У дра ми је за др жа на са мо гру ба ефект на је-
зи вост до га ђа ја и ху  мор. Кло вно ви, двор ске бу да ле, по ста ју глав не лич-
но сти ко је  де  ј с тв у ју  на пу  б л ик у.  Ко  ме ди јан ти су све пре тво ри ли у си ро ву 
гро те ску (МлаДеновић 1923: 495).

Пр ва фа за ано ним не шек спи ро ма ни је, ко ју Младе но вић оме ђу је 
XVII ве ком, сва је у зна  ку тог ко ме ди јант ског (по гре шног) при ка зи ва ња 
Ше кспи ра. Дру га и тре ћа фа за ши  ре ња Ше  кспи ро вих де ла та ко ђе су 
за ни мљи ве. Сре ди ном XVI II ве ка још се не спо ми  ње Ше  кспи ро  во име, 
ма да је увр штен у по зо ри шни ре пер то ар у Не мач кој. Тек ће се Ви  лан-
дов (Chri stoph Mar tin Wi e land) пре вод Бу ре, 1762. го ди не, штам па ти 
под Ше кспи ро вим име ном. Шек спир је, ка же Мла де но вић, оп чи нио и 
Хо лан ди ју, Фран цу ску и Ита ли ју. Он сма тра да су крај дру ге фа зе и 
по че так тре  ће фа зе Шек спи ро вог ути ца ја обе ле жи ли пре све га Ле синг 
(Got thold Ep hra im Les sing) и глу мац Шре дер (Fre de rich Lud wig Schröder). 
Ше кспи ров ути цај на Евро пу окон ча ва се по ја вом не мач ког ро ма нти-
зма, по чет ком XIX ве ка. Па ра до кс пред ста вља чи ње ни ца да је пр ви 
за нос, ко ји је кон ти не н тал на Евро па осе ти ла пре ма Ше кспи ру, био 
обе ле жен упра во ње го вим ка ри ки ра њем.2

2 Ма да ни је те ма овог ра да, ва ља ло би ука за ти на уло гу Јо це Са ви ћа (Но ви Бе чеј, 1847. 
– Мин хен, 1915) у не мач ком по зо ри шном жи во ту. Пи шу ћи о Јо ци Са ви ћу – глум цу, ре ди-
те љу и те а тр о ло гу – Ду шан Рњак у свом тек сту Умет нич ко и те о риј ско де ло Јо це Са ви ћа 
на гла ша ва да је Са вић био пр вак по зо ри шта Ве ли ког вој вод ства Вај ма ра, а глу мио је и на 
по зор ни ца ма Бург те а тра, Ба зе ла, Санкт Га ле на и Аг збур га. 
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У тек сту Ве чи то вас кр са ва ње Шек спи ра, Мла де но вић го во ри о 
„шек спи ро ва њу“ бе о  гра дске пу бли ке, ко је је, та ко ђе, ишло пре ко глу-
ма чких дру жи на, ди ле тант ски и бр зо. Тај тренд је тра јао ду го, што је 
до ве ло до то га да ста ре, па три јар хал не ге не ра ци је упо   зна ју са  мо та ква 
из во ђе ња Шек спи ра. Што због на чи на из во ђе ња, што због кул ту р ног 
ни воа оних ко ји су та из во ђе ња гле да ли, Шек спир је у Ср би ји ду го био 
ту ма чен и са гле да ван ис под ни воа сво  јих драм ских мо ти ва и кон фли ка та. 

Ме ђу тим, осни ва њем пр вих про фе си о нал них по  зо ри шта у Ср би ји 
– Срп ског на ро дног по зо ри шта у Но вом Са ду (1861) и На род ног по зо-
ри ш та у Бе о гра ду (1868), али и екс па нзи јом ро ман ти зма, ин те ре со ва-
ње за Шек спи ра на гло је по ра сло и то ка ко за ње го ве ко ма де та ко и за 
пе сни ков жи вот. 

Са мо сцен ско ожи вља ва ње ко ма да овог дра ма ти ча ра над дра ма-
ти  ча ри ма пре дста вља, по ред ри зи ка и иза зо ва, зре лост умет ни ч ког 
ан сам бла, ве ћу те хни чку спрем ност и ви ши кул тур ни ни во сре ди не 
(Михаиловић 1984: 30). 

У књи зи Шек спир и срп ска дра ма XIX ве ка, Ду шан Ми ха и ло вић 
да је пре г лед Шек спи ро вих де ла ко ја су из ве де на на срп ском је зи ку – се-
дам у Но вом Са ду: Ри  чард III, Кро ће ње го ро пад ни це (Укро ће на го ро пад), 
Мле тач ки тр го вац, Краљ Лир, Ро мео и Ђу ли је та, Оте ло и Ха млет; 
у Бе о гра ду сви по ме ну ти и још че ти ри: Ко ри о лан, Ју ли је Це зар, Мак бет 
и Мно го бу ке ни око шта. Као бит ну чи ње ни цу, Ми ха и ло вић ис ти че 
да су Ри чард III, Краљ Лир, Ро мео и Ђу ли је та и Ха млет на  ста ли на 
осно ву ори ги на ла, а пре вео их је Ла за Ко стић, док је Укро ће ну го ро пад 
(Кро ће ње го ро па д ни це), та ко ђе с ори ги на ла, пре вео Бог дан По по вић.

На осно ву по да та ка ко је про на ла зи мо у књи зи Исто ри ја срп ског 
по зо ри шта од сред њег ве ка до мо дер ног до ба Бо ри во ја С. Стој ко ви ћа, 
сло бод но мо же мо ре ћи да је мла ди Ла за Ко стић пр ви по чео озбиљ но 
да се ба ви пре во ђе њем де ла Ви ли је ма Шек спи ра. Ро меа и Ју ли ју пре вео 
је 1861. го ди не (1875. го ди не пр ви пут су би ли при ка за ни у СНП у Но вом 
Са ду, а 1876. го ди не у НП у Бе о гра ду). За јед но с Јо ва ном Ан дре је ви ћем 
је, по во дом 300-го ди шњи це од Шек спи ро вог ро ђе ња, пре вео од ло мак 
Ри чар да III, ко ји је из ве ден у Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом 
Са ду 1864. Ка сни је је Ко стић пре вео дра му у це ли ни и она је 1879. го-
ди не до жи ве ла пре ми је ру у На род ном по зо ри шту у Бео гра ду. Краљ Лир, 
у пре во ду Јо ва на Д. Сте фа но ви ћа, Ла зе Ко сти ћа и Ан то ни ја Ха џи ћа, 

С об зи ром на чи ње ни цу да се у овом ра ду до ти че мо и су сре та кон ти нен тал не Евро пе 
са Шек спи ро вим де лом, на по ме ни мо да је упра во Јо ца Са вић, 1899. го ди не, у Мин хе ну 
осно вао Шек спи ро ву по зор ни цу на ко јој је ре жи рао, пр ви пут у Не мач кој, Шек спи ра на 
осно ву пре во да ори ги на ла. 
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из ве ден је у НП у Бе о гра ду 1875. го ди не, а пре то га је Укро ће на го ро пад, 
у пре во ду Ла зе Ко сти ћа, из ве де на 1874. го ди не, а 1895. го ди не Бог дан 
По по вић с ори ги на ла пре во ди исти текст под на зи вом Кро ће ње го ро-
пад ни це. Го ди не 1869. из ве ден је Мле тач ки тр го вац у СНП у Но вом 
Са ду, а ко мад је пре вео Јо ван Пе тро вић уз де ли мич ну об ра ду Ан то-
ни ја Ха џи ћа.3 Ла за Ко стић се це лог свог жи во та ба вио Шек спи ром. 
Ме ђу тим, из да на шње ви зу ре ти пре во ди ни су ве ро до стој ни и ви ше 
пред ста вља ју тра ве сти ју Шек спи ра не го пре но ше ње то на и иде је пи сца 
ори ги на ла.

Ве ли мир Жи во ји но вић и фа сци на ци ја Шек спи ром
Ба ве ћи се пи та њи ма ве за ним за дра му и по зо ри ште, у вре ме (из ме-

ђу два свет ска ра та) ка да је те а тро ло ги ја би ла у за чет ку, Ран ко Мла де-
но вић и Ве ли мир Жи во ји но вић учи ни ли су мно го за раз вој са вре ме ног 
по зо ри шта у Ср би ји. Тру де ћи се да срп ски те а тар, али и по зо ри шну 
пу бли ку, при бли же што ви ше та да ак ту ел ним европ ским по зо ри шним 
то ко ви ма, би ло је нео п ход но ка ко глум це та ко и пу бли ку што ви ше 
упу ти ти у ства ра ла штво јед ног од нај ве ћих свет ских драм ских пи са ца 
– Ви ли је ма Шек спи ра. И док се Ран ко Мла де но вић у сво јим сту ди ја ма 
по све ће ним Шек спи ру ба вио ње го вим ства ра ла штвом, ка рак те ри за-
ци јом ли ко ва и њи хо вим пси хо ло шким об ли ко ва њем, Ве ли мир Жи-
во ји но вић ба вио се Шек спи ро вом драм ском тех ни ком, али те жи ште 
ње го вог ин те ре со ва ња био је ква ли тет пре во да Шек спи ро вих де ла на 
срп ски је зик.

Фа сци на ци ју ве чи том ак ту ел но шћу Шек спи ро вих де ла из не ће 
Ве ли мир Жи во ји но  вић у тек сту Шек спир и ње гов ути цај, на ста лом из 
пре да ва ња одр жа ног на „Шек спи ро вој ве че ри“, ко ју је при ре дио Клуб 
не за ви сних књи жев ни ка из Бе о гра да. Три глав не осо би не, ко је чи не 
осно ву трај но сти Шек спи ро вог де ла, је су ра зно вр сност, ин те грал ност 
и ин те нзи тет, по што је Шек спир, сма тра Жи во ји но вић:

сво јим де лом об у хва тио та ко ве ли ки број из ра за чо ве ко ве пси хе, да нам 
се чи ни као да би био об у хва тио све ко ли ки људ ски жи вот и дао га у ње-
го вом то та  ли те ту. [...] он је у да ва њу тих из ра за по сти гао та кву ко ли-
чи ну са жи ма ња и ко нде нзо ва ња, те ти ме и та кву сна гу ин тен зи те та, да 
се чи ни као да би у ње го вим фо рму ла ма би ла са др жа на срж, са ма су шти-
на тих из ра за. На јед ној стра ни, [...] оп се жна, и уз то та ко ни јан си ра на 
ска ла да нам се чи ни као да она об у хва та све љу дско. На дру гој стра ни, 

3 По сле Пр вог свет ског ра та, на сце ни На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду по чи ње да се 
игра ју Сан лет ње но ћи (1920), Оте ло (1921), Ју ли је Це зар (1925), Ха млет (1930) у пре во ду 
Све ти сла ва Сте фа но ви ћа.
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пак, та ква пре ци зна оштри на у бе ле же њу из ра за љу дске пси хе да нам 
се чи ни као да се у том по гле ду ин тен зи те том не би мо гло да ље ићи 
(Живојиновић 1933).

Ве ли ки ква ли тет ства ра ла штва Ви ли је ма Шек спи ра, и фор му ла 
за сва вре ме на, је сте чи ње ни ца да је у сво јим дра ма ма по ка зао да оно 
што са др жи сам жи вот мо же да са др жи и дра ма, а то је по сти гао осло-
бо див ши по зо ри ште пра ви ла сти ла и фор ме. Ту ма че ћи Ше кспи  ро ву 
драм ску тех ни ку, Жи во ји но вић на гла ша ва да су про блем ре ди те љи ма 
пре  дста вља ли Шек спи ро во не по што ва ње прин ци па о је дин ству ме ста 
и упо тре ба мо но ло га. За то су ре ди те љи че сто при бе га ва ли је дин стве-
ном ме сту, же ле ћи та ко да ак це нат пре ба це на са му драм ску рад њу. 
Ме ђу тим, мо но лог се од ба ци вао по што се, по го то во у XIX ве ку, сма тра-
ло не мо гу ћим да се гле да лац ужи ви у мо но ло шко из ла га ње. Вре ме ном, 
с про ме на ма ко је је XX век до нео по зо ри шту, по го то во у тех но ло шком 
сми слу, про ме не сли ка ви ше ни су би ле про блем. Ипак, ис ти че Жи во-
ји но вић, мо но лог се још увек „бо ја жљи во избе га ва“, што до во ди до 
за кључ ка да чо век с по чет ка XX ве ка још не ма по ве ре ња пре ма та квом 
на чи ну из ла га ња.

Ма да је по чет ком XX ве ка из гле да ло не при род но да чо век раз го-
ва ра сам са со бом, Жи во ји но вић ис ти че пре и мућ ства мо но ло га по што 
он „пред ста вља нај кра ћи и нај по  узда ни ји на чин да се стиг не пра во у 
ду шу лич но сти ко ја се из но си на по зор ни цу“. Уко ли ко би из ба цио 
мо но лог, дра ма ти чар би мо рао за о би ла зним пу тем да ка же оно што би 
тре ба ло да зна мо о пра вом ли цу не ког ли ка из дра ме. Због то га мо но лог 
пру жа нај бо љи део чо ве ко ве ду ше – ње го ве ми сли, ње го во нај ин тим-
ни је ја, „јер ниг де и ни кад чо век ни је та ко искрен као у раз го во ру са 
со бом, то јест у чи стом ми шље њу“. 

Због фи не са ко ји ма оби лу ју Шек спи ро ве дра ме, ре ди тељ ко ји поч не 
да ре жи ра не ку од ње го вих дра ма мо ра по се до ва ти умет нич ки ин стинкт, 
та ле нат – сма тра Жи во ји но вић. На уну тра шњи осе ћај, Жи во ји но вић 
до да је и то да ре ди тељ мо ра би ти „изо штрен до бром пре тход ном ли те-
ра р ном при пре мом и по зо ри шном кул ту ром“, а с дру ге стра не све му 
то ме по тпо ру чи не спе ци јал на тех нич ка зна ња утвр ђе на прак сом и 
иску ством. Осе ти ти драм ско де ло у ње го вој пра вој бо ји, по го ди ти му 
стил и пре не ти га из сфе ре пи са ног у област ви зу ел ног, сва ка ко за ви си 
од ре ди те ље вог та лен та. У чи сту те хни  ку Жи во ји но вић убра ја из ра жа-
јна сред ства ко ји ма се ре ди тељ слу жи да сво ју ви зи ју пре тво ри у пред-
ста ву – а ту су „ди кци ја, пла сти ка по кре та и њи хо ва пси хич ка аде ква-
тност, це лис ход не гру па ци је, сли кар ски еле мен ти“.

Упра во умет нич ка ис тан ча ност ре ди те ље вог уку са нео п ход на је да 
би се оства ри ла пу но ћа Шек спи ро вог де ла на по зор ни ци. Жи во ји но вић 
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по ку ша ва да ука же ка ко би тре ба ло ре жи ра ти Шек спи ро во де ло. Основ-
ни по сту лат од ко га по ла зи је сте да је 

Шек спир сав пси хо ло ги ја. Са вр шен по зна ва лац људ ске пси хе, дра-
ма ти чар по пре вас ход ству, он је исто вре ме но и сав пла сти ка (Живоји
новић 1928). 

Упра во због то га не би тре ба ло „об ја шња ва ти“ Шек спи ра, до дат но 
га сти ли зо ва ти, уба ци  ва ти ли ко ве и сли ке ко јих код ње га не ма. У том 
учи та ва њу у ори ги нал, Жи во ји но вић ви ди за мку ко ја до во ди до од сут-
но сти до жи вља ја ка ко код глу ма ца, ко ји скан ди ра ју текст и ти ме до-
во де до мо но то ни је тем па, та ко и код пу бли ке. У скла ду с но вим тео-
ри ја ма и Жи во ји но вић при зна је да ре ди тељ ви ше ни је ин тер пре та тор 
„пси хо ло ги је и зна лац му зи ке ре чи“, већ мо ра би ти и сли кар. Нео п ход-
но је де лу про на ћи „аде ква тан сли кар ски из раз ко ји ће по твр ђи ва ти и 
по пу ња ва ти стил и дух де ла“. Ука зу ју ћи на Рај нха рто ве пред ста ве, као 
при мер са вре ме них ин тер пре та ци ја кла сич них драм ских де ла, Жи во-
ји но вић ће на гла си ти да су ње го ве ин сце на ци је ус пе ле због ви зу ел ног 
еле мен та ко ме по кла ња ве ли ку па жњу, али ипак нај зна чај ни ја је код 
ње га пси хо ло шка ин тер пр е та ци ја, ко јој при сту па с ве ли ком па жњом, 
пер фект но је из ра ђу ју ћи. Код Рај нха р та је:

реч под на ле том осе ћа ња по кре та на као во да под уда ром ве тра; нај ра зно-
ли  ки је про мен љи ва, сва из уну тра шњег осе ћај ног тре пе ре ња, без ла жне 
ин то на ци је, без не ло гич ног на гла ска, без уси ље ног па то са и пра зног 
скан ди ра ња, па би ло да ра ди Ши ле ра, би ло да ра ди Шек спи ра, би ло да 
ра ди жа нр Com me dia dell’Ar te. Стил ових пи са ца и ових ко ма да он ста-
вља пр во у реч и у пси хо ло ги ју, па тек он да, и то ода вде, тран сфор ми ра 
у спољ не ви зу ел не об ли ке, на ла зе ћи и за то – у че му и је сте ње гов дар 
– аде кват не об ли ке, и оста ју ћи до кра ја чист и кон зе квен тан у сти лу (Жи
војиновић 1928). 

У дра ми је нај бит ни ји текст и из ње га „мо ра све да се гра на“, и тре ба

ком по но ва ти, на осно ву уну тра шње пси хо ло шке ло ги ке де ла, ње гов 
спо љни об лик [...] тре ба пре сва ког, [поред] ма ка ко би зар но сми шље ног 
де ко ра, има ти жи во осе ћа ње за де ло и ње гов дух и би ти спо со бан уто-
чи ти сво ју ин ту и ци ју у де ло ко је се ин тер пре ти ра (Живојиновић 1928). 

Ве ли мир Жи во ји но вић о пре во ђе њу Шек спи ра
Сма тра ју ћи да је основ за ко рект но драм ско оства ре ње, по ред ре-

ди тељ ске уме шно  сти, и до бар пре вод, Ве ли мир Жи во ји но вић ће у три 
ис црп не сту ди је (пре ци зно се ци ра ју ћи ред по ред пре во да) ука за ти на 
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то да Све ти слав Сте фа но вић у сво јим пре во ди ма Шек спи ро вих дра ма 
не до но си пра ву бо ју ни Шек спи ро вих ли ко ва ни ат мос фе ре са ме дра-
ме. Пре не го што пред ста ви мо Жи во ји но ви ћев став о Сте фа но ви ће вим 
пре во ди  ма, по ме ни мо да је Све ти слав Сте фа но вић по стру ци био ле кар 
са за вид ним књи же вним обра зо ва њем. Бо рио се за осло ба ђа ње сти ха 
срп ске по е зи је, у скла ду с та да са вре ме ним тен ден ци ја ма, али је оп шти 
ути сак кри ти ча ра и те о ре ти ча ра књи жев но сти да ње гов књи жев ни рад 
не ма оне до ме те ко ји ма је сам Сте фа но вић те жио. У сва ком слу ча ју, 
оста је чи ње ни ца да је Шек спи ра пре во дио у сти ху и да су му об ја вље ни 
пре во ди: Ју ли је Це зар (Мо стар, 1902), Маг бет (Мо стар, 1903), Мле тач-
ки тр го вац (Мо стар, 1905), Мно го ви ке ни око шта (Мо стар, 1906).

По ла зе ћи од то га да је „ве шти на пре во ђе ња и те шка и ле па“, Жи-
во ји но вић на гла ша  ва да ни је са мо до вољ но по зна ва ти стра ни је зик, у 
овом слу ча ју ен гле ски, већ је не оп хо дно по зна ва ти и соп стве ни је зик, 
ка ко би се мо гла на ћи нај бо ља ре ше ња у пре во ду, али је пре ко по треб-
но има ти и 

дар за пре во ђе ње [...] ма шту ко ја ће да ожи ви про чи та не пој мо ве и ти ме 
по  го ди пра ву ин то на ци ју ре че ни це, тач ну бо ју то на и ре чи, оно што би 
се мо гло на  зва ти ва зду хом и то пло том јед ног пи са ног ста ва, а што се 
ина че зо ве сти лом, тем пе ра мен том, по е зи јом у крај њем зна че њу (Живо
јиновић 1927: 83). 

Не ко мо же би ти без да ра за по ет ски на чин из ра жа ва ња, па му је 
бли жи про зни, али и по ред то га Жи во ји но вић не на ла зи оправ да ње за 
не ја сно ћу са мог пре во да. Упра во је не ја  сно ћа тек ста (ми сли) оно на 
че му за ме ра Сте фа но ви ћу, од но сно „на о пак ред ре чи, ре  че  ни чне кон-
струк ци је не са гла сне с ду хом на шег је зи ка“. Ка ко твр ди, Сте фа но вић 
се ста лно пра вдао да је Шек спир не ја сан и те жак за пре во ђе ње, али пре-
вод мо ра би ти ја сан, јер су у то ме ус пе ли и дру ги ко ји су пре во ди ли 
Шек спи ра (као при мер Жи во ји но вић на во ди Хр ва те, Нем це, Фран цу зе, 
Ру се). 

Нај о чи ти је не ја сно ће у Сте фа но ви ће вом пре во ду Жи во ји но вић 
по ка зу је на при ме  ру пре во да Маг бе та. Овај пре вод Жи во ји но ви ћу је 
био по себ но за ни мљив као по сле дњи Сте  фа но ви ћев пре вод, за ко ји је 
сам ау тор на гла сио да је ре ди го ва на вер зи ја та ко ђе ње  го вог пре во да 
из 1903. го ди не. По ла зе ћи од прет по став ке да ако се на уса вр ша ва њу 
пре во да не ког де ла ра ди го то во три де сет го ди на, Жи во ји но вић ве ру је 
да тај пре вод мо ра би ти сти лски са вр шен. Ме ђу тим, но ва Сте фа но ви-
ће ва вер зи ја Маг бе та до во ди у пи та ње пре во ди о чев „укус и осе ћа ње 
из ра за, зна ње зна че ња по је ди них ре чи и зна ње син так се и гра ма ти ке“. 
Ис тан ча ног осе ћа ја за ри там и звук ре чи не ма, Жи во ји но вић об ра зла же 
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сво је при мед бе ука зу ју ћи на не ло гич ност пре во да, пр вен стве но због не-
по што ва ња основ них за ко на сти ха. Осим то га, ука зу је и на Сте фа но ви-
ћев не у кус при ода би ру ре чи, ис ти чу ћи да пре во ди лац не во ди ра чу на 
о то ме ка кви из ра зи од го ва ра ју ко јим ли ко ви ма и ко јим пси хо ло шким 
си ту а ци ја ма. Та ко се до га ђа да из ра зе ко ји ви ше при ли че све ти ни оку-
пље ној на не ком тр гу или у крч ми, Сте фа но вић до де љу је ли ку ви со ког 
ро да или га упо тре бља ва у озбиљ ној пси хо ло шкој си ту а ци ји. 

По ку ша ва ју ћи да на ђе узро ке ко ји до во де до Сте фа но ви ће вих 
стил ских ре зул та та, Жи во ји но вић ис ти че „не ло гич но ми шље ње, бу-
квал но пре во ђе ње, и не зна ње син та ксе на шег је зи ка“. Ко ри сте ћи при-
мер Сте фа но ви ће вог пре во да, Жи во ји но вић се тру ди да ука же и на 
про бле ме пре во ди ла штва као за ни ма ња. Због то га ис ти че јед но од 
осно вних пра ви ла да се реч пре во ди бу квал но са мо он да ка да она и у 
је зи ку на ко ји се пре во ди зна чи исто што и у ори ги на лу. Уко ли ко не по-
сто ји по ду да ра ње зна че ња, реч се за ме њу је „оним што је њен сми сао“. 

За кљу чак
Чи ње ни ца је да је Ве ли мир Жи во ји но вић Mas su ka (1886–1974) био 

пе сник, при  по ве дач, дра ма тург, књи жев ни и по зо ри шни кри ти чар, али 
и нај плод ни ји пре во ди лац ли бре та. Ба ве ћи се пи та њи ма ве за ним за сва 
три об ли ка сцен ског оства ре ња (дра ма, опе ра и ба лет) у пе ри о ду из-
ме ђу два свет ска ра та, док је у Ср би ји на у ка о по зо ри шту би ла на са мом 
по че тку, свр ста ва се и у за чет ни ке те а тро ло ги је. По ред све га на ве де ног, 
сту ди је ко је је на пи сао о пре во ду драм ског де ла до во де га ме ђу за чет-
ни ке те о ри је пре во ђе ња у срп ској књи же вно сти. За што је баш Шек спир 
по слу жио као иде а лан пред ло жак ни је слу чај ност ако се има на уму 
да су те ме ко ји ма се он ба вио у сво јим дра ма ма веч не и све тске: жуд ња 
за мо ћи, кри ви ца, нео д луч ност, хи по кри зи ја, страст и са мо у ни ште ње, 
из гра дња по рет ка, моћ ау то ри те та. Све на ве де не те ме ни су ка рак те-
ри стич не са мо за ели за бе тан ско до ба и за од ре ђе но под не бље, већ су 
пре по зна тљи ве и у сва ком на ред ном пе ри о ду раз во ја дру штва на гло-
бал ном пла ну. 

Ка да је реч о пре во ди ма Шек спи ро вих де ла у Ср би ји, ка ко оних 
пр вих про фе сио нал них, на ста лих у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, па све до 
са вре ме ног до ба, увек су би ли (и је су) успе шни они ко ји су без об зи ра 
на то да ли се пре во де са мо за чи та ње или и за сце нско из во ђе ње, по тен-
ци ра ли дра ма тич ност уну тар са мог тек ста. Из гра ђу ју ћи сво ју те ори ју 
пре во ђе ња два де се тих и три де се тих го ди на XX ве ка, Жи во ји но вић је 
апо стро фи рао да ре ди тељ, да би оства рио ква ли тет ну пред ста ву, мо ра 
би ти умет ник ко ји је на пр вом ме сту еру ди та и до бар по зна ва лац ка ко 
ли ков не умет но сти та ко и пи са не ре чи. Ка да је реч о овом по след њем 
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– он мо ра у тек сту про на ћи све оне ни јан се и то но ве ко ји су на пр ви по-
глед скри ве ни у тка њу са мог тек ста. Од но сно, ре ди тељ мо ра осе ти ти 
дра мско де ло у ње го вој пра вој бо ји, по го ди ти му стил и пре не ти га из 
обла сти пи са не ре чи у ви зу ел ну област. Ово га не мо же би ти, сма тра 
Жи во ји но вић, без до бр ог пре во да ори ги нал ног тек ста – у на шем слу-
ча ју Шек спи ро вих де ла. Као сво је вр сни атак на из вор но де ло, Жи во-
ји но вић сма тра „об ја шња ва ње“ Шек спи ра – до дат ну сти ли за ци ју, уба-
ци ва ње ли ко ва или сли ка ко јих код Шек спи ра у из вор ни ку не ма. 

Из на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да је за ква ли тет ну пред ста ву 
по ред ре ди те ља и на рав но глу ма ца (ко ји ни су би ли те ма овог ра да), не-
о п хо дан и ква ли те тан ли те рар ни пре дло жак (ори ги нал ни или пре ве де ни). 
Због то га по себ но ис ти че мо основ ну те о ри ју Ве ли ми ра Жи во ји но ви ћа 
о пре во ђе њу – сва ки пре во ди лац мо ра има ти дар за пре во ђе ње ко ји у 
се би но си ис тан ча ни осе ћај, го то во ма шту, да се ожи ве пој мо ви из из вор-
ног де ла и да се по го ди пра ва ин то на ци ја ре че ни це (стил) ау то ра ко ји 
се пре во ди. Све га ово га не мо же би ти, за кљу чу је Жи во ји но вић, уко-
ли ко пре во ди лац са вр ше но не по зна је соп стве ни је зик. Реч се пре во ди 
бу квал но са мо у слу ча ју ка да и у је зи ку на ко ји се пре во ди зна чи исто 
што и у ори ги на лу. Уко ли ко не по сто ји по ду да ра ње зна че ња, реч се 
за ме њу је кон струк ци јом ко ја от кри ва њен сми сао. Про на ла же ње сми-
сла ори ги на ла и пре но ше ње на је зик на ко ји се пре во ди је сте пр вен-
стве на уло га пре во ди о ца.
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Ivana Ignjatov Popović

TRANSLATOR OF DRAMATIC WORK – ONE OF THE FACTORS  
OF THEATRE MAGIC (VELIMIR ŽIVOJINOVIĆ MASSUKA ABOUT  

THE TRANSLATION OF SHAKESPEARE’S WORK)

Summary

The first literary translations of William Shakespeare’s plays in Serbian theatrical 
literature appeared with the establishment of the first national theaters (the Serbian Na-
tional Theatre in Novi Sad (1861) and the National Theatre in Belgrade (1868)), but also 
with the commitment of young and temperamental writer Laza Kostić in the second part 
of the 19th century. However, serious and studious translations of Shakespeare’s works 
appeared in the early 20th century.

Encouraging new dramatic expression, characteristic of modern European theatre 
(between the two world wars), or at least leaning towards it, Velimir Živojinović Massuka 
(erudite, polyglot and writer) believes that the basis for a great dramatic achievement (if 
it is a translated work) is not just creativity of the director, but also a good translation of 
the original text. Highlighting Shakespeare as the author, Živojinović underlined that 
translating his work required exceptional skill of painting, especially because it was 
necessary for understanding the “true colors” of Shakespeare’s characters and the mood 
of his plays. Referring to the director and his role in the realization of a good stage per-
formance, Živojinović would point out that the director must have a feeling for the dra-
matic work in its true colors, find a special style in it and convey it from the field of the 
written word into a visual field. Highlighting that “the skill of translation is both – heavy 
and beautiful”. Živojinović believed that it was not enough just to know a foreign language, 
in this case English, but that it was also important for every translator to know his own 
language and to have an ability for translating. That means that the translator needs to 
have a keen sense and developed imagination to enliven the terms from the original work 
and to find the right intonation of phrases – the style of the author whose work he is 
translating. The task of the translator is to find the best solution for the translation – style, 
temperament and as a climax – the poetry of the author of the original work that is hidden 
in the text.

Key words: drama, translation, language, literary style of the original and translation.
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МИ ЛАН НО ВА КО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти
Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

mi lan no va ko vic89@hot mail.com

ЈЕЗИК КАО ПРЕПРЕКА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ

СА ЖЕ ТАК: Не же ле ћи да да је оп шир ну ана ла зу де ла тро ји це ау то ра, Ве ли ми ра 
Хлеб њи ко ва, Мом чи ла На ста си је ви ћа и Алек сан дра По по ви ћа, већ ука зу ју ћи на је зик 
као њи хо ву за јед нич ку ка рак те ри сти ку, ау тор овог ра да по ста вља пи та ње ре цеп ци је 
тек сто ва ових пи са ца. Као ма те ри јал ко ри сти по сто је ће те а тро ло шке и књи жев не 
ана ли зе, као и са ме тек сто ве ових пи са ца.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: је зик, Хлеб њи ков, На ста си је вић, По по вић, по зо ри ште.

У свом те а тро ло шком спи су по све ће ном Алек сан дру По по ви ћу, 
Пе тар Мар ја но вић из нео је за па жа ње да се „ни ко у нас ни је озбиљ ни-
је ба вио кон фу зи јом у ре цеп ци ји По по ви ће вог те а тра у гле да ли шту“ 
(Марјановић 1997: 207–222). Ши ре ћи про блем ре цеп ци је и на чи та о це, 
овим ра дом же лим да по ста вим пи та ња ко ја се ти чу про бле ма хер ме-
тич но сти, нео бич но сти, не ра зу мљи во сти, ко ји ма су опи си ва на де ла 
не са мо Алек сан дра Аце По по ви ћа не го и дво ји це ве ли ких умет ни ка 
– Ве ли ми ра Хлеб њи ко ва и Мом чи ла На ста си је ви ћа. Иа ко се на пр ви 
по глед мо же учи ни ти да та три пи сца не ма ју ни шта за јед нич ко, по ку-
ша ћу да на ве дем све оне чи ње ни це ко је их чи не слич ним.

По зна то је да су ови пи сци за пам ће ни као ве о ма ау тен тич ни и 
је дин стве ни, та ко да њи хов рад не мо же да се сме сти у окви ре би ло 
ког књи жев ног прав ца или шко ле. Иа ко је код Хлеб њи ко ва и На ста-
си је ви ћа при су тан ути цај сим бо ли ста, пр ви се сма тра сре ди шњом 
лич но шћу ру ског фу ту ри зма (Донат 1985: 350) док се ства ра ла штво 
На ста си је ви ћа по ве зу је са екс пре си о ни змом (игњатовПоПовић 2009: 
166). Ме ђу тим, сво јим иде ја ма би ли су да ле ко ис пред до ба у ком су 
жи ве ли и ства ра ли. Слич на си ту а ци ја по сто ји је и код По по ви ћа, чи ји 
су еле мен ти сти ла до во ђе ни у ве зу с те а тром ап сур да Бе ке та и Јо не ска 



(Миочиновић 1982: 95–123). Ути цај ове тро ји це пи са ца (по себ но Хлеб-
њи ко ва)1 на дру ге ства ра о це зах те ва по дроб ни ју ана ли зу. 

Спо ме нув ши ана ли зу, до ла зи мо до сле де ће слич но сти ко ја се ти че 
де ла тих пи са ца. Го то во сви те а тро ло зи, књи жев ни и драм ски кри ти-
ча ри ко ји су ана ли зи ра ли ства ра ла штво на ве де них ау то ра (а сва ки од 
њих је имао бар по јед ног „свог“)2 оста вља ју про стор за бу ду ћа чи та ња 
уве ре ни да пра ви ту ма чи тек до ла зе. То све до чи о ве ли чи ни и зна ча ју 
за о став шти не ау то ра Хлеб њи ко ва, На ста си је ви ћа и По по ви ћа. Ка ко 
ана ли зом до ла зи мо до раз у ме ва ња, ти ме на и ла зи мо на је дан од глав них 
про бле ма ка да је у пи та њу пи са ње тих умет ни ка. По да ци ко ји све до че 
о то ме да се, упр кос им по зант ном бро ју на пи са них дра ма и нео спор ном 
ква ли те ту истих, име Аце По по ви ћа све ре ђе ви ђа на ре пер то а ри ма 
на ших по зо ри шта; да Мом чи ло На ста си је вић ни је до жи вео ни јед но 
пре ми јер но из во ђе ње сво јих дра ма у про фе си о нал ном по зо ри шту (а 
на жа лост ни да нас се ње го ве дра ме не из во де че сто) као и то да се драм-
ски тек сто ви Хлеб њи ко ва по ја вљу ју тек као де ло ви не ких пер фор ман са, 
ука зу ју на про блем ре цеп ци је код чи та ла ца и пу бли ке. Не ки по зо ри-
шни ства ра о ци искре но су по све до чи ли о не ра зу ме ва њу тек сто ва тих 
пи са ца.3 Све стан да ње го ви тек сто ви ни су ра зу мљи ви чи та о цу и гле-
да о цу (слу ша о цу), Хлеб њи ков је же лео да схва ти узро ке та квог де ло-
ва ња не по зна тих и не ра зу мљи вих ре чи (Флакер, угрешић 1984: 2/279).

У по тра зи за оним што је ко рен свих по ме ну тих „про бле ма“ до-
ла зи мо до глав не од ли ке сва ког од та три пи сца – је зи ка. Је зик ко јим 
су пи са ли, пр ва је асо ци ја ци ја на њи хов ства ра лач ки опус. Во ле ли су 
реч, и бес крај но су се ко ри сти ли свим ње ним мо гућ но сти ма у же љи 
да ис пи та ју но ве. Та ко су сво је иде је и обра сце по ко ји ма су по сту па ли 
Хлеб њи ков и На ста си је вић за бе лe жи ли у сво јим есе ји ма, док су код 
По по ви ћа оста ли је ди но драм ски тек сто ви да го во ре са ми за се бе.4 

1 По ме ни мо са мо да се на иде је фу ту ри ста, па ти ме и Хлеб њи ко ва, на до ве зу ју да да и-
зам и над ре а ли зам, док је тај ути цај на овим про сто ри ма при су тан у по кре ту зе ни ти зам. 

2 Као је дан од рет ких но ви јих Хлеб њи ко вље вих кри ти ча ра спо ми ње се Ни ко лај Сте-
па нов. О Алек сан дру По по ви ћу де таљ но је пи са ла Мир ја на Ми о чи но вић, док је по ред ње, 
за ту ма че ње Мом чи ла На ста си је ви ћа би ла за служна и Иси до ра Се ку лић.

3 Алек сан дар По по вић то ком јед ног ин тер вјуа спо ми ње да је Бо јан Сту пи ца, на кон што 
је про чи тао дра му Кр ме ћи кас, за По по ви ћа ре као: „Да ли је тај чо век нор ма лан кад та ко 
пи ше?“ (Пашић 2013: 46). 

Кри ти чар Прав де Ду шан Кру нић, по во дом дра ме Не до зва ни Мом чи ла На ста си је ви ћа, 
пи ше: „Ми отво ре но при зна је мо да се у по зо ри шту г. На ста си је ви ћа не уме мо сна ћи. Ми то 
по зо ри ште не раз у ме мо“ (Миочиновић 1987: 24).

У књи зи Со вјет ска ка за ли шна аван гар да, Бра ни мир До нат на во ди се ћа ња ком по зи-
то ра Ма тју хи на, ко ји је сту ден ти ма у при пре ми ко ма да По бе да над Сун цем (за ко ји је про-
лог пи сао Хлеб њи ков) об ја шња вао зна че ње ко ма да, јер сту ден ти пр во бит но у ње му ни су 
ви де ли сми сао, а ни су хте ли из во ди ти не раз у ме ва ју ћи га.

4 Раз лог све му ово ме је сте и њи хов на чин жи во та, тј. од нос пре ма пи са њу. Мир ја на 
Ми о чи но вић за па жа да је По по ви ћев књи жев ни рад про це њен при лич но апрок си ма тив но 
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Ис тан ча ног слу ха за је зик, ти пи сци су се за ла га ли про тив „ока ме ња-
ва ња“ сва ко днев ног је зи ка. С иде ја ма за бо љу бу дућ ност, би ли су окре-
ну ти уна зад, ка ко ре ни ма, ка по ре клу, ка за бо ра вље ном. Сва ко на свој 
на чин, из тог „та ло га“ ства ра ли су свој, ау тен ти чан је зик, по ком су за у век 
упам ће ни. Њи хо ви тек сто ви се че сто у пр ви мах не да ју раз у ме ти, они 
на пр о сто „зву че“. Њи хо во деј ство је за ум но5 а њи хо ве ре чи се опи ру 
јед но став ном зна че њу. Раз ви ја ју ћи свој је зик, раз ви ја ли су и жа нр о ве. 
Та ко је Хлеб њи ков ус по ста вио пот пу но нов аван гард ни жа нр – нат при-
по вест6; На ста си је вић је под ути ца јем Ваг не ра пи сао му зич ку дра му7, 
а за и гра ни По по вић је сва ким сво јим ко ма дом по ме рао гра ни це фар се8 
(фар са и по, фар са in me mo ri am, гор ча фар са у јед ном пар че ту, фар са 
с по ло гом у пет по ја ва...).

У по чет ку бе ше реч
Ако би смо по ку ша ли да раз ми шља мо у прав цу у ком је На ста-

си је вић раз ми шљао, мо гли би смо ре ћи да у по чет ку бе ше глас, тон, 

(око 40 по зо ри шних ко ма да, око 50 ра дио-дра ма, око 500 тв-еми си ја). У Пред го во ру за Иза-
бра не дра ме Алек сан дра По по ви ћа она за кљу чу је: „Овој не по у зда но сти, из гле да, не ма по-
мо ћи, јер је она про ис те кла из пи шче ве ра сип нич ке не бри жљи во сти, ти пич не за по зо ри шног 
чо ве ка ко ји у пр вом ре ду пи ше за сце ну, и од по зо ри шта оче ку је све, па и то да му са чу ва 
тек сто ве; та ко су се мно ги ру ко пи си за гу би ли или не по врат но не ста ли“. 

О Хлеб њи ко ву, Ми ли ца Ни ко лић у Пред го во ру за Краљ вре ме на Ве ли мир, пи ше: „Не-
ма ју ћи вре ме на, не ма ју ћи ме ста, не ма ју ћи сред ста ва, ни ка да ни је до ра ђи вао јед ном за бе ле-
же но. Пу ту ју ћи Ру си јом, му че ћи се по ва го ни ма за епи леп ти ча ре, бо лу ју ћи по бол ни ца ма 
и се де ћи по за тво ри ма цар ским... Хлеб њи ков је пи сао сво је пе снич ко де ло ни ка да не мо гу-
ћи да му се вра ти“. 

За раз ли ку од Хлеб њи ко ва, На ста си је вић је пи са њу и ис прав ка ма по све тио све сво је 
вре ме. За ла жу ћи се за чи сту реч, овај „пе сник ис тра жи вач и ко пач“, ка ко га је на зи ва ла 
Иси до ра Се ку лић, кро јио је сво је ре че ни це у по тра зи за са вр шен ством, ду бо ком исти ном. 
(О то ме нај бо ље све до че не ко ли ке вер зи је ње го вих есе ја За ма тер њу ме ло ди ју, За ствар ну 
реч, и др. ко је су об ја вље не у: Са бра на де ла. Књ. че твр та. Есе ји. Гор њи Ми ла но вац: Де чи је 
но ви не, Срп ска књи жев на за дру га, 1991.)

5 Од тро ји це ау то ра је ди но је Хлеб њи ков за пра во и пи сао на за ум ном је зи ку. Као је дан 
од тво ра ца тог је зи ка (дру ги по зна ти пи сац-за у ми ста је Кру чо них), он је оти шао да ље од 
свих и раз вио свој „зве зда ни је зик“, сво ју азбу ку ко ја би би ла при мен љи ва у це лом све ту. 
За ум но у де ли ма На ста си је ви ћа и По по ви ћа ве зу је се за њи хо во деј ство на чи та о ца/гле да-
о ца (опи ру ћи се про стом раз у ме ва њу, њи хо ви за чуд ни тек сто ви, по го то во На ста си је ви ће ви, 
де лу ју под све сно, по пут ма ги је, бу де ћи не што искон ско).

6 „При ча је гра ди тељ ство ре чи ма; гра ди тељ ство при ча ма је над при по вест.“ Оно што 
је оста ло не ја сно је раз ре ше ње кон струк тив ног на че ла по ком је пи сао нат при по ве сти (Фла
кер, угрешић 1984: 2/77).

7 Иа ко је му зи ку за ње го ве дра ме ком по но вао ње гов брат Све то мир На ста си је вић, по све-
тив ши свој рад по све ти „за ма тер њом ме ло ди јом“, На ста си је вић је сма трао да ле по та је зи ка 
но си сву ме ло дич ност, рит мич ност, ин то на ци ју, ко ју под ра зу ме ва му зи ка, те да се све те осо бе-
но сти је зи ка мо гу ко ри сти ти уме сто му зи ке. Де таљ ни је о ово ме вид. у: Миочиновић 1987: 24–28.

8 О про бле му фар се као жан ра По по ви ће вих ко ма да де таљ но пи ше Мир ја на Ми о чи-
но вић у Пред го во ру за Иза бра не дра ме (ПоПовић 1987: 8–11).
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ме ло ди ја, баш као она ко ју чу је мо код ма лог де те та ко је се не из ра жа-
ва дру га чи је но пе ву ше ћи. Упра во је код де те та и код при ми тив ца још 
мо гу ће чу ти ону ма тер њу ме ло ди ју, ко је смо та ко ма ло све сни. О тој 
ме ло ди ји На ста си је вић ка же: „Ма тер њом ме ло ди јом на зи вам ону звуч-
ну ли ни ју ко ја до ла зе ћи из нај ду бљих сло је ва ду ха ве зу је пој мо ве у 
та јан стве ну це ли ну жи вог из ра за. Ко ре ни та је и ко лек тив на. И чим из 
ве ће ду би не про дре глас, тим му је и ши ри обим од је ка“ (наСтаСијевић 
1991). По На ста си је ви ћу, слу ша ју ћи не по знат је зик, ми ја сни је чу је мо 
ње го ву ме ло ди ју; сход но то ме, ме ло ди је соп стве ног је зи ка нај ма ње смо 
све сни. За то је На ста си је вић свој кра так жи вот ни век про вео у по тра зи 
за ма тер њом ме ло ди јом, за од го во ри ма где смо и ко ји смо. 

Ве ро вао је да се по е зи ја нај чи сти је и нај моћ ни је оства ру је му зи-
ком. То при род но бо гат ство ме ло диј ског, емо ци о нал ног и се ман тич ког 
на ла зио је у на ро ду, у на шим ба ја ли ца ма, ту жба ли ца ма, успа ван ка ма 
(Миочиновић 1987: 24–28). У њи ма реч има ма гиј ско деј ство, њи хов је-
зик је за ум ни, он пот пу но ис ти ску је ра зум ски, ка ко ми сли и Хлеб њи-
ков. Ако ослу шне мо ре че ни цу „Кли мен ви си, пен да зја, кли мен пен ду 
ле пан да“, по ста је нам ја сно ка ква вр ста до жи вља ја је у пи та њу.9 Оно-
ме ко чи та де ла На ста си је ви ћа мо же се при чи ни ти пре гршт не по зна тих 
ре чи. На пр о тив, иа ко пот пу но ори ги на лан, ње гов је зик је ап со лут но 
на род ни, али за бо ра вљен, ар ха и чан. Код ње га „не ма ни јед не је ди не 
ре чи ко ја се у на ро ду не го во ри или се ни је не ка да го во ри ла“.10 За ла гао 
се за чи сту реч ко ја не про ма ши во по га ђа у са мо ср це ду хов ног кр во-
то ка. Ве ро вао је да тон убе ђу је, да се њи ме отва ра ју нео тво ри ва вра та. 
За то је све сво је тек сто ве чи тао на глас, про ве ра вао, ме рио, скра ћи вао, 
са жи мао. Ко ри сте ћи сву ле по ту на ших ак це на та и ду жи на, пу штао их 
је да са ми пра те ри там свог род ног је зи ка.11 На прег ну то ослу шку ју ћи 
је зик, за рад ње го ве чи сто те, че сто је уки дао ре чи. Та ква ре дук ци ја 
је зич ког ма те ри ја ла, углав ном гла го ла, по ми шље њу кри ти ча ра до дат-
но је чи ни ла тај је зик нео бич ним и за го нет ним. Ме ђу тим, Љу бо мир 
Си мо вић сма тра да На ста си је ви ће ве пе сме вр ве од гла го ла, и то оних 
нај дра ма тич ни јих, нај ди на мич ни јих и упра во у њи хо вом ко ри шће њу 
ви ди мај стор ство тог пе сни ка. Као при мер на во ди не ке од гла го ла: 
рас то чи ти, здру зга ти, за плам те ти, вр ве ти, стук ну ти, бри згај, по-
клец ни... (СиМовић 1991: 233–266). Овај пе сник, за не сен там ним и ду-
бо ким зву ци ма, сма трао је да нај су ге стив ни је де лу је оно што је са мо 

9 За опи си ва ње де ло ва ња На ста си је ви ће вог је зи ка на чи та о це нај бо ље је ис ко ри сти ти 
упра во ње го ве ре чи. На и ме, у дра ми Го спо дар Мла де но ва кћи, у пр вом чи ну, ка да Ма јор 
при су ству је сце ни сва ђе мај ке и ћер ке (Ка је и Дан ке), На ста си је вић у ди да ска ли ји на во ди 
„пре не ра жен по сма тра сце ну, ви ше је осе ћа ју ћи не го раз у ме ва ју ћи“.

10 Бо ри слав Ми хај ло вић у Пред го во ру за наСтаСијевић 1958: 19.
11 Ње го ви са вре ме ни ци би ли су углав ном под ути ца јем фран цу ског алек сан дрин ца.
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на го ве ште но, на слу ће но, не ис ка за но. Сво јом „ме ло ди јом“ он свог чи-
та о ца во ди ма гич ним пре ла зом у оно не до ку чи во, ира ци о нал но, искон ско. 

Баш као и На ста си је вић, и Хлеб њи ков је узор за свој за ум ни је зик 
ви део у је зи ку ба ја ња, вра ча ња, мо ли тви. Та моћ на род ног је зи ка ле жи 
упра во у оно ме што је не до ку чи во, што на ша свест још увек не мо же 
да схва ти. За то је за ум ни је зик Хлеб њи ков на зи вао емо ци о нал ним 
је зи ком. Бо рио се про тив до та да шњег уве ре ња да по е зи ја мо ра би ти 
до кра ја ја сна. Ти ме ни по што ни је же лео да ка же да је сва ко не ра зу мљи-
во ства ра ла штво ле по, оно се не сме не ги ра ти за то што је не ра зу мљи во 
од ре ђе ном сло ју чи та ла ца. На су прот На ста си је ви ћу, ко ји је ко ри сте ћи 
ста ре ре чи ства рао но ве, овај бу де тља нин (гра ђа нин бу дућ но сти), ка ко 
је се бе Хлеб њи ков на зи вао, сву сво ју ма што ви тост и кре а тив ност усме-
рио је ка ства ра њу пот пу но но вих ре чи, ван уо би ча је ног го во ра, та ко 
да су нео ло ги зми ко је је оби ла то ко ри стио до ми нан та ње го вог из ра-
жа ва ња. Же ле ћи да из бег не књи шко ока ме ња ва ње је зи ка, он је ве ро вао 
у чи сту реч ко ја би би ла осло бо ђе на сва ко днев ног ау то ма ти зма, осло-
бо ђе на упо треб ног кон тек ста, ко ја би от кри ва ла уну тра шњи сми сао. 
Као и оста ли фу ту ри сти, за ла гао се за бу ђе ње чи та ла ца из ле тар гиј ског 
сна иза зва ног ау то мат ским схва та њем. На сле див ши иде ју сим бо ли ста 
да „Пу тем рит ма, пу тем зву ков не ин стру мен та ци је, ре чи сим бо ла пре-
не су чи та о ца у хип но тич ко ста ње ко је би га при пре ми ло за упо зна ва ње 
са тај на ма пе сни ка“ (Флакер, угрешић 1984: 1/118), Хлеб њи ков је да ље 
раз вио сво ју те о ри ју пре ла ском са пи та ња о звуч но сти на пи та ње о 
сми слу. То је зна чи ло мо гу ће чи та ње за у ма, тј. от кри ва ње ра ци о нал-
но сти је зи ка ко ји је на о ко ира ци о на лан; от кри ва ње скри ве ног зна че ња 
ко је наш мо зак још не мо же да схва ти, али ко је на и ла зи на од јек у 
на шој под све сти (баш као и је зик ба ја ња) (Флакер, угрешић 1985: 3/224). 
Та ко је Хлеб њи ков, во ђен сво јом нео бич ном је зич ком кре а тив но шћу, 
до шао до сво је зве зда не азбу ке. „Је зи ке тре ба раз ло жи ти на њи хо ве 
основ не је ди ни це и ство ри ти од гла сов не ма те ри је не ку вр сту Мен де-
ље је вог за ко на“ (хлебњиков 1964: 28). Ње го ва пра ви ла за гра ђе ње но-
вих ре чи, ко ја би мо гла да чи не осно ву уни вер зал ног, свет ског је зи ка,12 
кре та ла су се ван пра ви ла ко ја је гра ма ти ка на ла га ла. Пр во од два 
основ на пра ви ла/прет по став ке гла си ло је да „пр ви су гла сник про сте 
ре чи упра вља чи та вом ре чи – на ред бо да вац је оста ли ма“ (хлебњиков 
1964: 338). Та ко је об ја шња вао зна че ње сва ког сло ва сво је азбу ке; нпр.: 
М – зна чи де ље ње це ли не на де ло ве или не што ма ло (мак, млин, му ши ца, 

12 Хлеб њи ков ни је уса мље на фи гу ра у исто ри ји, ка да је у пи та њу ства ра ње уни вер-
зал ног је зи ка. Еспе ран то, ра зни ло гич ки је зи ци, из ми шље ни пре Хлеб њи ко вље вог, би ли су 
при хва та ни и бр зо се рас про стра њи ва ли, док је зве зда ни је зик на жа лост остао као за нос 
јед ног умет ни ка ко ји се ба вио на у ком. (Ње го ве ве о ма за ни мљи ве и за чуд не иде је о вре ме ну 
и про сто ру, фи зи ци и ма те ма ти ци при ку пље не су у књи зи: хлебњиков 1964.)
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мо љац, му ва), Л – пре лаз ви си не у ши ри ну (ла ђа, лист, лет, ли ти), К 
– од сут ност кре та ња, смрт (крај, ка мен, ко лац, кључ, кнез, за кон, кост), 
Г – нај ви ша тач ка (гла ва, гре бен, го ра, го спо дар) (Флакер, угрешић 
1984: 1/140). Дру га прет по став ка је би ла да су ре чи ко је по чи њу истим 
су гла сни ком об је ди ње не истим пој мом. Ако се узму, на при мер, ре чи 
ча бар и ча ша, обе ма упра вља, на ре ђу је им глас ч. Ако се са ку пе ре чи на 
ч: ча ра па, ча мац, ча у ра, ча бри ца, чун, че сма, чи зма, чо кањ, чу ту ра, ви-
ди мо да се све те ре чи су сре ћу у тач ки сле де ће сли ке. И ако је то ча ра па, 
и ако је то ча ша –у  о ба слу ча ја обим јед ног те ла (но ге или во де) ис пу ња-
ва пра зни ну дру го га те ла ко је му слу жи као по вр ши на. Да кле ч ни је 
са мо звук, ч је име, не де љи во те ло је зи ка. Ако се по ка же да ч у свим 
је зи ци ма има исто зна че ње, ре ше но је пи та ње свет ско га је зи ка,13 све 
вр сте обу ће зва ће се че но ге, све вр ста ча ша  – че во де, ја сно и про сто... 
(хлебњиков 1964: 338). Би ло ка ко би ло, овај ма што ви ти пе сник, ко ји је 
из у зет на по ја ва не са мо у ру ској не го у чи та вој свет ској књи жев но сти, 
за кљу чу је да ра зу мљи ви или не, сти хо ви мо ра ју би ти до бри, исти ни ти.

По по вић је, слич но као и Хлеб њи ков, раз ли ко вао сва ко днев ни 
је зик од оног по зо ри шног. Ипак, за раз ли ку од Хлеб њи ко ва, ње му ни је 
би ла то ли ко бит на се ман тич ка стра на ре чи, ко ли ко ње на пи то реск ност. 
Ње гов је зик са мо де лу је као је зик сат кан од нео ло ги за ма, јер је не по знат, 
не у о би ча јен. За пра во, По по вић не ма по тре бу за бо га ће њем свог је зи ка 
ко ва ни ца ма или нео ло ги змом, јер ко ри сти огром но по сто је ће бо гат ство 
лек си ке, за на тлиј ског ми љеа у пр вом ре ду. Упо тре ба ре чи ван стан дард-
ног књи жев ног окви ра, њи хо ва сло бод на ком би на ци ја, ства ра ко ми чан 
ефе кат ко ме је По по вић по све тио сво је ства ра ла штво. И ње му је, као 
и прет ход ној дво ји ци ау то ра о ко ји мо смо пи са ли, би ло ва жно за ум но 
деј ство је зи ка,14 му зи кал ност, звуч ни ква ли тет. Мир ја на Ми о чи но вић 
упу ћу је на По по ви ће ва са зна ња о фе но ме ни ма фо нич не се ман ти ке, 
за хва љу ју ћи ко ји ма ства ра не ку вр сту со нор них ге сто ва,15 у ко ји ма 
звуч ни омо тач ре чи и њен аку стич ни ка рак тер до би ја ју са мо стал но 
зна че ње.16 Ру жи ца Со кић, ко ја је сма тра на за „Аци ну глу ми цу“, по ре-
ди ла је ње гов је зик са џе зом. Сам По по вић је ре као да он пи ше по 

13 Слич но као и код Хлеб њи ко ва, и код На ста си је ви ћа се мо же на слу ти ти пи та ње о 
уни вер зал ном. „Па ипак још се ни је чу ла ме ло ди ја ко ја би по ти ца ла из са ме ср жи ду ха, 
ко је би ти ме што је ин ди ви ду ал но нај ду бља, има ла свој од јек кроз све на ро де и ра се. Још 
му зи ка ни је све оп шти је зик осе ћа ња“ (наСтаСијевић 1991).

14 Те а тро ло зи сма тра ју да је то за ум но деј ство нај ви ше при сут но у ње го вим пр вим дра-
ма ма, те се по сте пе но гу би ло у дра ма ма но ви јег да ту ма.

15 Со нор ни ге сто ви под ра зу ме ва ју не у о би ча је ну и би ра ну ком би на ци ју зву ко ва. Оп шир-
ни је о ово ме вид. Б. Еј хен ба ум. Ка ко је на пра вљен Го го љев ши њел, По е ти ка ру ског фор ма-
ли зма. При ре дио А. Пе тр ов. Бе о град, Про све та, 1970.

16 Нај бо љи при мер то га пред ста вља за вр шни мо но лог Бо ре шнај де ра у дра ми Раз вој ни 
пут Бо ре шнај де ра.
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си сте му сло бод них асо ци ја ци ја, а по зна то је да езо те рич ност ње го вих 
ре чи и њи хов ода бир не по гре ши во кре и ра ка рак тер. Као основ но на че-
ло По по ви ће вог спе ци фич ног по зо ри шног је зи ка сма тра се на бра ја ње, 
по че му се угле дао на Ра блеа. Иа ко су кри ти ча ри ениг ма тич ним и 
не ја сним тек сто ви ма Алек сан дра По по ви ћа при пи си ва ли и мањ ка вост 
у ви ду драм ске рад ње и мо ти ва ци је ли ко ва, сви се сла жу у то ме да 
до бар глу мац пре ко По по ви ће вог тек ста (је зи ка) не по гре ши во пра ви 
сјај ну кре а ци ју. 

„Па мо лим сме р но ко уш чи та ово, не ка мно го не за ме ри  
за мр ше но сти ма ов де-он де: бо ље се ни је мо гло раз мр си ти“  

– М. На ста си је вић

Је зик, као сред ство ко му ни ка ци је, у де ли ма Хлеб њи ко ва, На ста-
си је ви ћа и По по ви ћа па ра док сал но пред ста ва ља смет њу, пре пре ку за 
оно га ко се с њим су о чи. Па ра докс је и то што се зна чај и ква ли тет тих 
пи са ца оце њу је као не мер љив, а њи хо ва де ла на по зо ри шним ре пер-
то а ри ма пра ва су рет кост. Уко ли ко про чи та мо до ступ не кри ти ке оних 
пред ста ва ко је су из во ђе не по тек сто ви ма тих ау то ра (На ста си је ви ћа 
и По по ви ћа), мо же мо за кљу чи ти да ре ди те љи и глум ци не зна ју ка ко 
се игра ју тек сто ви ових пи са ца.17 Уз ду жно по што ва ње кри ти ча ри ма, 
мо же мо их упи та ти ка ко се то игра ју На ста си је вић, По по вић, па и 
Хлеб њи ков? И Љу бо мир Си мо вић, опи су ју ћи На ста си је ви ће во де ло, 
ка же да оно тра жи од чи та о ца бит но дру га чи ји на чин чи та ња и пер-
ци пи ра ња. Ме ђу тим, ако се усу ди мо да ства ра ла штво та три пи сца у 
од ре ђе ној ме ри схва ти мо као екс пе ри мен тал но, мо жда је та ква вр ста 
по зо ри шта при ме ре на њи хо вим тек сто ви ма. То нас да ље од во ди до 
пи та ња да ли у Ср би ји по сто ји екс пе ри мен тал на сце на. Но, ако зна мо 
да су ти пи сци ве ли ку па жњу при да ва ли „звуч ној ка рак те ри сти ци“ 
ре чи, и ако зна мо да су на из во ру истог тог фе но ме на, са др жа ног у 
ри ту а лу, на ста ле по е зи ја и по зо ри шна умет ност, зар не мо же мо ре а-
ли за ци ји њи хо вих тек сто ва при сту пи ти за ме њу ју ћи ло гич ко зна че ње 
ре че ни це естет ским? Пу бли ка је већ на ви кла на ова кву вр сту до жи-
вља ја на му зич ким кон цер ти ма. Сли чан до жи вљај го во ра као му зи ке 
де ша ва се он да ка да по сма тра мо ко мад ко ји не по зна је мо, на је зи ку 
ко ји не по зна је мо; у иде ал ном слу ча ју ста тич ни мо но лог. Ве ћи про блем 

17 Као до бри „ту ма чи“ По по ви ће вих тек сто ва на во де се Не бој ша Ко ма ди на, Де јан 
Ми јач, Егон Са вин, иа ко се из њи хо вих ин тер вјуа мо же са зна ти да је у њи хо вом ра ду на 
тек сто ви ма при ме њи ва на дра ма тур шка об ра да (скра ћи ва ње тек ста чи ја је по ен та че сто би-
ла упра во у тој не у ме ре но сти). Успе шну по став ку На ста си је ви ће вог тек ста Код ве чи те 
сла ви не, за ко ју је до био Сте ри ји ну на гра ду, оства рио је Јо ван Пут ник, ко ји је имао вр ло 
екс пе ри мен та лан при ступ ре жи ји (о то ме де таљ но у: Путник 1985).
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за ова кву вр сту пред ста вља ња је глум чев од нос пре ма ства ра њу. Да ли 
би ова кво по тен ци јал но игра ње, ко је не под ра зу ме ва ло гич ко по ја шње-
ње мо ти ва за сцен ски по сту пак, на пра ви ло од глум ца ма ри о не ту? С 
дру ге стра не, та кво из во ђе ње би под ра зу ме ва ло мај стор ску го вор ну 
ин тер пре та ци ју ко ја би као ре зул тат про из ве ла бо гат му зич ки до жи вљај 
код гле да о ца. Или би и то би ло оце ње но као још по гре шно ту ма че ње 
ових ин три гант них пи са ца? У сва ком слу ча ју, сва ки по ку шај „из вла-
че ња“ та квих тек сто ва из оста ва би бли о те ка је дра го цен. 

Ако сле ди мо На ста си је ви ће ве ре чи да је „пр ви ко рак по ста ви ти 
се би за да так те жи не го што се мо же ре ши ти“, он да пи са ње овог ра да 
пред ста вља успе шно за ко ра че ње. При дру жу ју ћи се ми шље њу оних 
ко ји су овом ста зом ко ра ча ли пре ме не, ве ру јем да ће ко ра ци ко ји ће до 
кра ја раз ја сни ти ми сте ри је Хлеб њи ко ва, На ста си је ви ћа и По по ви ћа 
тек до ћи.
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Milan Novaković

LANGUAGE AS AN OBSTACLE IN UNDERSTANDING

Summary

The action of language beyond reason occurs in the sphere where the laws of emo-
tions rule. This means that we can feel this effect but we do not necessarily understand 
it. The person who tries to remember his childhood, the playfulness of counting rhymes, 
the person who knows the “magical” effect of counting rhymes, or the person who simply 
listens to life will be able to identify the effects of words that often do not make any sense 
or whose fullness of sound creates a certain meaning. Some of the aficionados of such 
effects of language are Nastasijević, Popović and Hlebnjikov. They are characterized 
primarily by the common love of their people, their fellow man and therefore the love of 
their language. Guided by that love they sought after forgotten words that looked to the 
readership as completely new, made up and therefore incomprehensible. They used their 
enormous talent in such a way that their playfulness in the creation of the sentence and 
even an entire work caused resistance in the readers and thus was assessed as too closed. 
Although literary and theatre critics, theatrologists and fans of the theatre art tried and 
often proved the value and quality of these writers, their works are not represented enough 
on the stage. The analysis of the existing theatre criticism leads us to a conclusion that 
part of the guilt lies in the wrong interpretation of these writers’ works. Yet, it is our duty 
to continue reading them and reveal their secrets and at the same time preserve our lan-
guage in order to know who we are, where we are and where we come from.

Key words: language, Hlebnjikov, Nastasijević, Popović, theatre.
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СА ЊА РАН КО ВИЋ
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду

Фа кул тет му зич ке умет но сти
Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

sa nja et no@g mail.co m

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ВО КАЛ НА ПРАК СА  
КАО ИДЕН ТИ ФИ КА ТОР СУП КУЛ ТУР НОГ  

ИДЕН ТИ ТЕ ТА КОР ДУ НА ША У ВОЈ ВО ДИ НИ*

СА ЖЕ ТАК: До се ља ва ње Кор ду на ша у Вој во ди ну отва ра број на пи та ња, а по-
себ но она ко ја се од но се на да љи оп ста нак тра ди ци о нал ног пе вач ког на сле ђа и од но-
са кул ту ре и иден ти те та. Суп кул тур на по себ ност Кор ду на ша у ра ду је при ка за на кроз 
му зич ку ана ли зу во кал них фор ми три пе вач ка ан сам бла ко ја су фор ми ра на у Кља ји-
ће ву, Чо но пљи и Ин ђи ји. Иден ти фи ко ва њем ка рак те ри стич них му зич ких па ра диг ми 
осве шћу је се по ста вља ње гра ни ца вла сти тог суп кул тур ног иден ти те та ко ји се у овом 
слу ча ју ис по ља ва кроз из во ђе ње ста ри јег на чи на пе ва ња, „ро зга ња“ и тро гла сне ин-
тер пре та ци је пе са ма но ви јег сти ла.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Вој во ди на, Кор дун, суп кул ту ра, иден ти тет, тра ди ци о нал на 
му зи ка.

Кул тур ни ми ље Вој во ди не чи не суп кул тур не ма три це ко је на по љу 
тра ди ци о нал не му зи ке пред ста вља ју низ хе те ро ге них си сте ма. У окви-
ру ова ко сло же не дру штве не пер спек ти ве из два ја се му зич ко на сле ђе 
ста нов ни штва ко је је из обла сти за пад ног Бал ка на до се ље но у овај део 
Ср би је и ко је у нај ве ћем бро ју по ти че из пре де ла Цр не Го ре, Бо сне и 
Хер це го ви не и Хр ват ске (лекић 1997: 12).1 У том све тлу чи ни се ин три-
гант ним раз ма тра ње тра ди ци о нал ног во кал ног на сле ђа до се ље ни ка са 
Кор ду на2, као де ла кул тур ног иден ти те та ма тич не обла сти, и ње го вог 
да љег кон ти ну и те та у но вим ге о граф ским усло ви ма. 

* Текст је ре зул тат ра да у окви ру про јек та Ма ти це срп ске под на зи вом: Му зи ка као ре-
пре зен та ци ја и ме ди јум пре го ва ра ња кул тур них иден ти те та у Вој во ди ни.

1 По ме ну те ми гра ци је од ви ја ле су се то ком XX ве ка, од пе ри о да на кон Пр вог и Дру гог 
свет ског ра та, све до гра ђан ског ра та у бив шој Ју го сла ви ји 90-их го ди на про шлог ве ка.

2 Кор дун је те ри то ри ја у Ре пу бли ци Хр ват ској ко ја се гра ни чи са Ли ком и Бе лом Кра-
ји ном, а са за пад не стра не се про те же пре ма Бо сни до ушћа Уне, док се са се ве ра сје ди њу је 
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Дис ло ка ци ја ста нов ни штва не дво сми сле но отва ра низ про бле ма 
ко ји се од но се на жи вот из ме ђу за ви ча ја и но вог ге о граф ског про сто-
ра, као и на ре ла ци ју сте че них кул тур них на ви ка и си сте ма вред но сти 
сре ди не ко ју су ми гран ти на се ли ли. У до са да шњим ис тра жи ва њи ма 
тра ди ци о нал на му зи ка до се ље ни ка са За пад ног Бал ка на је раз ма тра на 
кроз раз ли чи те те о риј ске пе р спек ти ве, од ко јих се у окви ру лич них 
ин те ре со ва ња из дво ји ло ње но са гле да ва ње кроз „кон струк ци ју два 
дру штве на иден ти те та: кул тур ног (од но сно суп кул тур ног) и на ци о-
нал ног (ет нич ког)“ (ранковић 2013: 328). Из два ја њем му зич ке прак се 
ста нов ни ка са про сто ра Кор ду на, фо кус се усме ра ва на суп кул тур ни 
ми ље и ње го ву сим бо ли за ци ју на по љу во кал ног из ра за. На и ме, по ред 
при мар не, ет нич ке иден ти фи ка ци је ко ја је иста за све до се ље ни ке, 
бу ду ћи да је реч о срп ском ста нов ни штву, не за о би ла зна је и иден ти фи-
ка ци ја са ло кал ним од ре ђе њем ма тич ног про сто ра – Кор ду на. Ди ја лек-
тич ки од нос кул ту ре и иден ти те та им пли ци ра са гле да ва ње му зи ке као 
про из во да суп кул ту ре и обрат но (Williams 2006: 174). Суп кул ту ра 
об ја шња ва „не што“ из ван му зи ке и пред ста вља кон цепт ко ји је у бри-
тан ској со ци о ло ги ји 70-их и 90-их го ди на про шлог ве ка ко ри шћен за 
опис од но са му зи ке, кул ту ре и иден ти те та (Williams 2006: 174). Иа ко се 
че сто ко ри сти у екс пли ка ци ји по пу ла р не му зи ке (Hebdige 1979; Williams 
2006), овог пу та ће би ти ко ри шћен да озна чи спе ци фич ност му зич ке 
прак се од ре ђе не дру штве не за јед ни це ко ја при па да до се ље нич кој струк-
ту ри ста нов ни штва и ши ре гле да но срп ској за јед ни ци у Вој во ди ни. 
Кроз по ме ну ти од нос (Корду на ши–до се ље ни ци–Ср би), са гле да ва се 
од нос по ме ну тих иден ти те та ко ји су у ре ла ци ји кон цен трич них кру го-
ва. За то је за да так у овом ра ду по ен ти ра ње еле ме на та тра ди ци о нал ног 
во кал ног из ра за ко ји Ко р ду на ше из два ја ју из по ме ну тих окви ра или 
их при бли жа ва ју по је ди ним му зич ким прак са ма. Сам кул тур ни са др-
жај ни је од раз њи хо вог иден ти те та већ чи ње ни ца да они пре по зна ју 
по је ди не му зич ке по ја ве као „гра ни це“ и сим бо ле соп стве не дру штве не 
гру пе. 

До са да шња са зна ња о ко р ду на шкој му зич кој тра ди ци ји од но се се 
на ма тич ни про стор (KuHač 1878; 1879; 1880; 1881; marošević 1990; 
1993; 2010; riHtman 1972), као и на ре зул та те ис тра жи ва ња у Вој во ди-
ни (ДаМјановић 1985; 1987; 1990; ivKov 2009; ранковић 2013). Има ју ћи 
у ви ду пу бли ко ва не ра до ве, еви ден тан је ис тра жи вач ки дис кон ти ну-
и тет ка ко на Кор ду ну та ко и у Вој во ди ни. Ин те ре со ва ње за ет но му-
зи ко ло шко про у ча ва ње у Вој во ди ни по чи ње тек 80-их го ди на про шлог 
ве ка, та ко да је дан ве ли ки вре мен ски пе ри од, од до се ља ва ња до по ме-

са рав ни чар ским де лом Хр ват ске. Пла ни на Пе тро ва го ра чи та ву област де ли на две пре де-
о не це ли не: гор њи Кор дун (пла нин ски део) и до њи Кор дун (рав ни чар ски). 
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ну тог тре нут ка, оста је пот пу но не ра све тљен са му зич ког аспек та. Спро-
во де ћи лич не те рен ске оп сер ва ци је Ко р ду на ша и њи хо вих по то ма ка 
у Вој во ди ни, у пе ри о ду од 1993. го ди не до да нас, при ку пље на је дра-
го це на му зич ко-фол клор на гра ђа ко ја мо же по слу жи ти за са гле да ва ње 
суп кул ту р них му зич ких ка рак те ри сти ка у окви ру но вих ге о граф ских 
усло ва.

На под руч ју Вој во ди не по сто је три ор га ни зо ва на удру же ња у 
окви ру ко јих се са ста ју Ко р ду на ши и њи хо ви по том ци ра ди очу ва ња 
му зич ких, пле сних и дру гих кул тур них иден ти фи ка ци ја ко је их ве зу-
ју за про стор Кор ду на и то у: Чо но пљи, Кља ји ће ву и Ин ђи ји. Пр ва 
оку пља ња Кор ду на ша ра ди не го ва ња кул тур не спе ци фич но сти ор га-
ни зо ва ла је Мил ка Бо снић из Чо но пље, чи ји су ро ди те љи ро дом из 
Слу ња на Кор ду ну. Она је 1977. го ди не ани ми ра ла де цу основ но школ-
ског уз ра ста ка ко би са њи ма ра ди ла на из во ђе њу кор ду на шких пле-
со ва и пе са ма. Гру па је ка сни је при кљу че на ло кал ном КУД-у „Вук 
Ка ра џић“ где је и ома со вље на до ла ском ста ри јих и ис ку сни јих из во-
ђа ча ко ји су ро ђе ни на про сто ру Кор ду на. Слич ну ак тив ност у Кља-
ји ће ву је за по че ла Ан ка Ми хај ло вић 1985. го ди не у окви ру „из вор не“ 
гру пе „Пе тро ва го ра“. На кон гра ђан ског ра та у Ју го сла ви ји и ма сов ног 
пре се ља ва ња ста нов ни штва у Вој во ди ну по ме ну тим ан сам бли ма се 
при кљу чи ло и из бе гло ста нов ни штво, што је до при не ло ве ћем ква ли-
те ту ра да. Из бе гло ста нов ни штво је и на под руч ју Ин ђи је 2002. го ди-
не фор ми ра ло му зич ко-фол клор ни ан самбл под на зи вом „Со ко“, чи ји 
је ру ко во ди лац Дра га Ра до ми ло вић. Сви кор ду на шки ан сам бли одр-
жа ва ју ре дов не про бе у окви ру ко јих се дру же и ево ци ра ју успо ме не 
на род ни крај, а ујед но из во де пе сме, свир ку и игре из обла сти Кор ду-
на. По ред то га, че сто се по ја вљу ју и на фе сти ва ли ма ме ђу ко ји ма је 
је дан од зна чај ни јих „На шем ро ду и по том ству“ у Бач кој То по ли. У 
окви ру кон це ра та и фе сти вал ских про гра ма ан сам бли нај че шће пре-
зен ту ју ре кон струк ци је по је ди них оби ча ја као крат ке драм ске це ли не 
са глу мом, пе ва њем, свир ком и пле сом. Про ме на кон тек ста из во ђе ња 
му зи ке, у од но су на ак тив но сти ко је су прак ти ко ва не у за ви ча ју, ни је 
у пот пу но сти ути ца ла на не ста нак жан ро ва. У том сми слу, Кор ду на ши 
у Вој во ди ни још увек не гу ју пе сме ко је су у прет ход ним ис тра жи ва-
њи ма свр ста не у не ко ли ко гру па: бо жић не, ча ро јич ке, ус кр шње, ђур-
ђев дан ске, же те лач ке, са пре ла, при чи ја њу (чи шће њу) пер ја, сва тов ске, 
уз игру, љу бав не, ро до љу би ве и забавнe пе сме (ранковић 2013: 291). На 
по ет ском пла ну, нај фре квен ти је су пе сме љу бав ног и ро до љу би вог 
са др жа ја ко је се ин тер пре ти ра ју на раз ли чи те на чи не.

На му зич ком пла ну Кор ду на ши у Вој во ди ни су за јед ни ца ко ја се 
по сво јим ка рак те ри сти ка ма раз ли ку је од оста лих гру па али по се ду је и 
осо бе но сти уну тар соп стве них окви ра. На и ме, чла но ви сва ког ан сам бла 



34

су по ре клом из раз ли чи тих де ло ва Кор ду на, што је ве ро ват но усло ви-
ло раз ли ке у му зич ком из ра зу.3 По ме ну те спе ци фич но сти је су пре по-
зна тљи ви иден ти фи ка то ри ко ји на кул тур ном по љу раз гра ни ча ва ју 
Кор ду на ше од дру гих и ујед но до при но се звуч ној пре по зна тљи во сти 
сва ке гру пе по је ди нач но. На му зич ком пла ну гру пе се ме ђу со бом 
иден ти фи ку ју по при су ству или од су ству од ре ђе них му зич ких фор ми 
или на чи на ви ше гла сног пе ва ња. Нај ве ће раз ли ке су уоч љи ве у за сту-
пље но сти по је ди них ти по ва ста ри јег му зич ког сло ја, док је екви ва-
лент ни еле мент свих из во ђа ча но ви ја во кал на се о ска прак са – пе ва ње 
„на бајс“. Ста ри ји и но ви ји пе вач ки стил су ди фе рент ни и по име но-
ва њу ме ло диј ских мо де ла ко ји се у пр вом слу ча ју на зи ва ју „за во ђај“, 
а у дру гом „ари ја“.

Спе ци фич ност ан сам бла из Кља ји ће ва огле да се у не го ва њу ста-
ри јег на чи на пе ва ња у ко ме уче ству је од три до пет пе ва ча истог по ла 
(при мер бр. 1). Тер мин ко јим би се озна чи ло пе ва ње Кор ду на ша из 
гру пе „Пе тро ва го ра“ у не ким слу ча је ви ма је име но ва но као „ој ка ча“, 
што се као на зив не мо же при хва ти ти без ре зер ве, бу ду ћи да се по не-
кад ко ри сти и као озна чи тељ но ви је се о ске прак се (ранковић 2013: 290). 
У прет ход ним ис тра жи ва њи ма кор ду на шке му зич ке тра ди ци је у Вој-
во ди ни по јам „ој ка ча“ ни је за бе ле жен (damjanović 1990: 22), што до дат-
но про бле ма ти зу је ње го ву при пад ност тер ми но ло ги ји ма тич ног под руч-
ја. На по ет ском пла ну реч је о до ми нант но сед ме рач кој вер си фи ка ци ји, 
ко ја се по не кад сме њу је и са дру гим ме трич ким струк ту ра ма. Осно ва 
ста ри јег из во ђач ког ма ни ра је су сло бод на ме тро рит мич ка ор га ни за-
ци ја, ком пле мен тар ни ри там и хро мат ски тон ски низ у окви ру ам би-
ту са ума ње не квин те ко ји је осно ва дво гла сне ин тер пре та ци је. Звуч не 
упо ри шне тач ке је су се кун де и тер це ко је се сме њу ју и ода ју ути сак 
„на пе то сти“. По себ ну аку стич ку им пре си ју ова квим на пе ви ма да ју 
ни зо ви ма лих тер ци на по чет ку дво гла сног из во ђе ња, ко ји се хро мат-
ски кре ћу у си ла зној пу та њи (при мер бр. 1). Иа ко тер ца спа да у гру пу 
кон со нант них ин тер ва ла, на овај на чин је звуч ни ути сак пот пу но дру-
га чи ји и чи ни се да је реч о ди со нан ци. За ко но мер ност са звуч ног об ли-
ко ва ња чи не ве ли ке се кун де у по лу ка ден ци и за вр шној ка ден ци ко ји ма 
прет хо ди утвр ђен ин тер вал ски низ ко ји чи не: ма ла тер ца, при ма и ве ли-
ка се кун да. Ова кав на чин од но са гла со ва је спе ци фич ност ис кљу чи во 
из во ђа ча из Кља ји ће ва, што их из два ја у окви ру кор ду на шког во кал ног 
ди ја лек та а исто вре ме но му зич ку тра ди ци ју Кор ду на ша чи ни пре по-
зна тљи вом у укуп ном тра ди ци о нал ном му зич ком на сле ђу Вој во ди не. 
Из во ђе ње Кор ду на ша је срод но са ба ниј ским пе ва њем ста ри јег сти ла, 

3 До се ље ни ци на ста ње ни у Кља ји ће ву по ти чу из Кр ња ка и Вој ни ћа, ста нов ни ци Чо-
но пље из око ли не Слу ња, а пе ва чи из Ин ђи је из раз ли чи тих на се ља са про сто ра Кор ду на. 
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али се до не кле раз ли ку је по ве ћој фре квен ци ји ма лих тер ци (ранковић 
2013: 322). Кор дун и Ба ни ја су су сед не обла сти у Ре пу бли ци Хр ват ској, 
што је је дан од ва жних фак то ра ко ји су ути ца ли на му зич ку срод ност.

Осо бе ност му шке пе вач ке гру пе ан сам бла из Чо но пље огле да се 
у ин тер пре та ци ји „ро зга ња“ (при мер бр. 2), ко је је ти пич но за до се ље-
ни ке из око ли не Слу ња. Овај на чин из во ђе ња ка рак те ри шу две со ли-
стич ке де о ни це ко је има ју ди фе рент не ме ло диј ске ли ни је из ла жу ћи 
де се те рач ки струк ту ри са не сти хо ве. Пр ва је увод на и „ре чи та тив на“, 
а дру га пред ста вља „ро зга ње“ уз кон ти ну и ра ну бор дун ску прат њу 
гру пе. Тех ни ка „ро зга ња“ спе ци фич на је по бр зој сме ни две тон ске 
ви си не раз ли чи тог ква ли те та и ви си не, од ко јих је је дан звук бли зак фал-
се ту (по не кад нео д ре ђе не ви си не), ко ји Бар ток на зи ва „кво ца ју ћи звук“ 
(bartoK 1951: 77). На зив за из во ђач ку фор му је из ве ден из тер ми на 
ко ји озна ча ва тех ни ку пе ва ња – „ро зга ли ца“. Иа ко са звуч на струк ту-
ра и фак ту ра ука зу ју на ста ри ји на чин пе ва ња, ме ло диј ски ток се за-
вр ша ва при пе вом у ви ду но ви је се о ске прак се са квин том на кра ју. На 
тај на чин се до би ја фор ма ко ја је не ка вр ста ком би на ци је ста ри јег и 
но ви јег му зич ког сло ја. Пре ма до са да пу бли ко ва ним по да ци ма, ко је је 
об ја ви ла Гро зда на Ма ро ше вић, „ро зга ње“ је за бе ле же но и у де лу Кор-
ду на и Кар ло вач ком По ку пљу као со ли стич ко из во ђе ње та ко зва них 
„са ми ца“ (marošević 1993: 50) ко је су ин тер пре ти ра ле же не на же тви 
или на свад би (marošević 1993: 51–52). За раз ли ку од опи са ко је је да ла 
Гро зда на Ма ро ше вић, при ме ри пе ва ња Кор ду на ша из Чо но пље су сло-
же ни је струк ту ре и пе ва их не ко ли ко му шка ра ца. Раз ли чит на чин 
из во ђе ња усло вљен је ти ме што су пе ва чи из Чо но пље по ре клом из 
око ли не Слу ња, док је Гро зда на Ма ро ше вић бе ле жи ла му зич ку гра ђу 
у оп шти ни Ду га Ре са (marošević 1993: 50). Пе ва ње „ро зга ли ца“ за бе-
ле же но у Чо но пљи пред ста вља на чин из во ђе ња ко ји се сре ће на ши рем 
про сто ру За пад ног Бал ка на, по себ но у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го-
ви ни, та ко да има раз ли чи те ло кал не на зи ве: „ој ка ње“ (dobronić 1915), 
„грок та ње“ (riHtman 1953), „ор за ње“ (ранковић 2013: 122–123).

Кор ду на ши ко ји се оку пља ју у му зич ко-фол клор ном ан сам блу 
„Со ко“, из во де пе сме но ви је се о ске прак се до ми нант но љу бав не те ма-
ти ке (при ме ри бр. 5 и 6) и у окви ру њи хо вог ре пер то а ра не по сто је 
ста ри је фор ме се о ског пе ва ња. На јав ним пред ста вља њи ма, у окви ру 
кон це ра та и фе сти ва ла, му шкар ци и же не пе ва ју за јед но, иа ко по је ди-
не при ме ре из во де и по себ но. При из во ђе њу ме шо ви тих гру па пе сму 
за по чи ње же на, на кон че га се при кљу чу ју жен ска и му шка гру па (при-
ме ри бр. 5 и 6). Спе ци фич ност во кал ног из ра за огле да се у по вре ме ним 
тро гла сним сег мен ти ма ко ји су из ра зи ти ји у од но су на тро глас ко ји 
из во де Кор ду на ши из Кља ји ће ва (при мер бр. 3) и Чо но пље (при мер 
бр. 4). На и ме, из во ђа чи из Кља ји ће ва и Чо но пље при ин тер пре та ци ји 



но ви јег во кал ног сти ла пе ва ју са „ци ком“, то јест укљу чу ју се жен ски 
пе ва чи на кра ју пе сме за ок та ву ви ше у пра те ћој му шкој де о ни ци (при-
мер бр. 3) и на тај на чин на ста је тро глас у ком би на ци ји са во де ћим 
гла сом (damjanović 1990: 23). Ме ђу тим, у слу ча ју ан сам бла „Со ко“ реч 
је о тро гла сном пе ва њу ко је ни је пу ко удва ја ње де о ни це су прот ног 
по ла већ тра ди ци јом уста но вљен тро глас. Ви ше гла сно пе ва ње ба зи-
ра но је на дур ским квин та кор ди ма, кварт сек ста кор ди ма и дру гим 
акор ди ма ко ји прет хо де ка ден ци јал ном удва ја њу ме ло ди је пра те ћег 
гла са у де о ни ци му шких и жен ских из во ђа ча. Иа ко раз ли ка у кон цеп-
ци ји тро гла са мо же би ти не знат на за спо ља шње по сма тра че, при пад-
ни ци ма ко р ду на шке кул тур не ма три це она је ве ли ка и зна чај на.

По ен ти ра њем ка рак те ри сти ка тра ди ци о нал ног во кал ног из ра за 
Кор ду на ша из дво је ни су па ра диг мат ски еле мен ти њи хо вог суп кул-
тур ног окви ра. Они се, по ред оста лог, угра ђу ју у суп кул тур ни иден-
ти тет и по ја ча ва ју га сво јом афек тив но шћу, што је јед на од ва жних 
од ли ка од но са му зи ке и иден ти те та (rice 2007: 17–37). Му зи ка, као део 
људ ског по на ша ња и де ло ва ња (merriam 1964: 27), „огле да ло“ је дру-
штве них и по је ди нач них од но са. Раз ли ке ко је се ја вља ју на по љу не-
го ва ња по је ди них му зич ких ка рак те ри сти ка ре зул тан та су са ста ва 
сва ког ан сам бла по је ди нач но ко ји чи не до се ље ни ци из раз ли чи тих обла-
сти на Кор ду ну. Гру пе до ми нант но чи не осо бе ста ри је ге не ра ци је, што 
се пре све га од но си на чла но ве ан сам бла „Со ко“ из Ин ђи је. Ме ђу тим, 
у Чо но пљи и Кља ји ће ву се при кљу чу ју и мла ђи из во ђа чи и то углав ном 
као игра чи. Ма њи број њих се опре де љу је за пе ва ње и то углав ном при 
из во ђе њу пе са ма „на бајс“, док ста ри је об ли ке во кал не прак се и да ље 
чу ва ју са мо вре ме шни пе ва чи. За ни мљи во је да у слу ча ју ка да су у окви-
ру јед не гру пе пе ва чи из раз ли чи тих сре ди на, ре пер то ар на ме ћу они 
ко ји во де пе сму, нај бо љи со ли сти ко ји ма се при ла го ђа ва ју оста ли. На 
тај на чин по је дин ци кре и ра ју и ути чу на тран сфор ма ци ју суп кул тур-
ног иден ти те та и из два ја ње од ре ђе них му зич ких иден ти фи ка то ра као 
сво је вр сних сим бо ла иден ти те та.
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При мер бр. 1

Зе ле ни се од шу ме, 
иде мо мак од ку ће, 
иде мо мак, ал’ не пје ва, 
ва зда сре ће не ма. 

Зе ле ни се од шу ме, 
иде мо мак од ку ће, 
иде мо мак, ал’ не пје ва, 
ва зда сре ће не ма. 

Зе ле ни се, зе ле ни 
и у го ри је ле ни. 
У го ри су три је ле на 
мом ка не же ње на.

за пис: Са ња Ран ко вић
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При мер бр. 2
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Ај де, по бро, да га за ро зга мо, 
још одав но за ро зга ли нје смо. 
Ти по тег ни, а ја ћу по ву ћи, 
да ви ди мо оће мо ли мо ћи. 
Ој, пер ја то рас пер ја то, 
гра на то раз гра на то. 
Ма ли Ра де ко ло во ди, 
за њим ма ла ље по хо ди, 
дје вој ко, ше ћер ја бу ко, 
дје вој ко, ше ћер ја бу ко. 

Ај де, по бро, да га за ро зга мо, 
још одав но за ро зга ли нје смо. 
Ти по тег ни, а ја ћу по ву ћи, 
да ви ди мо оће мо ли мо ћи.

за пис: Са ња Ран ко вић
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При мер бр. 3

Ој, бе ћа рац, пле те ти се ла нац, 
ој, бе ћа рац, пле те ти се ла нац, 
нек’ се пле те, ни је бе ћар де те, 
нек’ се пле те, ни је бе ћар де те. 

Ој, бе ћа рац, пле те ти се ла нац, 
нек’ се пле те, ни је бе ћар де те. 

Што бе ћа ра у ср це уда ра 
ли тра ви на и дје вој ка фи на. 

Бе ћар био па сам оста рио, 
па ме ста ра не во ле бе ћа ра. 

Ја кроз се ло, цје ло се ло спа ва, 
са мо ми се мо ја дра га ја вља. 

Што би се ло да ни је бе ћа ра, 
спа ва ло би с ве че ра до да на.

за пис: Са ња Ран ко вић
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При мер бр. 4

Кад ти ви дим, кад ти ви дим 
на пре га чи ре се, на пре га чи ре се. 

Кад ти ви дим на пре га чи ре се, 
ср це ми се у гру ди ма тре се.

Ve sna Iv kov, Oj, oj ka ne, pje smo mo ja mi la (oj ka nje – sa vre me ni 
vojvоđanski vo kal ni ob lik Sr ba iz Hr vat ske), pr. br. 23
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При мер бр. 5

Кад за пје вам ова ко ма ле на, 
ова ко ма ле на, 
кад за пје вам ова ко ма ле на. 

Кад за пје вам ова ко ма ле на, 
по те кла би су за из ка ме на. 

А из тво га ока, дра ги, не ће, 
што ме мла ду оста ви без сре ће.

за пис: Са ња Ран ко вић
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При мер бр. 6

Алај ми је, па ми је, 
ни ко не зна шта ми је. 
Ни ко не зна шта ме бо ли, 
са мо ко ме во ли. 
Ни ко не зна шта ме бо ли, 
са мо ко ме во ли. 

Алај ми је, па ми је, 
ни ко не зна шта ми је. 
Ни ко не зна шта ме бо ли, 
са мо ко ме во ли. 

Ала ме не бо ли зуб 
оста вља ме мој го луб. 
Не ка, не ка ме оста вља, 
бо љи ми се ја вља. 

До ђи, дра ги, до ве че, 
би ће то пле по га че. 
Ис пе кла је мо ја на на 
већ го ди ну да на.

за пис: Са ња Ран ко вић
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Sa nja Ran ko vić

TRA DI TI O NAL VO CAL PRAC TI CE AS AN IDEN TI FI ER OF  
KOR DUN PE O PLE’S SUB CUL TU RAL IDEN TITY IN VOJ VO DI NA

Sum mary

The set tle ment of Kor dun pe o ple in Voj vo di na ra i ses many qu e sti ons, par ti cu larly 
tho se re la ted to the furt her sur vi val of tra di ti o nal mu si cal he ri ta ge and the re la ti on ship 
bet we en cul tu re and iden tity. The sub cul tu ral iden tity of Kor dun pe o ple can be tra ced 
thro ugh the ir tra di ti o nal sin ging nur tu red by sin gers from Klja ji će vo, Čo no plja and In đi-
ja. Vo cal en sem bles from the se towns co me from dif fe rent parts of Kor dun, which ma kes 
the ir mu si cal fra me work slightly dif fe rent and the re fo re emp ha si zes the ir sub cul tu ral 
iden tity.

The per for man ce of sin gers from Klja ji će vo is spe ci fic due to the form of the ol der 
vo cal ex pi es si on that is re a li zed in a nar row to nal am bi tus, ac com pa nied by the do mi nant 
in ter val of a mi nor third and se cond. This way of sin ging is si mi lar to the sin ging of pe-
o ple from Ba ni ja, whe re as the exam ples from Klja ji će vo are scar ce and re pre sent a true 
ra rity in the et hno mu si co lo gi cal li te ra tu re. Pe cu li a ri ti es in the sin ging of the pe o ple from 
Čo no plja are em bo died in “ro zga li ca,” cha rac te ri zed by the sha king of the vo i ce. This 
man ner of per for ming is typi cal of ot her parts of the We stern Bal kans as well and the 
only ones among mi grants from Kor dun who are fa mi li ar with it are men from Čo no plja. 
The per for man ce en sem ble from In đi ja brings to get her sin gers from dif fe rent parts of 
Kor dun and as a re sult the ir re per to i re com pri ses only songs that be long to a ne wer ru ral 
tra di tion. They are of ten per for med in a tri ple har mony as both men and wo men sing them.

By set ting apart the cha rac te ri stics of Kor dun pe o ple’s sin ging gro ups from three 
dif fe rent vil la ges in Voj vo di na, the iden ti fi ers of the ir sub cul tu ral iden tity are mar ked not 
only in re la tion to ot her so cial gro ups in this part of Ser bia but al so wit hin the Kor dun 
com mu nity it self. In this way, the exam ple of one sub cul tu ral gro up gi ves us an op por-
tu nity to per ce i ve the ro le of tra di ti o nal mu sic in esta blis hing cul tu ral bo un da ri es.

Key words: Voj vo di na, Kor dun, sub cul tu re, iden tity, tra di ti o nal sin ging.
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ДАН КА ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per
dan ka.la jic.mi haj lo vic @gmail.co m

УДРУЖЕЊA ГУ СЛА РА И ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИ  
ГУ СЛАР СКИ ИДЕН ТИ ТЕ ТИ: ДРУ ШТВО ГУ СЛА РА  

„СВЕ ТИ НИ КО ЛА“ ИЗ НО ВОГ СА ДА*

СА ЖЕ ТАК: Пе ва ње еп ских пе са ма уз гу сле као тра ди ци о нал на со ли-
стич ка прак са пред ста вља из у зет но ин те ре сант но по ље про у ча ва ња иден ти-
те та из пер спек ти ве од но са по је дин ца и раз ли чи тих тра ди ци о нал них и са вре-
ме них, има ги нар них и ре ал них ко лек ти ви те та са ко ји ма се он иден ти фи ку је. 
У овом ра ду су на при ме ру Дру штва гу сла ра (ДГ) „Све ти Ни ко ла“ из Но вог 
Са да раз ма тра ни на чи ни на ко је гу слар ско дру штво, као ба зич на ор га ни за ци-
о на ин сти ту ци ја гу слар ске прак се, ути че на об ли ко ва ње иден ти те та гу сла ра. 
По сто ја ње ду же од две де це ни је, а ло ци ра ност у уни вер зи тет ској и из ра зи то 
му лти кул тур ној сре ди ни чи ни ис ку ства чла но ва овог Дру штва по себ но ре ле-
вант ним. Сту ди ја се за сни ва на те рен ском ис тра жи ва њу – уче шћу у „ин тер ним“ 
ак тив но сти ма Дру штва и раз го во ри ма са чла но ви ма, уви ду у јав ну прак су и 
до ку мен та ци ју Дру штва. ДГ „Све ти Ни ко ла“ је иден ти фи ко ва но у од но су на 
со ци о кул ту р ни кон текст и у од но су на дру га удру же ња истог ран га, а по том 
и кроз по ли ти ке одр жи во сти и ре пре зен то ва ња. На осно ву то га је ма пи ра на 
мре жа ре ла ци ја од зна ча ја за (пре)об ли ко ва ње иден ти те та гу сла ра-чла но ва 
овог дру штва, са на зна ка ма о њи хо вим па ра диг мат ским или ди фе рен ци ра ју-
ћим вред но сти ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пе ва ње уз гу сле, ин ди ви ду ал ни/ко лек тив ни/ви ше стру ки 
иден ти тет(и), пре о бли ко ва ње иден ти те та. 

Пе ва ње уз гу сле је је дан од сим бо ла тра ди ци о нал не кул ту ре Бал ка-
на, али и ре пре зен та тив ни део жи ве фол клор не прак се на овом под ру чју 

∗ Сту ди ја је ре зул тат ра да на про јек ту Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ Иден ти те ти 
срп ске му зи ке од ло кал них до гло бал них окви ра: тра ди ци је, про ме не, иза зо ви, ко ји фи нан-
си ра Ми ни стар ство за про све ту, на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. Те рен ско 
ис тра жи ва ње на ко ме се сту ди ја за сни ва ре а ли зо ва но је у окви ру про јек та Ма ти це срп ске 
Фол клор на му зи ка као ре пре зен та ци ја и ме ди јум пре го ва ра ња кул тур них иден ти те та у 
Вој во ди ни.
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(уп. BoHlman, PetKović 2011). Исто риј ски из во ри и ра на ис тра жи ва ња 
ука зу ју на по јас ди нар ских пла ни на као ма ти цу пе ва ња уз гу сле као 
фор ме из во ђе ња еп ских пе са ма (Караџић 1985; МеДеница 1975). Ме ђу-
тим, ве ли ке де мо граф ске про ме не – пре све га оне узр о ко ва не ор га ни зо-
ва ним ми гра ци ја ма у XX ве ку, уз оп ште со ци о кул ту ро ло шке про ме не, 
ути ца ле су на то да је пе ва ње уз гу сле да нас за сту пље но и на под руч-
ји ма где ни је би ло при сут но у зна чај ни јој ме ри или је про ме ни ло сво ју 
функ ци ју. Упра во та кво је под руч је Вој во ди не. Пе ва ње уз гу сле се ов де 
ве зу је за тзв. Ири шку ака де ми ју (KuHač 1877: 37; Милошевић-Ђорђевић 
2007) и за сле пе пе ва чи це од ко јих је Вук Ка ра џић за пи сао зна ча јан број 
пе са ма (НеДић 1990) у ра ни јој исто ри ји, а у но ви је до ба – за сим бо ли зо-
ва ње на ци о нал ног иден ти те та на јав ним кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма 
(Пејић 1970: 34–39). Ко ло ни за ци је ор га ни зо ва не по сле Пр вог, а на ро чи-
то по сле Дру гог свет ског ра та на ово под руч је су до ве ле ма су на ро да 
ко ји је прет ход но са гу сла ма жи вео у сми слу не по сред ног и уче ста лог, 
мо же се ре ћи сва ко днев ног кон так та (ви ше о ко ло ни за ци ји у: Гаћеша 
1990; Лекић 1997). У од но су на до та да шњи кул тур ни амал гам Вој во ди-
не, но ва, гор штач ка ком по нен та пред ста вља ла је „опо ру“ при ме су, као 
што су рав ни ца и ње на кул ту ра усло ви ле дра стич не про ме не у по на-
ша њу и ми шље њу пла ни на ца, укљу чу ју ћи и њи хо ву му зич ку кул ту ру.1 

Осим ма сов ним ми гра ци ја ма, тра ди ци ја пе ва ња уз гу сле на Бал-
ка ну би ла је то ком XX ве ка из ра зи то обе ле же на ре флек си ја ма иде о-
ло шко-по ли тич ких окол но сти на по ље кул ту ре, па и тра ди ци о нал не 
му зи ке. Као део кул ту ре про сто ра, да кле, мул ти ет нич ка и мул ти кон-
фе си о нал на прак са, пе ва ње уз гу сле се пр вих де це ни ја про шлог ве ка 
све ди рект ни је при сва ја или од ба цу је као сим бол ко лек тив них иден-
ти те та. На и ме, те рен ски ис тра жи ва чи по твр ђу ју да су пр вих де це ни ја 
про шлог ве ка уз гу сле пе ва ли и Ср би и Хр ва ти, да кле, и пра во слав ни 
и ка то лич ки хри шћа ни, и му сли ма ни (уп. WünscH 1934; MurKo 1951; 
Lord 1960). Ме ђу тим, пре ма уви ди ма Ми ла на Ка ра но ви ћа, у Бо сан ској 
Кра ји ни пра во сла вац ни је во лео слу ша ти „тур ску там бу ру“, а му сли-
ман – „вла шке гу сле“ (ет но ним Вла си од но сио се у овом кон тек сту на 
Ср бе, прим. ау тор ке; пре ма: MurKo 1951: 337). Та ко ђе, иа ко су упра во 
хр ват ски гу сла ри пе ва ли о атен та ту на по сла ни ке Хр ват ске се љач ке 
стран ке (Primorac, Ćaleta 2011: 146), а гу сле се на фол кло р ним фе сти-
ва ли ма „Се љач ке сло ге“ по ја вљи ва ле при бли жно под јед на ко че сто 
као и дру ги ин стру мен ти (Ceribašić 2003: 25–27, 407), део хр ват ског 
на ро да, по себ но гра ђан ство, из ра жа вао је авер зи ју у од но су на гу сле, 

1 Из у зет но све до чан ста во све сти о од но су кул тур них иден ти те та раз ли чи тих сло је ва 
ста нов ни штва Вој во ди не упра во пре ко епи ке пред ста вља „Пред го вор“ ко ји је Гли ша Зу бан 
об ја вио уз сво ју пе сму Лу ка Ву ка ло вић и Омер-па ша или Уста нак Хер це го ва ца (1862: V–VI II). 
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сма тра ју ћи их срп ским. Осим то га, док је у ју го сло вен ском кон тек сту 
у ме ђу рат ном пе ри о ду од нос зва нич не по ли ти ке пре ма кул тур ној тра-
ди ци ји био ве о ма раз ли чит,2 јед но пар тиј ски си стем и иде о ло ги ја 
„брат ства и је дин ства“ Дру ге Ју го сла ви је до не ли су ге не рал но по ти-
ски ва ње тра ди ци о нал не кул ту ре као кон зер ва тив не, па и на зад не (ви ше 
у: Докнић 2003). Сма тра ло се да је за дру штво усме ре но ка ур ба ни за-
ци ји и ин ду стри ја ли за ци ји она ба ласт, па су пар тиј ски иде о ло зи и 
кре а то ри но ве кул тур не по ли ти ке одо бра ва ли са мо еле мен те тра ди-
ци је са по тен ци ја лом за ин стру мен та ли за ци ју. Та ко је и пе ва ње уз гу сле, 
то ком ра та по твр ђе но као „знак пре по зна ва ња“ ло кал ног, до ма ћег, а 
исто вре ме но моћ но пси хо ло шко ору ђе, не зва нич но одо бре но и „на ма ла 
вра та“ уве де но у јав ну кул ту ру „но вог до ба“. На и ме, у при ват ној сфе ри 
и „по лу и ле гал ном“ ста ту су оно је пре тра ја ва ло као сред ство са мо о хра-
бре ња у но вим жи вот ним окол но сти ма и не у тра ли са ња но стал ги је код 
свих оних ко ји су у про це си ма дру штве но-еко ном ске ре ор га ни за ци је 
про ме ни ли не са мо ме сто жи вље ња не го и ком плет но кул тур но окру-
же ње. По ступ но, као осве до че но ко ри сно у кон тек сту ко ме мо ра тив них 
прак си, пе ва ње уз гу сле до би ја јав ну функ ци ју гло ри фи ка ци је ве ли ка на 
„на род но о сло бо ди лач ке бор бе и ре во лу ци је“ и про па ги ра ња ко му ни-
стич ке иде о ло ги је. Прак тич но, ле ги ти ми са ње пе ва ња уз гу сле као емо-
тив но-пси хо ло шке ка тар зе те кло је па ра лел но са ње го вим ста вља њем под 
кон тро лу уво ђе њем у ин сти ту ци о нал не окви ре (Lajić MiHajlović 2016). 

Кључ на про ме на трет ма на гу са ла по че ла је ше зде се тих го ди на 
кроз му зич ку ин ду стри ју. На и ме, убр зо на кон што је за жи ве ла до ма ћа 
про дук ци ја гра мо фон ских пло ча, по че ло је и сни ма ње гу слар ских из во-
ђе ња (Lajić MiHajlović, Đorđević Belić 2015). Се дам де се тих су осни ва не 
гу слар ске сек ци је при кул тур но-умет нич ким дру штви ма и са мо стал-
на гу слар ска дру штва, а убр зо је об но вље на и ин сти ту ци ја над ме та ња 
гу сла ра (Добричанин 1998). Овај та лас ин сти ту ци о на ли за ци је еп ске 
тра ди ци је ути цао је по себ но на гу сла ре у гра до ви ма, као ме сти ма ин-
тен зив них пре о бли ко ва ња иден ти те та ге не рал но. Прак тич но све ор га-
ни за ци о не ин сти ту ци је уте ме ље не у со ци ја ли стич ком пе ри о ду оп ста ле 
су у Ср би ји до да нас,3 па је реч о мре жи од но са и ау то ри те ти ма раз ли-

2 Ста во ви су се кре та ли у спек тру од афир ми са ња тра ди ци о нал не кул ту ре у про гра му 
Хр ват ске се љач ке стран ке, пре ко уме ре ног ан ти тра ди ци о на ли зма ко ји је за сту па ла Де мо крат-
ска стран ка, до „ана те ми са ња“ од стра не Ра ди кал не стран ке (пре ма: ДиМић 1997: 419−420).

3 Ве о ма је слич на си ту а ци ја у Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској, те се дру штва гу сла-
ра гру пи шу у са ве зе у окви ру др жав них гра ни ца. На кон из два ја ња Цр не Го ре из др жав не 
за јед ни це са Ср би јом, до шло је до рас ко ла у Са ве зу гу сла ра Цр не Го ре, те са да по сто ји и 
Са вез срп ских гу сла ра Цр не Го ре „Ду ша но во цар ство“, ко ји са ра ђу је са Са ве зом гу сла ра 
Ср би је и Са ве зом гу сла ра Ре пу бли ке Срп ске, укљу чу ју ћи и ор га ни зо ва ње за јед нич ких так-
ми чар ских фе сти ва ла гу сла ра. С дру ге стра не, пре ма до ступ ним по да ци ма, у Ре пу бли ци 



чи тих ни воа ко ји усме ра ва ју ре пре зен то ва ње и пре о бли ко ва ње на сле ђа 
у са вре ме ном кон тек сту (Лајић Михајловић 2016). Ка ко су по је ди ни 
аспек ти од но са иден ти те та, ин сти ту ци ја и тра ди ци је већ би ли пред мет 
на уч не па жње (Лајић Михајловић2007;2011; 2012;2016), ути сак из не-
по сред них кон та ка та са гу сла ри ма да су гу слар ска дру штва као основ не 
ће ли је си сте ма ин сти ту ци о на ли за ци је ујед но и нај зна чај ни је ор га ни-
за ци о не је ди ни це – у сми слу не по сред ног и прак тич но кон ти ну и ра ног 
ути ца ја на чла но ве-но си о це ове прак се, био је под сти цај да се по себ на 
па жња по све ти упра во овом ни воу гу слар ских удру же ња. По ла зна 
хи по те за би ла је да су за са вре ме не гу сла ре ко ји жи ве у ве ћим сре ди-
на ма упра во она ме ста уте ме ље ња и/или ин тен зив ног (пре)об ли ко ва-
ња гу слар ских иден ти те та, али и ва жни фак то ри њи хо вих усме ре ња 
кроз со ци о кул тур но по зи ци о ни ра ње и ре цеп ци је та квих ко лек ти ва. 

Иа ко у про у ча ва њи ма са вре ме не гу слар ске прак се гу слар ска дру-
штва те шко мо гу да се са свим за не ма ре, с об зи ром на то да су мно ги гу-
сла ри део ова квих мре жа, она по себ но до би ја ју на ва жно сти ши ре њем 
фо ку са са гу сла ра као „чо ве ка-ко ји-пе ва-уз -гу сле“ и му зи ке ко ју он из-
во ди на „гу сла ра-ка о-ак те ра-у-дру штву-и-кул ту ри“. Ова ко про фи ли-
са ним ис тра жи ва њи ма уо ча ва се да гу слар ска дру штва има ју осо би не 
жи вих ор га ни за ма – на ста ју, функ ци о ни шу, га се се, а сво јим де ло ва њем 
оста вља ју раз ли чи те тра го ве у еп ској тра ди ци ји. У скла ду с тим, сва-
ко гу слар ско дру штво за слу жу је ис тра жи вач ку па жњу, а фо ку си ра ње 
на Дру штво гу сла ра (ДГ) „Све ти Ни ко ла“ из Но вог Са да овом при ли-
ком ре зул тат је сти ца ја сле де ћих окол но сти и ис тра жи вач ких из бо ра. 
Основ но усме ре ње по ти че од Ма ти це срп ске, ко ја је, ка ко је по ме ну то, 
по др жа ла ис тра жи ва ња од но са тра ди ци о нал не му зи ке и иден ти те та 
ње них из во ђа ча на под руч ју Вој во ди не. На да ље, ДГ „Све ти Ни ко ла“ 
пред ста вља ор га ни за ци о ну ће ли ју гу слар ске прак се ви ше од две де-
це ни је, што га чи ни ста бил ном и ре фе рент ном ин сти ту ци јом. То што 
функ ци о ни ше у Но вом Са ду, ур ба ној и из ра зи то мул ти кул тур ној сре-
ди ни, јед на је од спе ци фич но сти од зна ча ја за на сло вље ну про бле ма-
ти ку. Ко нач но, ло ци ра ност у уни вер зи тет ском цен тру од ути ца ја је на 
про фил члан ства, па и на еду ка тив ни аспект њи хо вог де ло ва ња, због 
че га је ово дру штво на ро чи то у од но су на ве ћи ну оста лих. 

ДГ „Све ти Ни ко ла“ из Но вог Са да (у да љем тек сту и са мо: Дру-
штво) осно ва но је кра јем 1993, а зва нич но ре ги стро ва но по чет ком 1994.4 

Хр ват ској и Фе де ра ци ји Бо сни и Хер це го ви ни пе ва ње уз гу сле је да ле ко ма ње при сут но и 
не по сто је ор га ни за ци о не ин сти ту ци је гу сла ра. 

4 Основ ни по да ци о Дру штву су пре у зе ти из Милетић 2016; ДГ „Свети Никола“ Нови 
СаД 2012, а раз го во ри са члан ством су во ђе ни у Но вом Са ду 14. и 21. X 2010, 14. IV 2016. и 
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Ме ђу ини ци ја то ри ма су би ли гу сла ри Во јин Ра до ји чић, Не над Ср да-
но вић, Пе тар Ми шо вић, ко ји и да нас чи не сто жер Дру штва, а ме ђу 
осни ва чи ма су се на шли и сра змер но број ни љу би те љи и по што ва о ци 
гу са ла и епи ке (Милетић 2016). По др шку су има ли и од чла но ва и 
упра ве та да већ ре но ми ра ног Кул тур но-умет нич ког дру штва „Со ња 
Ма рин ко вић“, а убр зо су се укљу чи ле и ор га ни за ци о не ин сти ту ци је 
гу слар ске прак се ви шег ран га – Удру же ње гу сла ра Вој во ди не и Са вез 
гу сла ра Ср би је (Милетић 2016). У том сми слу, ово гу слар ско дру штво 
је слич но дру ги ма ко ја су осни ва на у за ма ху ор га ни за ци о не ин сти ту-
ци о на ли за ци је ама тер ске кул тур не прак се, па и гу слар ске прак се у 
град ским сре ди на ма та да шње Ју го сла ви је. Кул тур но-умет нич ка дру-
штва су као не по сред ни узо ри са ис ку ством у пред ста вља њу тра ди цио-
нал не му зи ке и игре би ла од ути ца ја и на ре пре зен та ци о ну по ли ти ку 
гу слар ских дру шта ва, од ко сти ми ра ња за јав не на сту пе – обла че ња 
тра ди ци о нал не но шње или ње них ре пли ка, до те а тра ли зо ва ног по на-
ша ња на сце ни – на кло на пу бли ци, ма ни пу ли са ња ин стру мен том и сл. 
Ови еле мен ти јав не прак се ни су би ли изум со ци ја ли стич ке кул тур не 
по ли ти ке, али су ин тен зив но про мо ви са ни кроз де лат ност све број ни-
јих кул тур но-умет нич ких дру шта ва. По себ ну ва жност јав ном ре пре-
зен то ва њу чи ни ле су про грам ске по ли ти ке удру же ња са ви ших ни воа, 
ко ји ма су ор га ни за ци је так ми чар ских фе сти ва ла и да нас свр ха по сто-
ја ња. По тен ци ра ње јав ног ре пре зен то ва ња по ме ра фо кус са при ват ног 
на јав но, што ни је би ло у скла ду са су шти ном тра ди ци је еп ског пе ва-
ња уз гу сле. На и ме, иа ко је овај жа нр већ у пр вој по ло ви ни XX ве ка 
био у зна чај ној ме ри при су тан у јав ној сфе ри, он је кључ но сим бо ли-
зо вао фа ми ли ја р ну бли скост ма ле и чвр сто по ве за не со ци о кул тур не 
гру пе. На та квим осно ва ма је оформ ље на ве ћи на дру штава. Вре ме ном 
се ис по ста ви ло да су (пре)ја ке ин ди ви ду ал но сти чла но ва до ве ле до 
по де ла, па и га ше ња по је ди них дру шта ва, док су дру га би ла су ви ше 
„за тво ре ни си сте ми“, те ни су обез бе ди ла ге не ра ци је на след ни ка и 
ста ри ла су као ко лек ти ви. Дру штво гу сла ра „Све ти Ни ко ла“ из два ја 
се од оста лих, из ме ђу оста лог, упра во по то ме што и по сле го то во че-
тврт ве ка по сто ја ња ве ли ку па жњу по кла ња уну тар груп ним ве за ма, 
не пре кид но афир ми ше вред ност са мих дру же ња и пе ва ња уз гу сле у 
ин тер ном кон тек сту. То ком ви ше од две де це ни је ра да Дру штво је би-
ло ве о ма ди на мич но у сми слу број но сти и струк ту ре члан ства. Осим 
је згра, ко је су чи ни ли ста ри ји и ис ку сни ји гу сла ри, сме њи вао се чи тав 
низ мла ђих љу ди. Да нас га чи ни ви ше од два де сет гу сла ра раз ли чи те 
ста ро сти – од сред њо шко ла ца до до а је на ко ји су у де ве тој де це ни ји 

у Бе о гра ду 28. V 2016. Овом при ли ком сви ма још једaнпут за хва љу јем за го сто прим ство и 
ко о пе ра тив ност, ин фор ма тив не и ин спи ра тив не раз го во ре. 
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жи во та (Милетић 2016). Не сум њи во је да је стал ном „под мла ђи ва њу“ 
Дру штва у при лог ишла број ност уче нич ке и сту дент ске по пу ла ци је 
у Но вом Са ду, али је кључ на би ла стра те ги ја обез бе ђи ва ња одр жи во-
сти ко ја се за сни ва на ба лан су из ме ђу хо мо ге но сти гру пе и отво ре но-
сти за но ве, мла де чла но ве.5 Мно ги су уче ство ва ли у ра ду Дру штва 
то ком шко ло ва ња у овом гра ду, а он да с тим ис ку ством у ма тич ним 
сре ди на ма по ста ја ли про мо те ри пе ва ња уз гу сле; код по је ди них се, 
услед раз ли чи тих окол но сти, сма њи ва ло или га си ло ин те ре со ва ње за 
ову ак тив ност, а мно ги су у Дру штву са зре ли као гу сла ри и оста ли 
ак тив ни ду жи низ го ди на. 

Сход но на сто ја њу да Дру штво су штин ски функ ци о ни ше као за-
јед ни ца, хо мо ге на гру па, од ве ли ке ва жно сти је би ло обез бе ђи ва ње 
ме ста оку пља ња. Иа ко су то ком исто ри ја та Дру штва ви ше пу та ме-
ња ли ло ка ци ју, све оне су кроз ре дов ност са ста ја ња и пе ва ње уз гу сле 
као за јед нич ки афи ни тет до би ја ле свој ства при ват ног про сто ра, „до ма 
Дру штва“, ме ста ин тер ног, ин тим ног ко му ни ци ра ња и по на ша ња.6 
Та ко, чла но ви ДГ „Све ти Ни ко ла“ жи ве као ко лек тив, ни су са мо прав-
но ре ги стро ва но удру же ње због уче шћа члан ства на фе сти ва ли ма или 
еки па ко ја се бо ри за на гра ду ове вр сте на так ми че њи ма (као што је 
слу чај са не ким дру гим гу слар ским дру штви ма у Ср би ји). 

Члан ство у Дру штву је до бро вољ но и не по сто је кри те ри ју ми се-
лек ци је. У том сми слу, оно је отво ре но, ин клу зив но удру же ње. Ипак, 
од ре ђе на смер ни ца по сто ји у Ста ту ту Дру штва у ви ду на во да да је реч 
о ор га ни за ци ји у ко ју се удру жу ју „гу сла ри и љу би те љи еп ске по е зи-
је, двој ни це, ди пле и дру ги срп ски из вор ни ин стру мен ти“ (ДГ „Свети 
никола“ нови СаД 2012: 1). Не сум њи во је да је у по чет ном де лу фо р му-
ла ци је реч о од је ку ре то ри ке у ко јој син таг ма „гу сле и еп ска по е зи ја“ 
од ра жа ва од ре ђе не кул тур не и на уч не по ли ти ке,7 али је ве о ма ин ди ка-
тив но да се на да ље по бро ја ва ју „из вор ни“ – тра ди ци о нал ни на род ни 

5 На про мо ви са њу пе ва ња уз гу сле по себ но се ан га жо вао пред сед ник Дру штва Во јин 
Ра до ји чић, ко ји је го сто вао у ве ли ком бро ју но во сад ских шко ла. 

6 Функ ци о ни шу ћи као удру же ње гра ђа на, не про фит но и без стал не фи нан сиј ске по-
др шке, чла но ви Дру штва су се „ску ћи ли“ у про сто ри ја ма Ме сне за јед ни це „Ју го ви ће во“, 
за хва љу ју ћи раз у ме ва њу над ле жних из Гра да Но вог Са да.

7 Пи са на ре пре зен та ци ја еп ске тра ди ци је – за пи си ве р бал не ком по нен те еп ских пе-
са ма, про из вод су окол но сти (про то)фол кло ри стич ког ра да Ву ка Ка ра џи ћа, ко ји укљу чу је 
и (че сто иг но ри са не) број не на зна ке о об ли ци ма из во ђе ња еп ских пе са ма, да кле, не дво сми-
сле не по твр де да ни је реч о по е зи ји, већ о син кре тич ној умет нич кој прак си у ко јој је му зич-
ки аспект из у зет но зна ча јан (о че му је оп шир но ди ску то ва но у са вре ме ној ет но му зи ко ло шкој 
ли те ра ту ри, вид. Лајић Михајловић 2014). Ипак, ути цај по то њих фол кло ри ста фи ло ло шког 
обра зо ва ња до вео је до то га да се српскa еп ска тра ди ци ја све де на вер бал ни са др жај, што је 
има ло низ кон се квен ци, укљу чу ју ћи и гу ше ње кре а тив но сти гу сла ра у вер бал ној ди мен зи-
ји кроз ка но ни зо ва ње кор пу са пе са ма из Ву ко вих збир ки, па и ви ше од то га – им пе ра ти вом 
до слов ног из во ђе ња за пи сних ва ри ја на та. 
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му зич ки ин стру мен ти, чи ме се про фил удру же ња ши ри у од но су на 
ње гов на зив.8 Су прот но то ме, ма да не по сто ји фор мал на пре пре ка, 
са мо је јед на же на учла ње на у дру штво, и то као љу би тељ.9 На да ље, 
ин ди ка тив но је да се сви чла но ви из ја шња ва ју као Ср би, иа ко у на зи ву 
Дру штва не по сто ји ет нич ка од ред ни ца. Ста ри ји чла но ви ис ти чу да 
ни је реч ни о ла тент ном, не зва нич но дис кри ми на ци о ном ста ву упра ве 
Дру штва, већ да су гра ђа ни дру гих на ци о нал но сти ни су би ли за ин те-
ре со ва ни за при кљу чи ва ње ова квом удру же њу. 

Од ре ђе на ко му ни ка ци о на екс клу зив ност пе ва ња уз гу сле, у сми-
слу да се, као на ра тив ни жа нр, у зна чај ној ме ри осла ња на вер бал ни код, 
а по себ но што се у не вер бал ним аспек ти ма уве ли ко осла ња на за јед-
нич ко по ље (кул тур но-исто риј ског) ис ку ства гу сла ра и слу ша ла ца, 
по твр ђу је се и кроз аспект дру штве не ре цеп ци је. На и ме, сра змер но 
ма ло број ну пу бли ку на кон цер ти ма, тзв. гу слар ским ве че ри ма ко је 
Дру штво по вре ме но ор га ни зу је, чи не ма хом по се ти о ци по ре клом из 
ди нар ских кра је ва.10 Та ква си ту а ци ја, осим са, да кле, ли ми ти ра ним 
ко му ни ка ци о ним по тен ци ја лом пе ва ња уз гу сле, мо же се по ве за ти и 
са мањ ка во сти ма по ли ти ке про мо ци је овог жан ра, па и са мог Дру штва 
и ње го ве де лат но сти упра во у од но су на мул ти кул тур но и мул ти на цио-
нал но окру же ње. На и ме, чла но ви Дру штва су, уз по др шку ау то ри те та 
ло кал них вла сти, пе ва ње уз гу сле пред ста вља ли и у ре пре зен та тив ним 
град ским про сто ри ма, по пут Срп ског на род ног по зо ри шта, Кул тур ног 
цен тра и Ра дио-те ле ви зи је Вој во ди не (Милетић 2016), што је, оче ки-
ва но, до би ло ве ћи од јек. Ме ђу тим, кон цеп ти тих про гра ма су се ви ше 
ба зи ра ли на алу зив но сти – ра чу на ју ћи на срод ност кул тур ног ис ку ства 
пу бли ке, не го на иде ји (уна пре ђе ња) ин тер кул ту рал но сти, да кле, не до-
ста је им (уте ме ље ни ја) еду ка тив ност као ул ти ма тив ни услов за ус по-
ста вља ње су штин ског кул тур ног ди ја ло га су гра ђа на. Ка ко је Дру штво 
ама тер ска ор га ни за ци ја,11 ова кве при мед бе се кључ но адре су ју на 

8 По се бан под сти цај ова квом, ши рем кон цеп ту оку пља ња да је пред сед ник Дру штва 
Во јин Ра до ји чић, ко ји је и сам мул ти ин стру мен та ли ста – сви ра и раз ли чи те ае ро фо не ин-
стру мен те, по пут сви ра ла, двој ни ца и ди па ла. Осим то га, ово је са свим по себ но дру штво и 
по то ме што ме ђу сво јим чла но ви ма има и гу сла ра са дво стру ним гу сла ма – Ни ко лу Ко ри цу. 

9 Реч је о пе сни ки њи Ран ки Ср дић Ми лић, са ко јом су по је ди ни чла но ви Дру штва 
оства ри ли са рад њу у окви ру раз ли чи тих јав них кул тур них про гра ма. 

10 Мла ђи чла но ви Дру штва по ја шња ва ју да њи хо ви при ја те љи ко ји ма гу сле ни су део 
тра ди ци је кра ја из ког по ти чу рет ко до ла зе на кон цер те (ма да се за ин те ре су ју за из во ђе ња 
у не ким не фор мал ним при ли ка ма, на при мер у сту дент ском до му), а Пе тар Ми шо вић се 
при се тио из у зет ка да су на ње гов по зив, као из раз лич ног по што ва ња, јед ном од кон це ра та 
при су ство ва ле ко ле ге-при ја те љи ма ђар ске на ци о нал но сти. 

11 И ово, као и дру га дру штва, су о ча ва се са про бле ми ма ама те ри зма из ме ђу оста лог 
и по то ме што се ор га ни за ци о ној и про грам ској по ли ти ци са ви ше вре ме на и енер ги је по-
све ћу ју ста ри ји чла но ви, док мла ђи – они ко ји има ју ви ше зна ња и ис ку ства у са вре ме ној 
кул ту ри и/или тех но ло ги ја ма, не успе ва ју да се, осим са ме му зич ке прак се, по све те и то ме. 
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про фе си о нал це у кул тур ној по ли ти ци и прак си, чи ја по др шка мо ра 
укљу чи ти и (су штин ску) по моћ у кон ци пи ра њу про гра ма. 

На спе ци фич ну кон тра дик тор ност у од но су став зва нич не кул-
тур не по ли ти ке, ко ја афир ма ци јом гу са ла у ре ле вант ним про сто ри ма 
по ста вља пе ва ње уз гу сле као јед ну од кул тур них прак си у мул ти кул-
тур ној ур ба ној сре ди ни – „ко-кул ту ру“, ука зу је со ци о кул тур на сва ко-
дне ви ца са мих гу сла ра. На и ме, не ким од њих је про стор Дру штва 
је ди но при бе жи ште у усло ви ма бур ног ре а го ва ња су се да на њи хо во 
му зи ци ра ње у при ват ним про сто ри ма.12 Због не то ле ран ци је окру же-
ња, за не ке од ових гу сла ра прак тич но су са мо ску по ви Дру штва, као 
про стор но и вре мен ски од ре ђе ни до га ђа ји, со ци јал но при хва тљи ве 
ре а ли за ци је њи хо ве кул тур не по тре бе – транспозицијe у гу слар ски 
део њи хо вих иден ти те та.13 На рав но, не то ле рант ност не мо ра би ти су-
штин ски у ве зи са пе ва њем уз гу сле као кул тур ним сим бо лом и/или 
звуч ном прак сом. Ипак, чи ни се да се по ли тич ко-иде о ло шке зло у по-
тре бе епи ке и па сив ност јав не кул тур не по ли ти ке у од но су на та кву 
ре ал ност по себ но од ра жа ва ју на ње ну (не га тив ну) ре цеп ци ју у мул ти-
на ци о нал ним и мул ти кон фе си о нал ним сре ди на ма, да кле, на прак тич но 
тре ти ра ње пе ва ња уз гу сле као суп кул тур не прак се и дис кри ми на ци-
ју гу сла ра. 

Узи ма ју ћи у об зир сло бо ду учла ње ња и про кла мо ва не ци ље ве 
Дру штва, мо же се за кљу чи ти да се чи ном при кљу чи ва ња чла но ви 
(са мо)иден ти фи ку ју пре све га као „тра ди ци о на ли сти“ – за го вор ни ци 
очу ва ња тра ди ци о нал них вред но сти укљу чу ју ћи кул ту ру, а по себ но 
пе ва ња уз гу сле. Ме ђу тим, би о граф ски по да ци и афи ни те ти вер ба ли-
зо ва ни то ком ин тер вјуа ука зу ју да је реч о ком плек сним или ви ше стру-
ким (кул тур ним/му зич ким) иден ти те ти ма. Та ко, на при мер, ста ри ји 
чла но ви као ква ли тет ну и/или за њих по жељ ну му зи ку из два ја ју и тзв. 
ста ро град ску му зи ку, ра ни ју про дук ци ји тзв. но во ком по но ва не на род-
не му зи ке, шла ге ре по пу лар не му зи ке, али и рок и кла сич ну му зи ку.14 

На рав но, раз лог је де ли мич но и ри гид ност дру шта ва као си сте ма, што за по сле ди цу има 
спо ре и не вољ не про ме не ин тер них хи је рар хи ја би ро крат ских ау то ри те та, уста но вље них 
по осно ву осни вач ких пра ва и пра ва по осно ву ста жа у Дру штву.

12 Гу слар Зо ран Је лић је по ја снио да ни ап со лут ним по што ва њем „кућ ног ре да“ ни ти 
спрем но шћу на до го вор о не кој дру гој вре мен ској ор га ни за ци ји свог ве жба ња пе ва ња уз 
гу сле ни је ус пео да се до го вори са су се ди ма. Та ко ђе је ис та као да пр о бле ма ти зо ва ње ње го-
вог му зи ци ра ња ни је има ло на ци о нал ну осно ву, напротив – бур ни ји у ре ак ци ја ма су би ли 
упра во ис то на ци о нал ни су се ди (ко ји ма ова тра ди ци ја „са мо“ ни је кул тур но бли ска). 

13 По себ но је ин ди ка тив но да је и оку пља ње чла но ва Дру штва „на уда ру“ око ли не, 
иа ко је реч о по слов ном про сто ру, због че га се стро го при др жа ва ју сат ни це. 

14 Илу стра тив на су ис ку ства Во ји на Ра до ји чи ћа, ко ји је већ у зре лим го ди на ма упо зна-
вао рок му зи ку пре ко си на ко ји је био члан рок бен да, док је Пе тар Ми шо вић „ушао“ у кла-
сич ну му зи ку. 
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Мла ђи чла но ви на во де сво је афи ни те те у ши ро ком спек тру од дру гих 
жан ро ва тра ди ци о нал не на род не му зи ке до хард-ро ка, укљу чу ју ћи и 
ино стра не про дук ци је, што од го ва ра ста во ви ма да је му зи ка јед на од 
есен ци јал них ком по нен ти мно гих са вре ме них „кул ту ра мла дих“ (Frith 
1996). За јед нич ко сви ма је пре по зна ва ње тра ди ци о нал не му зи ке уоп-
ште, по себ но пе ва ња уз гу сле, као мар ги на ли зо ва ног у од но су на ко мер-
ци јал ну му зич ку про дук ци ју, до ми нант ну на кул тур ној сце ни Ср би је. 
Дру гим ре чи ма, ин те ре со ва ње за пе ва ње уз гу сле по ка зу је се као за јед-
нич ки име ни тељ раз ли чи то ори јен ти са них пер со нал но сти чи је кул-
тур не по тре бе не за до во ља ва до ми нант на кул тур на по ну да, те се овом 
прак сом (са мо)иден ти фи ку ју као део суп кул тур не гру пе. За му зи ча ре 
из ова квих кру го ва Марк Сло бин (Mark Slo bin) ка же да „јед ним оком 
пра те њи хов ин тер ни, (суб груп ни) ау ди то ри јум, а дру гим – су пер кул-
ту ру, па зе ћи на ко ри сне ко до ве и успе шне стра те ги је, док тре ћим, уну-
тра шњим оком тра же лич но естет ско за до во ље ње“ (пре ма: Neeley). 
Ка ко пе ва ње уз гу сле ни је у зна чај ни јој ме ри ушло у ви до круг про ду-
це на та жан ра world mu sic (му зи ка све та), ни ти су овај ин стру мент и 
тех ни ка ко ја се на ње му при ме њу је ино ви ра ни у прав цу есте ти ке по-
пу лар не му зи ке (Lajić MiHajlović 2011), „за до во ље ње“ се оства ру је у 
(ма лом) ра спо ну тра ди ци о нал ног еп ског из ра за XX ве ка. На тај на чин 
је удру же ње гу сла ра као суб гру па чвр шће об је ди ње но не са мо оте ло-
тво ре ном спе ци фич ном иде јом (му зи ци ра ња на гу сла ма) не го и при-
лич но утвр ђе ним, а у од но су на „спољ њи свет“ са свим ар ха ич ним и у 
том сми слу ескцен трич ним, звуч ним иде а лом. 

Осим стал ног пре го ва ра ња иден ти те та ко је се од ви ја на гра ни ци 
со ци о кул тур ног окру же ња и под гру пе ко ју чи ни гу слар ско дру штво, 
сна жна прeобликовања иден ти те та де ша ва ју се у окви ри ма са ме гу-
слар ске за јед ни це. Јед ну од нај зна чај ни јих ре ла ци ја де фи ни шу, с јед не 
стра не, лич ни мо ти ви и по тен ци ја ли, а с дру ге – узо ри и ау то ри те ти. 
Пре све га, ка ко jе реч о усме ној тра ди ци ји, кор пу су зна ња и ве шти на 
ко ји се у се о ским за јед ни ца ма пре но сио ге не ра циј ском пре да јом у 
окви ру фа ми ли ја, већ са мо ми гри ра ње прак се са ње ним но си о ци ма у 
ве ће, град ске сре ди не усло ви ло је про ме не у на чи ну ње ног пре но ше ња, 
од но сно пре у зи ма ња. Упра во гу слар ска дру штва до би ја ју у том сми слу 
по се бан зна чај, а по озбиљ но сти од но са пре ма пе да го шком за дат ку ДГ 
„Све ти Ни ко ла“ се из два ја од оста лих. На и ме, чак и у од но су на гу слар-
ска дру штва у Бе о гра ду, ко ји је ве ћи од Но вог Са да и као град и као 
уни вер зи тет ски цен тар, ово дру штво је од го вор ни је и успе шни је не 
са мо у при вла че њу члан ства не го и у не го ва њу гу слар ског под млат ка 
и, та ко, у укуп ном до при но су одр жи во сти еп ске тра ди ци је. Иа ко се 
ге не ра циј ско устрој ство и хи је рар хи ја по осно ву гу слар ског ста жа вео-
ма по шту је, гру па се по ка за ла као му дра у по гле ду са мо о др жи во сти 
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– у под у ча ва њу по чет ни ка уче ству ју и „ве те ра ни“, али и њи хо ве ис ку-
сни је ге не ра циј ске ко ле ге (ви ше у Лајић Михајловић 2012). Та ко се, у 
од но су на гу сла ре ко ји су „кра ли за нат“ слу ша ју ћи и по сма тра ју ћи 
из во ђе ња ста ри јих, ка ко су учи ли чак не ки од са вре ме них гу сла ра ко ји 
има ју ви со ко оп ште обра зо ва ње, у овом дру штву фор ми ра ју но ве ге не-
ра ци је ко је о из во ђач кој тех ни ци раз ми шља ју струк ту ри ра но, од основ-
них еле ме на та као укуп ном сти лу. Осим ме то до ло шких ис ку ста ва у 
ве зи са уче њем ге не рал но, мла ди љу ди у овом дру штву су осве сти ли 
ис ку ства у му зи ци ра њу на дру гим ин стру мен ти ма и ко ри сте их.15 
Прет ход на / дру га му зич ка ис ку ства по сред но ути чу и на оста ле чла-
но ве Дру штва, па је та ко Пе тар Ми шо вић пре ко свог пе ва ња унео у 
Дру штво са зна ња о тех ни ци ди са ња и дру гим еле мен ти ма во кал не 
тех ни ке усво је на од ака дем ски обра зо ва них во кал них пе да го га. Ко нач-
но, пот пу но је осве шћен и отво ре но се ко мен та ри ше про блем фор ми ра-
ња сти ла и од но са пре ма тра ди ци ји у ге не ра ци ја ма ко је не ма ју ди рект-
не по ро дич не уз о ре, али им, с дру ге стра не, ин тер нет чи ни до ступ ним 
при ме ре исто риј ски и ге о граф ски раз ли чи тих сти ло ва пе ва ња. 

Од но си ме ђу чла но ви ма ГД „Све ти Ни ко ла“ из пер спек ти ве ис тра-
жи ва ча де лу ју склад но, са по што ва њем тра ди ци о нал ног ге не ра циј ског 
устрој ства, али без из ра зи те ау то ри тар но сти. Ово се ја сно осе ћа већ 
при не фор мал ним раз го во ри ма, а по себ но у ди ску си ја ма о раз ли чи тим 
пи та њи ма у ве зи са гу слар ском прак сом. Чла но ви Дру штва се ве о ма 
раз ли ку ју у по гле ду вред но ва ња сти ло ва дру гих гу сла ра и ко мен та ра 
по је ди них из во ђе ња. Иа ко се ге не рал но са гла ша ва ју о не га тив ном 
вред но ва њу есте ти ке „бр зо и ја ко“, из во ђе ња ко ја би се и та ко мо гла 
ока рак те ри са ти по је ди ни опи су ју по зи тив ним ква ли фи ка ци ја ма, у сми-
слу „јак глас“, „ве што ба ра та ње ин стру мен том“ и укуп но „им пре сив-
ност пер фор ман са“. С дру ге стра не сто ји оп шта афир ма ци ја тра ди ци је 
као „ја сног, али од ме ре ног са оп шта ва ња сти хо ва“, ка ко би се мо гли 
са же ти вер бал но из ра же ни ста во ви. Укуп но, сти че се ути сак о уну-
тра шњем пре го ва ра њу по жељ ног (пред ста ве о тра ди ци ји) и при влач ног 
(успе шно сти на гу слар ској сце ни). Дру гим ре чи ма, чи ни се да ови 
гу сла ри ба лан си ра ју из ме ђу од го вор но сти у од но су на тра ди ци ју, у 
чи јем се лан цу пре да је на ла зе и за чи је очу ва ње су за ин те ре со ва ни, и 
лич них ам би ци ја у од но су на так ми чар ска по стиг ну ћа, што већ до ста 
ду го под ра зу ме ва агре сив ни ји му зич ки кон цепт. 

У по гле ду так ми че ња Дру штво „Све ти Ни ко ла“ функ ци о ни ше ре-
ла тив но рас те ре ће но у од но су на дру штва у ко ји ма има „сла вом овен-
ча них“ по је ди на ца чи ја по стиг ну ћа и „ха ри зме“ усме ра ва ју рад чи та-
вог дру штва (док за го вор ни ци „очу ва ња тра ди ци је“ и/или они чи ји 

15 Ис ку ства су раз ли чи та, од ама тер ског му зи ци ра ња до по ха ђа ња му зич ке шко ле. 
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по тен ци ја ли јед но став но не до сти жу зах тев ност екс тра ем фа тич ног 
сти ла пе ва ња уз гу сле сво је естет ске кри те ри ју ме и не из ра жа ва ју јав но, 
ни као ал тер на ти ву). Шта ви ше, го то во кон стант но при су ство ста ри јих 
и ис ку сни јих чла но ва Дру штва на так ми чар ским фе сти ва ли ма, али са 
ре зул та ти ма ко ји не оп те ре ћу ју оста ле чла но ве, сви ма оста вља про стор 
за фор ми ра ње лич ног сти ла, па и уоб ли ча ва ње так ми чар ских на сту па.16

Ана ли за ДГ „Све ти Ни ко ла“ као ко лек ти ва и ак те ра у кул ту ри 
по ка за ла се ви со ко ин фор ма тив ном и укуп но про дук тив ном у од но су 
на про у ча ва ње ди на мич но сти иден ти те та. Пре све га, ука за но је на 
про мен љи вост про фи ла ко лек ти ва у сми слу флук ту а ци је члан ства, 
што уз ме ња ње ин ди ви ду ал них иден ти те та чла но ва (над гра ђи ва њем 
њи хо вих жи вот них и гу слар ских ис ку ста ва) чи ни ову ин сти ту ци ју 
ди на мич ном и у том сми слу услов ном иден ти тет ском ре фе рен цом. У 
та квим окол но сти ма сим бо лич ну вред ност кључ ног ко лек тив ног иден-
ти фи ка то ра до би ја сâмо пе ва ње уз гу сле. У од но су на (има ги нар ну) 
за јед ни цу свих гу сла ра и дру ге гу слар ске ор га ни за ци је, чла но ви овог 
ко лек ти ва се фор мал но иден ти фи ку ју као под гру па пу тем би ро крат ске 
ре ги стра ци је. Ме ђу тим, су штин ски је ва жно њи хо во уну тар груп но 
пси хо ло шко збли жа ва ње кроз уче ста лост прак се пе ва ња уз гу сле у 
ко јој се по ли цен трич но и ци клич но сме њу ју на по зи ци ја ма гу сла ра и 
слу ша ла ца, уче ни ка и учи те ља. 

На да ље, ис тра жи ва ње је ре зул ти ра ло иден ти фи ко ва њем сло же них 
мре жа од но са Дру штва као гру пе са дру гим (кул тур ним) гру па ма – 
фор мал ним (кул тур но у мет нич ка дру штва, дру га гу слар ска удру же ња) 
и не фор мал ним (су сед ство при ват них и по слов ног про сто ра), као и 
ре ла ци је ин ди ви дуа са „спољ њим све том“ и у окви ру гру пе. Све оне 
исто вре ме но, а у раз ли чи тим прав ци ма, де лу ју као под сти ца ји и смер-
ни це за пре о бли ко ва ње сва ког по је ди нач ног гу слар ског иден ти те та, 
па и свих ко лек тив них иден ти те та у ко је су укљу че ни (гу слар као члан 
гу слар ског дру штва и члан удру же ња гу сла ра на на ци о нал ном ни воу, 
али и као члан не фор мал не, оп ште гу слар ске гру па ци је у на ци о нал ним 
и ши рим, ре ги о нал ним – ет нич ким и/или над- од но сно тран сна ци о нал-
ним раз ме ра ма). На овај на чин гу слар ски иден ти те ти су по твр ђе ни као 
ре ла ци о не, про мен љи ве, не стал не и кон ти гент не ка те го ри је ме ђу људ-
ских тран сак ци ја, ка ко је иден ти те те опи сао још Фре де рик Барт (Barth 
1969: 9–38). 

16 По твр да ли бе рал не ат мос фе ре у Дру штву је и њи хо во пред ста вља ње на по след њем 
Фе сти ва лу гу сла ра Ср би је (2016), где се по ред ис ку сног Пе тра Ми шо ви ћа (1956) так ми чи ла 
чи та ва гру па мла дих гу сла ра: Зо ран Је лић (1984), Ср ђан Ву ко вић (1992), Мла ден Тер зић 
(1994) и, у овој при ли ци нај у спе шни ји од њих – Ни ко ла То шић (1994).
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Да кле, у од но су на пси хо со ци јал не те о ри је лич но сти и со ци о ло-
шка ту ма че ња иден ти те та, по себ но на уло гу кул ту ре у де фи ни са њу ко-
лек тив них иден ти те та (вид. Dolo2000: 7–8; DženKins 2001: 26; EriKsеn 
2004: 103), дру штва гу сла ра се ви де као гру пе чи ји је при мар ни ин те-
гра тив ни фак тор спе ци фич на кул тур на прак са. Ње ну по себ ност чи ни 
опо зит ност не ка да ви со коре спек та бил ног, а да нас мар ги на ли зо ва ног 
ста ту са и, до дат но, он то ло шки ди ја лог ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, 
у са вре ме ним усло ви ма ис про бле ма ти зо ван дис функ ци јом тра ди ци о-
нал не хи је рар хи је ау то ри те та (пре све га услед про до ра за ко на тр жи шта 
у до мен ре пре зен то ва ња тра ди ци о нал не фол клор не му зи ке). Број ност 
дру гих ко лек тив них иден ти те та у ко је се гу сла ри укљу чу ју ука зу је на 
сег мен ти ра ност и ви ше стру кост њи хо вих иден ти те та, а та ква „мул-
ти фа цет ност“ мо же би ти ви ше или ма ње хар мо нич на – од ре ђе ни иден-
ти те ти мо гу би ти и ме ђу соб но су прот ста вље ни (ви ше у: EriKsеn 2004: 
289), што има за по сле ди цу ком плек сност по зи ци о ни ра ња ових љу ди 
у дру штву. 

Са гле да ва њем ДГ „Све ти Ни ко ла“ у со ци о кул тур ном кон тек сту 
уо че не су од ре ђе не ана ло ги је у ње го вој струк ту ри и ре ла ци ја ма у од-
но су на окру же ње (ста ро сни про фил, обра зов ни про фил), али и од ре-
ђе не спе ци фич но сти (ет нич ка, па и род на хо мо ге ност под гру пе). Од 
(де ли мич ног) ре флек то ва ња со ци јал них ре ла ци ја и струк ту ра у му зич-
кој прак си зна чај ни јом се чи ни уло га пе ва ња уз гу сле у кон струк ци ји, 
пре го ва ра њу и тран сфор ма ци ји со ци о кул тур них иден ти те та. Та ко се, 
у све тло сти ту ма че ња од но са му зи ке и со ци о кул тур них иден ти те та 
ко ја су по ну ди ли Џор џи на Борн и Деј вид Хе змон дел (Born, Hesmond
HalgH 2000: 31–37), мо же го во ри ти о при су ству хо мо лог ног мо де ла, 
али по себ но о про це сном мо де лу од но са му зи ке и со ци о кул тур них 
иден ти те та. При ме ри гу сла ра из Дру штва „Све ти Ни ко ла“ ука зу ју да 
пе ва ње уз гу сле и ре флек ту је по сто је ће иден ти те те и са у че ству је у кон-
стру и са њу но вих. Ме ђу тим, но ви ни су увек (у пот пу но сти) же ље ни, 
услед ве ли ког ути ца ја фак то ра окол но сти. Ипак, не сум њи во је да гу-
сла ри му зи ку све сно ко ри сте да на зна че ди стинк ци ју из ме ђу се бе као 
при пад ни ка „ми кро му зи ке“, „ма ле му зи ке“ и „дру гих“ (ми кро му зи ка, 
али пре све га у од но су на му зи ку „су пер кул ту ре“; Slobin 2000). 

Опре де ље ње за иден ти тет гу сла ра је по себ но де ли кат но из пер-
спек ти ве иде о ло шког ба ла ста ко ји гу сле но се. У ве зи с тим, ин ди ви ду-
ал ни иден ти те ти чла но ва и ко лек тив ни иден ти тет ДГ „Све ти Ни ко ла“ 
сре ћу се у опре де ље њу за ре пер то ар ко ји сма тра ју не спор ним. Пи та ње 
ту ма че ња вер бал них са др жа ја (еп ских) пе са ма ко је из во де уз гу сле 
за слу жу је по себ ну па жњу, али је у овој при ли ци ва жно на зна чи ти да 
чла но ви Дру штва ис ти чу сво ју дис тан ци ра ност од по ли ти за ци је гу-
слар ске прак се, а на гла ша ва ју ње ну тра ди циј ско-кул тур ну сим бо ли ку 
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и но стал гич ни ефе кат. Дру гим ре чи ма, ови гу сла ри му зи ку ко ри сте 
да пот по мог ну соп стве ну има ги на тив ност у про јек то ва њу же ље ног 
иден ти те та чи ји је пе ва ње уз гу сле део. 

Упра во у ве зи са од но сом има ги на тив но сти и иден ти те та уо ча ва 
се спе ци фич ност гу слар ских пер фор ман са у од но су на дру ге тра ди ци-
о нал не му зич ке жан ро ве: „пе ва ње при ча“ укљу чу је спо соб ност ме та-
мо р фо зе, а по себ но је зна чај но су ге сти бил но ула же ње у уло гу хе рој ских 
лич но сти. Та ко је му зи ка прак тич но у слу жби под сти ца ња (са мо)ува-
жа ва ња и ува жа ва ња од ре ђе ног вред но сно-кул тур ног си сте ма. Пре ма 
Сај мо ну Фри ту (Si mon Frith), ни је од ва жно сти са мо ка ко од ре ђе но му-
зич ко де ло или из во ђе ње ре флек ту је љу де, већ ка ко их (по врат но) ства ра, 
ка кво ис ку ство им оста вља, што је увек про из вод ре ла ци је ин ди ви ду-
ал ног и ко лек тив ног иден ти те та (Frith 1996: 109). Ме ђу тим, ка ко је 
му зи ка „хи пер ко но та тив на“, „вред но сно-кул тур ни си стем“ се че сто 
ве зу је за ет нич ки и на ци о нал ни кон цепт, не рет ко са из ра зи то не га тив-
ним им пли ка ци ја ма. Ва жан фак тор ко ји до дат но ком пли ку је ди ску си је 
у овом прав цу је кон тра дик тор ност су бал тер ног иден ти те та ове кул тур-
не гру пе у од но су на (до ми нант ну) по зи ци ју ко ја про ис ти че из њи хо ве 
ет нич ке иден ти фи ка ци је у да том на ци о нал ном кон тек сту. Раз ма тра ња 
са вре ме не гу слар ске прак се у све тло сти те о ри ја о на ци о на ли зми ма 
ма хом иг но ри шу мо гућ ност ту ма че ња ова квих кул тур них из бо ра као 
еле мен та но стал ги је, пси хо ло шке по тре бе дис ло ци ра них (у кон крет ном 
слу ча ју у кул тур но окру же ње дра ма тич но дру га чи је од оног у ко ме су 
од ра сли) или вас пи та њем кул тур но уте ме ље них као „дру гост“ у од-
но су на кул тур ни „мејнстрим“ (као што се де си ло не ки ма од мла ђих 
чла но ва Дру штва „Све ти Ни ко ла“).17 

Ко нач но, по сма тра ње пе ва ња уз гу сле као „му зи ке ди ја спо ре“ из 
пер спек ти ве гло бал них ини ци ја ти ва за очу ва ње кул тур ног на сле ђа 
мо же се ква ли фи ко ва ти као дис кри ми на ци ја да те кул тур не прак се и 
ње них но си ла ца, а сва ка ко во ди ка не ста ја њу овог кул тур ног на сле ђа. 
Ка да је у пи та њу зва нич но ре ги стро ва но ре пре зен та тив но на ци о нал но 
кул тур но на сле ђе, као што је то слу чај са еп ским пе ва њем уз гу сле, 
од го во р ност је тим ве ћа, те рад на уна пре ђе њу стра те ги ја кул тур них 
ди ја ло га по ста је им пе ра тив свих ре ле вант них ак те ра, а по себ но над-
ле жних у сек то ру јав них кул тур них по ли ти ка. 

17 Илу стра ци ја за и ста спе ци фич ног од но са мла дих гу сла ра-чла но ва ДГ „Све ти Ни ко-
ла“ пре ма овој прак си је ко мен тар ста ри јег и мно го ис ку сни јег гу сла ра Зо ра на Са мар џи ћа 
из Вр ба са: „Ово сад слу шаш мом ке ко ји су ис кре ни за љу бље ни ци у ово и ко ји ма сва ки де таљ 
пу но зна чи. (...)“ (14. IV 2016, Но ви Сад).



60

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
Гаћеша, Ни ко ла Л. „Ко ло ни за ци ја Ср ба и Цр но го ра ца у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и ФНРЈ 

(1918–1948).“ У: Се о бе Срп ског на ро да од XIV до XX ве ка. Збор ник ра до ва по све ћен 
три ста го ди шњи ци Ве ли ке се о бе Ср ба. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1990, 111–126.

ДГ „Све ти Ни ко ла“ Но ви Сад.Ста тут Дру штва гу сла ра „Све ти Ни ко ла“ Но ви Сад. 
Но ви Сад, 2012. 

ДиМић, Љу бо драг. Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 1918−1941. Књ. 3. Бе о град: 
Сту бо ви кул ту ре, 1997.

Добричанин, Мир ко. „Гу слар ство у Ју го сла ви ји дру ге по ло ви не XX сто ле ћа.“ Гу сле год. 
I, св. 1 (1998): 6–7.

Докнић, Бран ка. Кул тур на по ли ти ка Ју го сла ви је 1946–1963. Бе о град, Слу жбе ни гла сник, 
2003. 

Зубан, Гли ша. „Пред го вор.“ У: Лу ка Ву ка ло вић и Омер-па ша или Уста нак Хер це го ва ца. 
Зе мун: Штам па ри ја Ига ња та К. Со про на, 1862: V–VI II. 

Караџић, Вук Сте фа но вић. „Пред го вор уз На род не срп ске пје сме, књ. I, у Ли пи сци, 1824.“ 
У: Срп ске на род не пје сме. Књи га пр ва у ко јој су раз лич не жен ске пје сме. При ре дио 
Вла дан Не дић. Бе о град: Про све та, Но лит, 1985, 523–553. 

Лајић Михајловић, Дан ка. „Гу слар: ин ди ви ду ал ни иден ти тет и тра ди ци ја.“ Му зи ко-
ло ги ја 7 (2007): 135–156. < http://www.do i ser bia.nb .rs /im g /do i /1450-9814/2007/1450-
98140707135L.pdf >

Лајић Михајловић, Дан ка. „Так ми че ња као об лик јав не гу слар ске прак се.“ Му зи ко ло ги ја 11 
(2011): 183–202. < www.do i ser bia.nb .rs /im g /do i /1450-9814/2011/1450-98141111183L.pdf >

Лајић Михајловић, Дан ка. „Уче ње пе ва ња уз гу сле у Ср би ји у XXI ве ку.“ Му зи ко ло ги ја 12 
(2012): 121–139. < www.do i ser bia.nb .rs /im g /do i /1450-9814/2012/1450-98141200005L.pdf >

Лајић Михајловић, Дан ка. Срп ско тра ди ци о нал но пе ва ње уз гу сле: гу слар ска прак са 
као ко му ни ка ци о ни про цес. Бе о град: Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, 2014. 

Лекић, Бог дан. Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Ју го сла ви ји 1945–1948. Бе о град: Ар хив 
Ср би је, 1997.

МеДеница, Ра до сав. „Увод.“ У: На ша на род на епи ка и ње ни твор ци. Цр но гор ско-хер це-
го вач ка пла нин ска област по стој би на па три јар хал не кул ту ре и еп ске пе сме Ди-
на ра ца. Це ти ње , Бе о град: Обод, 1975, 5–17.

Милетић, Во јо. „ДГ ‘Све ти Ни ко ла’ – Но ви Сад.“ Гу сле 27 (2016): 40. 
Милошевић-Ђорђевић, На да. „Ири шка ака де ми ја и Ву ко ви пе ва чи или срем ски сле пи 

пе ва чи у све оп штем кру гу еп ског пе ва ња.“ У: Срем кроз ве ко ве – Сло је ви кул ту ра 
Фру шке Го ре и Сре ма. Уре дио Ми о драг Ма тиц ки. Бе о град, Бе о чин 2007: 383–398.

НеДић, Вла дан. Ву ко ви пе ва чи. Бе о град: Рад, 1990. 
Пејић, Слав ко. Слав не срп ске гу слар ке и пе ва чи це. Бе о град: Пра во слав ни на род ни уни-

вер зи тет, 1970. 

Barth, Fre de rik. “In tro duc tion.” У: Et hnic Gro ups and Bo un da ri es: The So cial Or ga ni za tion of 
Cul tu re Dif fe ren ce. Уредио Fre de rik Barth. Oslo, Lon don: Uni ver si tets for la get, 1969, 9–38.

BoHlman, Phi lip V., Na da Pet ko vić (ур.). Bal kan Epic: Song, Hi story, Mo der nity. Lan ham: 
Sca rec row Press, 2011. 

Born, Ge or gi na, Da vid HesmondHalgH(eds.). “In tro duc tion: On Dif fe ren ce, Re pre sen ta tion, 
and Ap pro pri a tion in Mu sic.” У: We stern Mu sic and Its Ot hers: Dif fe ren ce, Re pre sen-
ta tion, and Ap pro pri a tion in Mu sic. Ber ke ley, Los An ge les, Lon don, Uni ver sity of 
Ca li for nia Press, 2000, 1–58.

Ceribašić, Na i la. Hr vat sko, se ljač ko, sta rin sko i do ma će, Po vi jest i et no gra fi ja jav ne prak se 
na rod ne gla zbe u Hr vat skoj. Za greb: In sti tut za et no lo gi ju i fol klo ri sti ku, 2003.

Dolo, Luj. In di vi du al na i ma sov na kul tu ra. Be o grad: Clio, 2000.



61

DženKins, Ri čard. Et ni ci tet u no vom klju ču: Ar gu men ti i is pi ti va nja. Be o grad: Bi bli o te ka XX 
vek, 2001. 

EriKsеn, To mas Hi lan. Et ni ci tet i na ci o na li zam. Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, 2004.
Frith, Si mon. “Mu sic and iden tity.” У: Qu e sti ons of cul tu ral iden tity. Уре ди ли Stu art Hall, 

Paul du Gay. Lon don: Sa ge, 1996, 108–27. 
KuHač F. K. „Pri log za po vjest glas be ju žno slo vjen ske. Kul tur no-hi sto rij ska stu di ja.“ Rad 

JA ZU XXXVI II (1877): 1–78.
Lajić MiHajlović, Dan ka. “The Pre sen ce of ru ral mu si cal in stru ment gu sle in Ser bia To day: 

The ca se of gu sle.” У: Stu dia in stru men to rum mu si cae po pu la ris II (new se ri es). Уре-
ди ла Gi sa Jah nic hen. Münster: MV Wis sen schaft, 2011, 49–60.

Lajić MiHajlović, Dan ka. „In sti tu ci o na li za ci ja gu slar ske prak se i tra di ci ja ep skog pe va nja uz 
gu sle: ju go slo ven ski i post ju go slo ven ski kon tekst“. У: Mu zi ka u druš tvu, zbor nik ra do va. 
Уре ди ла Fa ti ma Ha džić. Sa ra je vo: Mu zi ko loš ko druš tvo FBiH, Mu zič ka aka de mi ja u 
Sa ra je vu, 2016, 375–391.

Lajić MiHajlović, Dan ka, Smi lja na Djor dje vić Be lić. “Sin ging with gu sle ac com pa ni ment on 
gra mop ho ne re cords. A so ci a list (re)con struc tion of tra di tion.” У: Mu si cal Le ga ci es of 
Sta te So ci a lism: Re vi si ting Nar ra ti ves abo ut Post-World War II Eu ro pe. In ter na ti o nal 
Con fe ren ce. SA SA Bel gra de, 24–26. Sep tem ber 2015. Bo ok of Ab stracts. Уре ди ла Ива-
на Ме дић. Bel gra de: In sti tu te of Mu si co logy SA SA, De part ment of Fi ne Arts and 
Mu sic SA SA, BA SE ES / RE EM Study Gro up for Rus sian and Ea stern Eu ro pean Mu sic, 
2015, 40.

Lord, Al bert B. The Sin ger of Ta les. Cam brid ge, MA: Har vard Uni ver sity Press, 1960.
MurKo, Ma ti ja. Tra gom srp sko-hr vat ske na rod ne epi ke. Пре вод са че шког Jel ka Ar ne ri и 

Lju de vit Jon ke. Za greb: JA ZU, 1951. 
Neeley,Paul.Sub cul tu ral So unds: Mic ro mu sics of the West by Mark Slo bin, Ha no ver: We-

sleyan  Uni ver sity Press 1993/2000, 127 pa ges. <http://et hno do xo logy.or g/re vi ews/3-1e_
Sub cul tu ral.htm > 02. 06. 2016.

Primorac, Jak ša, Još ko Ća le ta, 2011. “‘Pro fes si o nals’ Cro a tian Gu sle Players at the Turn of 
the Mil len ni um.” У: Bal kan Epic. Song, Hi story, Mo der nity. Уре ди ли Phi lip V. Bohlman 
и Na da Pet ko vić. Lan ham: Sca re cr ow Press, 134–177. 

Slobin,marK.Sub cul tu ral So unds: Mic ro mu sics of the West. Ha no ver, N. H.: We sleyan  Uni-
ver sity Press (1993) 20002.

WünscH, Walt her. Die Ge i gen tec hnik der südsla wischen Gu sla ren. Brünn, Prag, Le ip zig, Wi en: 
Mu sik wis sen scha ftlic hen in sti tu tes der De utschen uni ver si tat in Prag, 1934.

Dan ka La jić Mi haj lo vić

AS SO CI A TI ONS OF GU SLE PLAYERS AND IN DI VI DUAL IDEN TI TI ES  
OF GU SLE PLAYERS: THE AS SO CI A TION OF GU SLE PLAYERS  

“SVE TI NI KO LA” FROM NO VI SAD

Sum mary

This pa per is part of the re sults on the Ma ti ca srp ska pro ject en ti tled Fol klo re mu sic 
as a re pre sen ta tion and me di um of ne go ti a tion of cul tu ral iden ti ti es in Voj vo di na and is 
a con ti nu a tion of the aut hor’s ear li er re se arch of the re la ti ons bet we en iden tity, in sti tu ti ons 
and tra di ti ons of sin ging ac com pa nied by gu sle (lajićmiHajlović 2007; 2011; 2012;2016). 
Na mely, the sin ging of epic songs ac com pa nied by gu sle as a so lo ist prac ti ce sha ped wit-
hin tra di tion re pre sents an ex tre mely in te re sting fi eld for the study of iden tity as a pro duct 
of the re la ti on ship bet we en in di vi du als and dif fe rent so cial gro ups with which he/she 
iden ti fi es. Using the exam ple of the As so ci a tion of Gu sle Players “Sve ti Ni ko la” from 
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No vi Sad this pa per analyzes va ri o us ways in which the or ga ni za ti o nal in sti tu tion of the 
prac ti ce of sin ging ac com pa nied by gu sle at the ba sic, lo cal le vel in flu en ces the sha ping 
of the iden tity of gu sle players and, con se qu ently, the di rec tion of the epic tra di tion. This 
is a so ci ety which is a sta ble and re fe ren tial in sti tu tion of this kind and its lo ca tion in an 
ur ban and pro mi nently mul ti cul tu ral en vi ron ment and a uni ver sity cen ter ma kes it par ti cu-
larly im por tant for the said is su es. The study is ba sed on fi eld re se arch – on ob ser va ti ons 
du ring se ve ral at ten dan ces of the re gu lar me e tings of the As so ci a tion, se mi-struc tu red 
in ter vi ews with the mem bers and in sight in to the ir pu blic prac ti ce as well as the do cu men-
ta tion of the As so ci a tion. The As so ci a tion is iden ti fied in re la tion to the so cio-cul tu ral 
con text and cer tain ana lo gi es ha ve been no ti ced re gar ding the struc tu re and re la ti ons (age 
and edu ca tion), as well as its par ti cu la ri ti es (et hni city and gen der ho mo ge no us gro up). 
Furt he r mo re, the pa per in di ca tes par ti cu la ri ti es in com pa ri son with ot her as so ci a ti ons of the 
sa me kind and the po li tics of su sta i na bi lity and re pre sen ta tion. A so ci ety seen that way 
is furt her analyzed as a re fe ren ce and a con text of the (re)sha ping of the iden tity of gu sle 
players who are mem bers of the As so ci a tion. It is no ti ced that the af fec tion to wards sin ging 
ac com pa nied by gu sle de fi nes them as a sub cul tu ral gro up not only as agents in an ar cha ic 
and so mew hat ec cen tric mu si cal prac ti ce, but al so as pro du cers of so und which has not 
been sub mit ted to a (mo re) sig ni fi cant adap ta tion of the do mi nant aest he tics, i.e. gen re 
hybri di za tion. The analysis of in ter-gro up iden ti ti es po ints to the im por tan ce of “pre-gu sle” 
iden ti ti es, “be si des-gu sle” aspects of iden ti ti es, the com ple xity and par ti cu la rity of in di-
vi dual mu sic-cul tu ral iden ti ti es as well as a va ri ety of de si red gu sle players’ iden ti ti es.

Key words: sin ging ac com pa nied by gu sle, in di vi dual / col lec ti ve / mul ti ple iden-
tity(ies), res ha ping of iden tity.
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ЦРНОГОРЦИ У ДРАМАМА СРПСКИХ АУТОРА  
(1734–1990)

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду при ка зао сам сли ку на ци о нал ног сте ре о ти па у дра ма ма 
Пе тра Дру гог Пе тро ви ћа Ње го ша Гор ски ви је нац, Ђу ре Јак ши ћа Је ли са ве та, кне ги ња 
цр но гор ска, Ла зе Ко сти ћа Мак сим Цр но је вић и Бра ни сла ва Ну ши ћа Пут око све та. 
При ли ком ис тра жи ва ња сам се слу жио ком па ра тив ном, исто риј ско-со ци о ло шко-теа-
тро ло шком ме то дом. При том сам до шао до за кључ ка да је за ни мљи во да код ау то ра, 
без об зи ра да ли су из Цр не Го ре, Ср би је или Вој во ди не, по сто ји сте ре о тип Цр но гор-
ца као сна жног, па три јар хал ног бор ца и па три о те. Је ди ни из у зе так је Пут око све та 
Бра ни сла ва Ну ши ћа у ко јем се Ну шић по и грао са овим сте ре о ти пом на пра вив ши од 
ње га су прот ност оли че ну у Чо ве ку без но ге – ку ка ви ци, ско ро је ви ћу и ми то ма ну. Но, 
оно што се чи ни као тзв. „по зи ти ван сте ре о тип“ ни је ни шта дру го до но во огра ни че-
ње. На и ме, срп ски ау то ри као да не ви де Цр но гор ца из ван бој ног по ља и дру гих хе-
рој ских под ви га те је про стор за при ка зи ва ње ње го вих дру гих осо би на, ко је ни су 
оме ђе не пред ра су да ма и пле мен ским окви ри ма, зна чај но су жен.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Цр на Го ра, те а тар, на ци о нал но, сте ре о тип, Пе тар Пе тро вић 
Ње гош, Ђу ра Јак шић, Ла за Ко стић, Бра ни слав Ну шић.

Ко стим. Сви Цр но гор ци у на ве де ним дра ма ма но се цр но гор ску 
на род ну но шњу.

Је зик. У је зи ку не ма не ких по себ них од сту па ња, ако се из у зму 
по не ки ис кри вље ни ита ли јан ски и тур ски из ра зи.

Му зи ка. У Гор ском ви јен цу се игра ко ло и сви ра ју гу сле. 

Фи зич ки из глед
За ни мљи во је да су фи зич ка ле по та, ви си на и сна га Цр но го ра ца 

сву да при сут не те се они на зи ва ју гор ским ла во ви ма, ор ло ви ма, де ли-
ја ма, ју на ци ма, со ко ло ви ма. Је ди ни Цр но го рац ко ји има не ки очи гле-
дан фи зич ки не до ста так је Чо век с но гом из Пу та око све та ко јем је 



воз од се као но гу. Ле по та цр но гор ских же на се, осим у Гор ском ви јен цу, 
рет ко спо ми ње. 

Кон цеп ци ја ли ка и ка рак те ри за ци ја
У Гор ском ви јен цу Ње гош сме шта рад њу у 1707. го ди ну кад се, на 

Бо жић, ве ли ка гру па цр но гор ских ве ли ка ша на вод но од лу чи ла да оте-
ра са Це ти ња („Ис тра га по ту ри ца“) и из окол них на хи ја све ста нов ни-
ке му ха ме дан ске ве ро и спо ве сти. У за пи си ма, мле тач ким, ду бро вач ким 
и тур ским, па чак ни у Исто ри ји Чер не Го ре цр но гор ског вла ди ке Ва-
си ли ја из сре ди не XVI II ве ка, не ма по да та ка о овом до га ђа ју, што не 
зна чи да је из ми шљен. Шта ви ше, зна ју ћи до бро исто ри ју сво је ло зе, 
Ње гош ни је слу чај но иза брао баш овај до га ђај – за ње га је, очи глед но, 
то био за че так цр но го р ске не за ви сно сти. За ни мљи во је да ни је иза брао 
не ки дру ги да тум – 1699. го ди ну, крај ве ли ког, тзв. Беч ког ра та, ко ји је 
цр но гор ском вла ди ци Да ни лу Пр вом дао при ли ку да се оса мо ста ли. 
Не спо ми њу се ни ра то ви Мле тач ке и Тур ске или спа љи ва ње Це ти ња, 
те од ма зда тур ске вој ске по чет ком XVII ве ка. О ве ли ча њу по бе да на 
Кру си ма и Мар ти ни ћи ма кра јем XVI II ве ка не ма ни го во ра. Због че га 
је иза бран овај оп скур ни до га ђај?

Де ло је по све ће но „пра ху оца Ср би је“, тј. Ка ра ђо р ђу Пе тро ви ћу, 
ко јег Ње гош ста вља ра ме уз ра ме са ве ли ким вој ско во ђа ма На по ле о ном, 
Ве линг то ном, Ку ту зо вом. Нај бо ља по све та во ђи ср би јан ских уста ни-
ка је, по ау то ро вом ми шље њу, дра ма о устан ку Цр но го ра ца. По што се 
исто риј ски не мо же нај ја сни је од ре ди ти кад је Цр на Го ра кре ну ла пу-
тем сво је по лу не за ви сно сти (ве ро ват но кра јем XVII ве ка), тре ба ло је 
из дво ји ти је дан до га ђај ко ји би то обе ле жио. Ње го шу је, та ко ђе, што 
због ди на стич ких бор би што због пре ви ра ња и су ко ба са Тур ском и, 
па ра лел но, са му сли ман ском по пу ла ци јом у са мој Цр ној Го ри, упра во 
у вре ме пи са ња Гор ског ви јен ца, тре ба ла по твр да вла сти Пе тро ви ћа. 
Не мој мо за бо ра ви ти ни то да је ову дра му „дух пле мен ски не по гре-
ши во осе тио, сла ве ћи Гор ски ви је нац ко ји је по е ма од ро да и за род“ 
(конСтантиновић 1969: 160). 

Нео бич но је да је за Ње го ше ве по ли тич ке ци ље ве иза бра на „Ис-
тра га по ту ри ца“ ко ја је, по исто ри ча ру Вла ди ми ру Ћо ро ви ћу, би ла 
те ри то ри јал ним оби мом, исто риј ским од је ком и бро јем про та го ни ста 
(али не и на си љем и жр тва ма) за су се де Цр не Го ре спо ре дан до га ђај. 
Ис тра га зна чи не чи је пот пу но уни ште ње, не ста ја ње; ка да се не ка ло за 
„ис тра жи“, то зна чи да су сви ње ни пред став ни ци уби је ни или умр ли. 
На и ме, вла ди ка Да ни ло Пр ви Шћеп че вић (доц ни је по знат као Пе тро-
вић), ро дом са Ње гу ша је, по Ћо ро ви ћу, пла ни рао да про те ра сво је 
ком ши је му ха ме дан ске ве ро и спо ве сти. Сер да ри, што због стра ха од 
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тур ске од ма зде што због са ве сти, ни су сме ли да се „уло же“. Вла ди ка 
је, на осно ву не про ве ре ног за пи са у ко ји и сам Ћо ро вић сум ња, оку пио 
Ву ка Бо ри ло ви ћа и че ти ри бра та Мар ти но ви ћа и „оба ве зао их да уда-
ре на Тур ке или ће он на пу сти ти Цр ну Го ру“ (ћоровић 1989: 2/219–220). 
Оку пље ни су, на кон ду гог раз го во ра, при ста ли да то учи не тек кад им 
је вла ди ка дао три сво ја мом ка и „на Бо жић, пре зо ре 1707. го ди не по-
би ли су они ће клић ке и це тињ ске Тур ке, све ко ји не хте до ше да се 
по кр сте“ (ћоровић 1989: 2/219–220). На цр но го р ској стра ни је био ра-
њен вла ди чин мо мак. Да све бу де још па ра док сал ни је, вла ди ка Да ни-
ло се 1709. го ди не по ја вио у Пе ћи на цр кве ном Са бо ру. У Пећ је мо гао 
је ди но да до ђе уз при ста нак тур ских вла сти ко је су др жа ле Ко со во.

Сам Ћо ро вић је мо ти ве Да ни ло вог зло чи на на шао у пре да њу по 
ко јем је Де мир-па ша му чио вла ди ку Шћеп че ви ћа, на кон че га се вла-
ди ка за клео да ће „очи сти ти“ Цр ну Го ру од Ту ра ка. Тур ци ма се, с 
об зи ром на то да је пра вих Ту ра ка у тим кра је ви ма би ло ве о ма ма ло, 
сма тра ло пре све га ло кал но сло вен ско и ал бан ско ста нов ни штво ко је 
је при ми ло ислам. По јед но ста вље но: „Ис тра ге по ту ри ца“ је, у не ком 
об ли ку, си гур но би ло, али ни је си гур но кад и у ком оби му. Оно што 
је по у зда но је да се до го ди ла за вре ме вла да ви не Да ни ла Пр вог и да 
су је, по све му су де ћи, тур ске вла сти иг но ри са ле. Да ли због ми та или 
не ке дру ге „про тив у слу ге“ од стра не вла ди ке, то не зна мо. Си гур но 
је са мо то да је овај да тум остао у ко лек тив ном пле мен ском се ћа њу и 
да Ње го шев из бор ни је био слу ча јан. 

Овај ду жи исто риј ски увод је по тре бан да би смо схва ти ли дра ма-
тис пер со не Гор ског ви јен ца, тј. да би смо се про би ли кроз пра ву „шу му“ 
вој во да, сер да ра, хај ду ка, све ште ни ка, мо ма ка… У су шти ни, они, иа ко 
сва ки има по не ку осо бе ност (Вук Ман ду шић је емо ти ван и за љу бљи ве 
при ро де, вла ди ка Да ни ло има „ха мле тов ске ди ле ме“, вој во да Дра шко 
Пе тро вић по се ду је искру ду хо ви то сти…), пред ста вља ју ти по ве хе ро ја, 
ше ре та, му дра ца. Пре се мо же го во ри ти о „ко лек тив ном ју на ку“, о 
пле мен ском хо ру ко ји да је сна гу вла ди ци да ура ди оно што пле ме сма-
тра ну жним за свој оп ста нак. Нај бо љи при мер за то је Вук Ми ћу но вић 
ко ји се „бо ји од мно го ми шље ња“. Јед ном реч ју, Ми ћу но ви ће ви по те-
зи су ба зи ра ни на ак ци ји и кон тра ре ак ци ји. По ли тич ком, етич ком, 
мо рал ном, би ло ка квом про ми шља њу, ту не ма ме ста. Оно је, у под но-
шљи вим ко ли чи на ма, „опро ште но са опо ме ном пред ис кљу че ње“ је-
ди но не ко ли ци ни обра зо ва них све ште ни ка и са мом вла ди ци. Са мим 
тим, Ми ћу но вић осе ћа „зеб њу од обес пред ме ћи ва ња“ (конСтантиновић 
1969: 160), тј. те жи то ме да у ми сли не ма би ло ка квих ми са о них дис-
кур са, тј. „фи ло зо фи ра ња“, ко ји, гле чу да, чи не осно ву европ ске кул-
ту ре. Оку пље ни око пи та ња „су чим ће те пред Ми ло ша“ (Петровић 
1998: 13) ве ћа ју око оно га што је очи то да ће од лу чи ти – про те ри ва ње 
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ино ве ра ца. Став „ова ко ил’ ни ка ко“ до ми ни ра ску пом. Раз лог за „ис тра-
гу“ ни је у ско ри јим су ко би ма, иа ко се на во де спо ра дич не пљач ке тур ских 
ка ра ва на, ни ти у тур ској агре си ји. Гла ве ши на ма је не мо гу ће жи ве ти са 
„дру гим“ ко го во ри „ва шим је зи ком и ваш је ро ђак, бра ти ми ти се“. У 
ко ма ду на му сли ман ску свад бу иде ду га по вор ка у ко јој су бли зу по ло-
ви не Цр но гор ци. Гла ва ри ма је муч но да тр пе „тур ску вје ру“ и да „оџа 
ри че на рав но Це ти ње“ (Петровић 1998: 13). 

Страх ко ји об у зи ма цр но гор ске во ђе ни је са мо страх од гу бит ка 
жи во та, по се да не го и од не стан ка соп стве ног иден ти те та. Му сли ман, 
тај „дру ги“, ов де је онај ко ји сво јим са мим по сто ја њем ата ку је на иден-
ти тет Цр но го ра ца. Ис тра га им се на ме ће као ре ше ње, јер се та ко по сти-
же хо мо ге ни за ци ја за јед ни це, ства ра пот пу но за тво рен си стем у ко ји 
би ло шта тур ско или мле тач ко или би ло ко је дру го не мо же ући јер је 
сре ди на „чи сто цр но гор ска“ и, са мим тим, „без бед на“. Ни је зго рег спо-
ме ну ти и то да је у Ње го ше во вре ме на те ри то ри ји Цр не Го ре у знат ној 
ме ри био за сту пљен ислам, те да су број ни му сли ма ни уче ство ва ли у 
бит ка ма про тив тур ске вој ске на цр но гор ској стра ни. Сам Ње гош је, да 
кон тро вер за бу де ве ћа, Осман-па ши Ско пља ку, мо ле ћи да пу сти цр но-
гор ске та о це ко је је овај му чио, на Це ти њу, 5. ок то бра 1847. го ди не, на-
пи сао пи смо ко је по чи ње ре чи ма: „Мој дра ги зе мља че“ (Петровић 1998: 
181). У вре ме Ње го ше ве вла да ви не Хен ри Ле јард, бри тан ски пу то пи сац, 
на пи сао је да су на ку лу, бли зу ма на сти ра, ста вље не гла ве по би је них 
Ту ра ка, Ал ба на ца и дру гих, али и „очи глед но пра ве де це“ (Петровић 
1998: 293), гла ве ко је су до не се не из „по хо да“ на Ска дар. На то је вла-
ди ка, по Ле јар ду, при ста јао не вољ но, али је мо рао да то до зво ли не би 
ли се не ка ко у на ро ду одр жао „бор бе ни дух“.

На пе то сти у драм ској рад њи ско ро да и не ма, а ау тор, ни жу ћи при-
че о по хо ди ма, ра то ви ма, у су шти ни го во ри о по ли тич ким ам би ци ја ма 
цр но гор ских вла ди ка и уме ће по не што из уста „љу ди из на ро да“, о 
сва ко днев ном жи во ту. И му зи ка и ри ту а ли су у слу жби је дин ства пле-
ме на. Та ко, ко ло ко је се игра по ред це тињ ског ма на сти ра, у су шти ни 
за тво ре ни круг људ ских те ла, као сим бол по ве за но сти свих ко ји се за 
ру ке др же, пред ста вља, по Ра до ми ру Кон стан ти но ви ћу, „ин сти ту ци ју, 
јед на ко ва жну као и по ро ди ца за ову па три јар хал ну сре ди ну“ (конСтан
тиновић 1969: 250). Из два ја ње чо ве ка, ње го ва ин ди ви ду а ли за ци ја, 
би ло је не мо гу ће. Чак и он да кад се, као хра бри од мет ник, хај дук или 
ускок, све јед но, од ли ку је ју на штвом и „чој ством“, што је из раз на стао 
тек у XVII ве ку, „чо век се по и сто ве ћу је са сво јом по ро ди цом или пле-
ме ном и о њи ма енер гич но ства ра углед ни ју сли ку“ (Стојановић 1997: 
72). Исти на је на рав но би ла да „за хај ду ка не ма раз ли ке из ме ђу Тур чи-
на и хри шћа ни на, он пљач ка и јед ног и дру гог“ (каниц 1986: 60).
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Но, ове крат ке епи зо де, при че о мле тач ким пу те ше стви ји ма и ле-
по ти де вој ке због ко је је вред но по ги ну ти са мо да вас та кве очи опла чу, 
ви ше су по ку шај пле мен ских гла ве ши на да за тре ну так скре ну те шке 
ми сли. Али, то не зна чи да се дво у ме. Њи хов ху мор је сар ка сти чан и 
увре дљив пре ма Мле ча ни ма, а ре пли ке же но мр зач ке. За ни мљи во је да 
би, уко ли ко не би би ло му шкар ца ко ји би во дио за дру гу, власт пре ла-
зи ла на нај ста ри ју жен ску осо бу у ку ћи, обич но удо ви цу, мај ку. Она је 
има ла пра во, ка ко на во ди Алек сан дра Фо сти ков у ра ду „Же на – из ме ђу 
вр ли не и гре ха“, и да фи зич ки ка жња ва, де ли имо ви ну по соп стве ној 
про це ни, тј. да раз ба шти ни (ФоСтиков 2004: 343). Же не су се уда ва ле 
са пет на ест па чак и са де сет го ди на, ра ди ле нај те же фи зич ке по сло ве, 
а не рет ко би се де ша ва ло да се, због ве ли ких на по ра и сла бе ис хра не, 
ни кад не раз ви ју до пу не ви си не и фи зич ке сна ге и ле по те. Ово се укла-
па у сте ре о тип о ви со ком, на о чи том пла нин цу ко јег у сто пу, са огром-
ним те ре том на ле ђи ма, пра ти ни ска, мр ша ва, пре ра но оста ре ла же на. 
У овој за ми сли их учвр шћу ју прет ње но вог ве зи ра ко ји тра жи по кло не 
у знак цр но гор ског ва зал ства и пре ти им ре чи ма „те шко зе мљи ку да 
про ђе вој ска“ (Петровић 1998: 45). 

У Ње го ше вој ви зи ји у „Ис тра зи“ уче ству је чак пет сто ти на бо ра ца 
ко ји је су „слам ка ме ђу ви хо ро ве“, али при хва та ју тај ри зик. За ни мљи-
во је да, ако се из у зму тур ски пред став ни ци, на сце ни не ма ни ког ко 
дру га чи је ми сли од вла ди ке. Цр но гор ци ко ји жи ве у ми ру са Тур ци ма 
се на сце ни не по ја вљу ју, они су за оку пље не ве ли ка ше из ро ди, из да ји-
це. На си ље је при сут но на сва ком ко ра ку, од ве жба ња у пу ца њу, та ко 
што се ис пред ма на сти ра га ђа у кр сто ве, до хва ли са вих при ча о пљач-
ка њу ино вер них тр го ва ца и по зи ва Во ји на Бар јак та ра: „Ло ми те му нар 
и џа ми ју“ (Петровић 1998: 37). Циљ ис тра ге је:

да се не зна ни ста на ни тра га
Од не вјер на до ма ће га… (Петровић 1998: 99).

Ово је су коб ко ји су Цр но гор ци во ди ли без ичи је по мо ћи, ко ја им, 
по Ње го шу, ни је ни тре ба ла. Сна га на ро да ко ји го во ри кроз гла вар ска 
уста би ла је до вољ на. Тур ци су ве ро лом ни, Мле ча ни сла ба шни, Цр но-
гор ци су пер и о р ни. Сло гу Цр но го ра ца ни ко не мо же да уни шти и они 
„ве се ли иду у цр кву да се за ку ну сви на јед но да се ко љу с до ма ћи ма 
Тур ци ма“ (Петровић 1998: 91). 

Ме ђу тим, и ов де се, као и у Је ли са ве ти, кне ги њи цр но гор ској, по-
ја вљу је жен ско зло оли че но у ста ри ци, про ро чи ци, ко ја пред ви ђа Цр но-
гор ци ма стра шну суд би ну ако се диг ну на оруж је. На рав но, го то во ни ко 
јој не ве ру је и би ва раз от кри ве на. Сво је по ступ ке прав да ти ме што су 
је Тур ци уце ни ли да ће јој уби ти си но ве ако не за ва ди Цр но гор це. Ту је 
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и при ча о не вер ној Ру жи, ко ја је по бе гла са Тур чи ном, па су мо ра ли да 
уби ју и њу и му жа. Чи ни се да је же на, уко ли ко као вер на љу ба не опла-
ку је по ги ну лог ју на ка, пот пу но су ви шна и да је „ње на ћуд чуд на ра бо-
та“, ко ја ме ња „сто ти ну вје ра“ „да учи ни што јој ср цу дра го“. Спо ми ње 
се, као по зи ти ван, и слу чај су про тан Ру жи ном: Цр но го рац ко ји је оте ту 
бу лу пре вео у пра во сла вље и њо ме се оже нио. 

„Ис тра га“ по чи ње на Бо жић и убр зо сти жу ве сти вла ди ци: Црм-
ни ца, Обод ник, Ри јеч ка, сву да су по па ље не ку ће му сли ма на. Ру ше се 
џа ми је, ми на ре ти. Ве се ље је то ли ко да се чак и игу ман Сте фан (ина че 
при ка зан као по ву чен, му дар, благ чо век) сме је а вла ди ка бла го си ља 
све ко ји су у на па ди ма уче ство ва ли. Ру ше се и пи ја це с обра зло же њем 
„да наш па зар не смр ди не кр шћу“ (Петровић 1998: 104). Јед ном реч ју, од 
„дру гог“ не сме да оста не ни ка мен на ка ме ну, ни нај ма њи знак да је 
икад по сто јао. У овом фа на ти зму по сто ји ре ли гиј ска „жи ца“. Гнев ко ји 
ка на ли шу цр но гор ски гла ва ри је на да све пле мен ски, окре нут иде а лу 
ма ле, за тво ре не за јед ни це у ко јој се, по ре чи ма игу ма на Сте фа на, ста-
рог ха џи је, сва ко ме зна ме сто:

Муж је бра нич же не и ђе те та
На род бра нич цр кве и пле ме на (Петровић 1998: 89). 

Не тре ба за бо ра ви ти ни то да је овај ко мад у сво јој су шти ни ви ше 
за чи та ње не го за гле да ње. По Скер ли ћу, Гор ски ви је нац ни је дра ма 
већ „низ сце на и ди ја ло га и мо но ло га“ (Петровић 1998: 275). Да кле, ако 
се из у зме до ла зак тур ских иза сла ни ка, су ко ба не ма, а и ту се го во ри 
ду го и раз ву че но. Кли мак сом се мо же на зва ти ну ђе ње фи ше ка Тур ци-
ма, јер је то „це на цр но гор ске гла ве“. На кон то га сле ди од лу ка о „ис тра-
зи“ и по ме ну ти „из ве шта ји“. Као што је ре че но, по ен та де ла ни је у 
ње го вој драм ској из во дљи во сти, или сце нич но сти, већ у по ли тич кој 
по ру ци и не кој вр сти смер ни ца за бу ду ће на ра шта је. „Ис тра га“ под се-
ћа на „ре кон кви сту“ 1492. го ди не у Шпа ни ји кад су, по па ду Гра на де, 
по ште ђе ни са мо они Је вре ји и Ма ва ри ко ји су пре у зе ли ка то ли чан ство. 
За ни мљи во је да се кр ва ви су ко би од ви ја ју за вре ме вер ског пра зни ка 
ми ра, да на ро ђе ња Ису са Хри ста. У Ње го ше вој ви зи ји, ра ђа се др жа ва 
ко ја ве ру је у Хри ста – за штит ни ка са ису ка ним ма чем. 

У Је ли са ве ти, кне ги њи цр но гор ској сви ли ко ви, без об зи ра на ко-
јој стра ни се на ла зи ли, Ђур ђа Цр но је ви ћа или тур ској, хра бри су, па-
три јар хал ни, одре ши ти, му жев ни. Они су „ка дри сти ћи и уте ћи и на 
стра шном ме сту по сто ја ти“. Њих мо же да про ме ни је ди но не што што 
до ла зи спо ља. Док су на бој ном по љу, они су са вр ше ни. Та ко је Ста-
ни ша, Ђур ђев брат, од нео ве ли ки број по бе да про тив Ту ра ка и ус пут 
опљач као ве ли ко бла го. За ни мљи во је да сти ца ње рат ног пле на кон-
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стант но пра ти Цр но гор це у свим ана ли зи ра ним дра ма ма. Њи хо во по-
сто ја ње као да је ве за но за ра то ва ње. Цр но го р ци се бо ре по сво јој во љи 
и под сво јим усло ви ма и за соп стве ну сло бо ду. Има у ра то ва њу за њих 
не ког ен ту зи ја зма, ско ро ра до ва ња, па Ву јо са ве ту је бор це:

по о штри те љу те гре бе шта ке
Да си је че мо ко та ана дол ско га (јакшић 2000: 41).

По сто ји и ми то ман ска илу зи ја ве ли чи не, па та ко Бо шко Ор ло вић 
ка же:

Ми смо, Ђу ра шко, Бо гом иза бра ни
За спа си те ља срп ског на ро да (јакшић 2000: 48). 

Фа та ли зам је та ко ђе при су тан: вла ди ка Ва ви ла ла мен ти ра над суд-
би ном цар ства Не ма њи ћа и твр ди да Бог же ли да па те од Ту ра ка, али 
доц ни је др жи ра то бо ран го вор:

да оки ти мо ово при је сто ље сло бо де срп ске, си њег ка ме на,
Чал ма ма бе лим, го лим гла ва ма (јакшић 2000: 71).

Мр жња ко ју осе ћа ју пре ма Тур ци ма рав на је оној ко ју га је пре ма 
Мле ци ма, па Ра дош Ор ло вић, ста ри бо рац про тив Ту ра ка, ка же:

И Ци га не бих звао у по моћ
Са мо Ла ти не не! (јакшић 2000: 64),

а Вук сан до да је:

Ци га ни су ди ви ји
Ла ти ни под ли и ла жљи ви ји (јакшић 2000: 64).

Ако се не ка сте ре о тип на слич ност са Ср би ма мо же по ву ћи, он да 
је то инат и прек ка рак тер. Ово ме се мо же до да ти ира ци о нал на страст 
ко ја во ди Цр но го р це то ли ко да ле ко у про ти ву ре че њу са ми ма се би да 
их пот пу но уни шта ва.

Јак ши ћев фо кус је био на Је ли са ве ти, пра вој „же ни про клет ни ци“ 
ко ја у се би спа ја еро тич ност и по ли тич ку ин три гу, ан ти по ду „вер не 
љу бе“ из еп ске по е зи је. Оно што у су шти ни ша ље крв у гла ву мла дих 
Ор ло ви ћа и Ста ни ше Цр но је ви ћа је сли ка њи хо вог Ђур ђа ко ји је, пре 
ју нак без ма не и спо со бан др жав ник, по стао „па пу чић“ и по ма же Ве-
не ци ји. Има код Ђур ђа окле ва ња, пре ба ци ва ња же ни, на по ми ња ња да 
је он вла дар, а не она. Ђу рађ је ипак на и ван и слеп за ње не ин три ге. 
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Ђу рађ је, да кле, тип до бр ог вла да ра ко ји је, за хва љу ју ћи ло шим са ве-
ти ма, по стао ти ра нин. Ова кав сте ре о тип о до бр ом вла да ру и ло шим 
са вет ни ци ма по сто ји на овим про сто ри ма од пр вих окру ње них вла да-
ра па до да на шњих да на. Код бра ће Ор ло ви ћа је при сут на пла хо ви тост 
ко јој не ма рав не и ра ђа из ја ве као:

Раз мр ска ћу ти овим пр си ма
Хри сто ве ве ре твр де спо ме ник (јакшић 2000: 81).

Ста ни ша Цр но је вић се гро бом свог оца Ива на за кли ње по лу ме-
се цу, тј. но вој ве ри ко ју је при мио пре не го што ће Ђу ра шко пу ца ти у 
ње га. Цр но гор ци су тип ски ју на ци ко ји ме ња ју стра ну кад вла дар по-
га зи оп шти мо рал ни ко декс и то ра де пла хо ви то, у стра сти, освет нич ки. 
Тај сте ре о тип ни на чин гле да ња на Цр но го р це је био код Јак ши ћа оја чан 
и ве ро ва њем да они по сво јим вр ли на ма и ма на ма под се ћа ју на ан тич-
ке хе ро је, по лу бо го ве. 

По ста вља се пи та ње да ли су, по ау то ро вом ми шље њу, Ор ло ви ћи, 
ста ју ћи из ина та на тур ску стра ну, из да ли „Ка ра даг“ ко ји је доц ни је 
„при са ју жен“ Им пе ри ји. Је су. Да ли се њи хо во де ло мо же оправ да ти? 
Мо же – по лу де ли су због же не-уље за. Да ли је Ђу рађ ви ше крив од њих? 
На рав но, на ње му као вла да ру сто ји нај ве ћа од го во р ност. Иза брав ши 
да се по ко ра ва мла дој и за во дљи вој же ни, он је сам сру шио пре сто на 
ко јем се ди. Из то га про из ла зи да је, са мо за то што ни је био „до вољ но 
му шко“, по кре нуо чи тав низ тра гич них до га ђа ја. Ђу рађ се, ипак, чи ни 
на ив ни јим и, као вла дар, изо ло ва ни јим од на ро да, па му се до не кле 
мо же опро сти ти. Но, оно у че му је, у очи ма пле ме на, пра во Ђур ђе во 
са гре ше ње је ста вља ње су пру ге из над сво јих по да ни ка. Ње го ви, не кад 
ода ни са бор ци, мо ра ју да се бо ре за љу бав свог во ђе. За тво рен, му шки 
круг, угро жен је пре ле пом же ном. Тре ба вра ти ти ста ри ви те шки ба ланс 
ко ји је, прот кан хо мо е рот ским са др жа ји ма, су прот ста вљен жен ском 
прин ци пу.

Је ди ни Цр но го рац ко ји се при ма као истин ској кри ви ци је Ђу ра шко. 
Овај ка пе тан пер ја ни ка је, до зво лив ши се би да за во ли ону ко ју не сме, 
скре нуо на се бе сав гнев. За ни мљи во је да је он све стан опа сно сти 
сво је ве зе и Је ли са ве ти не мрач не стра не. Он трам пи све што је до ју че 
сма трао за све то за тре нут ке про ве де не са Је ли са ве том. Ђу ра шко то 
чи ни не са мо за то што је за љу бљен или за то што га она ерот ски при-
вла чи. Је ли са ве та је је ди на осо ба ко ја мо же да уз бур ка ње гов мо но тон 
жи вот у за би тој зе мљи. Ка пе тан пер ја ни ка не са мо да је пре ва рио же-
ну и, на не ки на чин, из дао зе мљу, не го је и по стао ку ка ви ца. Ђу ра шко 
на сво је про тив ни ке пу ца из да љи не, уме сто да их иза зо ве на дво бој. 
Доц ни је бе жи ра њен са по при шта бит ке и скри ва се у Је ли са ве ти ним 
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ода ја ма. Ђу ра шко је за сво је пле ме при мер љу бав ног лу ди ла ко је де-
кон стру и ше му шкар ца. Ако хе рој те жи да бу де до сле дан се би, он мо ра 
да се из диг не из над људ ског, из над осе ћа ња. Ду жан је сто га да се окре-
не са мо бо жан ском, не по бе ди вом у сво јој лич но сти и по све ти бор би. 

Цр но гор ски рат нич ки ко декс оба ве зу је на из ди за ње из над стра сти 
би ло ка кве вр сте и фо ку си ра ње на бор бу, ода ност го спо да ру и ни шта 
осим то га. Ова ква сли ка „срп ске Спа р те“ ко ја је стра да ла због ин три-
га јед не же не је ни шта дру го до па три јар хал ни ва пај про тив гра ђан ског 
ко је по ла ко пре у зи ма при мат у Ср би ји у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. 
До дао бих то ме и сли ку Мар те, Ђу ра шко ве же не. И ње ни по те зи су 
јед на ко ира ци о нал ни – она из осве те за му же ву пре љу бу по ма же дру гој, 
про тур ској стра ни. Мар та, по ред „жен ске пла хо ви то сти“, не по се ду је 
не ку дру гу зна чај ни ју осо би ну и пред ста вља сте ре о тип љу бо мор не, 
пре ва ре не же не.

Ра дош Ор ло вић је је ди ни ју нак ко ји је „на пра вој стра ни“. Он не 
же ли да по др жа ва Млет ке. Од ри че се сво је де це ко ја ста ју уз Тур ке и 
по ту ца се од не ми ла до не дра га. Ње го ва не срећ на суд би на, ко ја се за-
вр ша ва гу бље њем ра зу ма, пред ста вља тра гич ну при чу о из гу бље ним 
ви те шким вред но сти ма ко је су на сле ђе не од Не ма њи ћа. У све ту ко ји 
ула зи у но во до ба и укруп ња ва у ру ка ма не ко ли ко ве ли ких си ла, где 
ди пло ма ти ја игра ве ћу уло гу од оштри це, Ра дош је не по тре бан. Тре ба 
на гла си ти да тур ска оку па ци ја ни је сву да до че ки ва на бор бом. Ђу рађ 
Цр но је вић се, на кон мир ног од ла ска са вла сти, 1499. го ди не, од ре као 
пре сто ла 1503. го ди не (ко ји је тра жио 1500. го ди не). За уз врат је од сул-
та на до био има ње у Ана до ли ји (ћоровић 1989: 2/11–12). За пи са но је да 
„мно ги, не му че ни ни од ког, од сту пи ше од пра во сла вља и при сту пи-
ше њи хо вој ве ри (исла му, прим. аут.)“ (ћоровић 1989: 2/117). Са мим 
тим, Цр ква је би ла је ди ни ау то ри тет ко ји се са кон ти ну и те том одр жао 
у на ро ду. Цр ква је би ла и је ди на ор га ни за ци ја ко ја је мо гла да пре го-
ва ра, ка ко са тур ским та ко и са угар ским, ау стриј ским или мле тач ким 
вла сти ма, где год да је Ср ба би ло.

У Ко сти ће вом Мак си му Цр но је ви ћу, ко ји вре мен ски и исто риј ски 
прет хо ди Је ли са ве ти, стра сти, пр га вост, инат, љу бо мо ра ис пу ња ва ју 
ср ца Цр но го ра ца и од ре ђу ју њи хо ве по ступ ке. И ов де је же на по вод за 
су коб из ме ђу Мак си ма и Ми ло ша, али је ак це нат ви ше на уро та ма 
На да на Бо ји ми ра и тра гич ном не спо ра зу му Мак си ма и Ми ло ша. Они 
су по бра ти ми, обо ји ца не же ње, слич ни, ско ро бли зан ци, што, по мом 
ми шље њу, отва ра мо гућ ност да је Ми лош ван брач ни син Ива на Цр но-
је ви ћа. Же на ста је из ме ђу њих, али у пре не се ном зна че њу, тј. „хар мо-
ни ја“ ме ђу њи ма је на ру ше на по тре бом Ива Цр но је ви ћа да Ан ђе ли ју 
вен ча са при ста лим мла ди ћем, не ким ко ји ли чи на Мак си ма – Ми ло-
шем Обрен бе го ви ћем. Обо ји ца има ју ја сно од ре ђе не ду жно сти – Мак сим 
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да слу ша оца, а Ми лош го спо да ра. За ме на на свад би ни је њи хов из бор. 
Они је су под при си лом, али је она др жав не при ро де и за оп ште до бро. 
Са мим тим мо ра ју да се по ко ре не ко ме ко је ста ри ји и лу ка ви ји од њих. 
Не за бо ра ви мо да је Иван Цр но је вић при ка зан као строг отац, до ка за ни 
вој ско во ђа и др жав ник, по бед ник у број ним бит ка ма, све стан огра ни-
че ња сво је ма ле др жа ве и са мим тим до ви тљив. Спре ман је да по по тре-
би ста ви ма ску и лич но де ма ски ра зли ков ца као што у Мле ци ма чи ни 
са На да ном Бо ји ми ром. Јед ном реч ју, ова квом чо ве ку се те шко мо же 
од би ти по слу шност. 

По ред хра бро сти (обо ји ца су, као и сви оста ли од ра сли Цр но гор ци, 
мо ра ли да по се ку Тур чи на да би до би ли са бљу и ко ња), сна ге, ча сти и 
осе ћа ња ду жно сти, Мак си ма и Ми ло ша од ре ђу је још не што: фи зич ки 
из глед. Ле по та, му шка, а по го то во жен ска, је сте це ње на у на ро ду, али 
је исто вре ме но сма тра на и од ре ђе ним оп те ре ће њем, не чим про ла зним, 
вар љи вим. Не тре ба за бо ра ви ти да се рад ња де ша ва у сред њем ве ку 
кад се улеп ша ва ње па чак и ку па ње сма тра ло гре хом. Би ти при ста лог 
из гле да сма тра ло се по жељ ним, на ро чи то због скла па ња бра ка и по том-
ства. Но, све што је има ло го то во над људ ску, нео бич ну, за сле пљу ју ћу 
ле по ту, сма тра но је чуд ним, чак укле тим. До дао бих и да се Мак си мов 
отац раз ме тао си но вље вом ле по том, што је та ко ђе грех и мо же са мо 
да урек не ка ко оног ко се хва ли та ко и оног ко ји је хва љен. За то ни је ни 
чу дан тај пад из сре ће у не сре ћу, тј. Мак си мо ва на ру же ност као по сле-
ди ца бо ги ња. Мак сим, са мим тим, по ста је из оп штен од све та, уса мљен, 
пре зи ре се бе и за зи ре од по гле да упу ће ног Ми ло шу, ко ји је сли ка оног 
што је не кад био. Ау тор је ов де на гла сио да се са те лом ме ња и ум, да 
Мак сим по ста је све оно што ни је био. Иа ко је с јед не стра не кр хак, 
склон су за ма и оча ју ко ји не мо же да убла жи бри га мај ке Је ли са ве те, 
у ње му, с дру ге стра не, по сто ји не што мрач но, зве р ско, ско ро Ри чард 
Тре ћи у за чет ку. Ње го ве очи ви ше не мо гу да под не су ле по ту, па док 
гле да сли ке у ду жде вом дво р цу („Марс и Ве не ра“, „Хе ра кле“), ка же: 
„Јел’ умет ност жи во та по ру га?“ (коСтић 1998: 106). Мак сим ле по ту ко ја 
је на сли ка ма не ви ди у свом жи во ту. По себ но га оп те ре ћу је што се на 
сли ка ма чу ва ле по та оних ко ји с вре ме ном оста ре, по ру жне и умру. 

Не сре ћа је ли ши ла Мак си ма ле по те, што је по кре ну ло чи тав низ 
тра гич них до га ђа ја ко ји су ре зул ти ра ли уби ством по бра ти ма, уби ством 
оца од Ми ло ше вих мо ма ка, са мо у би ством и мај чи ним лу ди лом. Тра-
гич ко огре ше ње се на ла зи и у чи ње ни ци да је, про тив но свим оби ча ји-
ма, по се ћи вао Ан ђе ли ју у ње ним ода ја ма. Ју нак ка кав је био, ча стан и 
по но сан, мо рао је да има јед ну сла бост за ко ју је пла тио свим што му је 
нај дра же. На тај на чин и он (као и број ни у овом и пре тход но ана ли зи-
ра ном ко ма ду) стра да због ча ри јед не Ве не ци јан ке. Мак сим Цр но је вић 
ни је сте ре о ти пан цр но гор ски хе рој – ње го ва за бра ње на же ља и уна-
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ка же ност от кри ва ју ди мен зи је лич но сти ко је дру ги ак те ри не ма ју. Он 
до жи вља ва пот пу ну тран сфор ма ци ју у на пу ште ну на ка зу из ко је, ипак, 
из би ја људ скост. Он је сте тра ги чан, ис фру стри ран чо век, али и по зна-
ва лац умет но сти, стра ствен, ро ман ти чан, али исто вре ме но и бру та лан. 
Мак сим је кон ци пи ран као ин ди ви дуа и од у да ра од пле мен ског ду ха. 

Из го ре на ве де ног про из ла зи да је Обрен бе го вић, баш као и број ни 
ак те ри, жр тва Мак си мо вих стра сти, ко је су ње го ву част обес пред ме ти-
ле и пре тво ри ле је у са мо у би лач ко оруж је. Ми лош је тип ски ју нак и 
др жи се свог ко дек са ча сти са са му рај ском по све ће но шћу. Он, до сле дан 
да тој ре чи, не же ли да пре да Ан ђе ли ју ни ко ме осим свом по бра ти му 
и због то га ги не. Мак сим, уби ја ју ћи свог по бра ти ма, уни шта ва та ко и 
са мог се бе, она квог ка кав је не кад био и од ње га је сад оста ло са мо 
зло, уса мље но би ће ко је тра жи спас у су и ци ду. Из слич ног раз ло га, 
по зи ва ју ћи се на очин ско и вла дар ско пра во, стра да од Ми ло ше вих 
вој ни ка и Иво Цр но је вић, ко ји же ли да са кри је исти ну о на ру же но сти 
свог си на и пре у зме де вој ку у ње го во име. А он да их, да тра ге ди ја бу де 
ве ћа, тај „дру ги“, мле тач ки свет, оли чен у Ан ђе ли ји и ње ној прат њи, 
на пу шта. Цр но гор ци оста ју са ми у сво јој тра ге ди ји, без вла дар ске 
по ро ди це и нај ве ћег ју на ка, окру же ни Тур ским цар ством. Ни је ни 
чуд но што су по след ње ре чи у ко ма ду: „По мо ли мо се Бо гу, ју на ци!“ 

Све тло сним го ди на ма да ле ко од мит ске и ју нач ке Цр не Го ре на ла-
зи се Чо век с но гом из Пу та око све та. Он, за пра во, пред ста вља су прот-
ност вр ли на ма чој ства и ју на штва из књи ге Мар ка Ми ља но ва. Чак 
не ма ни име, што је ин ди ка тив но. О ње му зна мо да је на име од ште те 
за но гу ко ју је из гу био у же ле знич кој не сре ћи до био при сто јан но вац 
ко ји је у ње го вим очи ма не за ми сли во бо гат ство. Са мим тим се да за-
кљу чи ти да је био без пре би је не па ре и да се ни чим, осим по вре ме ним 
ра то ва њем, ни је ба вио. Ово је, на рав но, Ну ши ће ва кри ти ка сте ре о тип не 
цр но гор ске ле њо сти. Чо век с но гом је, по соп стве ним ре чи ма, уче ство-
вао у ра то ви ма про тив Ту ра ка и убио јед ног Тур чи на, али не сам не го 
„са оста лом бра ћом“. Из ово га се мо же за кљу чи ти да ни је ју нак и да је 
мо жда у пи та њу би ла пљач ка, а не вој ни су коб или атен тат под стак нут 
па три от ским раз ло зи ма. 

На по ми њем да је у по ро дич ним „исто ри ја ма“ мно гих по ро ди ца, 
ка ко цр но гор ских та ко и срп ских, јед но за јед нич ко: њи хо ви да ле ки 
пре ци су уби ли Тур чи на (или ви ше њих) па су би ли при мо ра ни да се 
од се ле. Си гу ран сам да је Ну шић и овај део на ци о нал не ми то ло ги је узео 
у об зир. Пра зно цр но гор ско ју на че ње је, по ау то ру, при сут но и у сце ни 
дво бо ја на бро ду за Ха ва ну кад Јо ван ча мо ра да „од ме ни“ Чо ве ка с но-
гом у дво бо ју по што је овај ин ва лид и са мим тим, на соп стве но олак-
ша ње, не мо ра да се бо ри. У Пер си ји, он по зи ва при ста ли це Уста ва да се 
бо ре „за крст ча сни и сло бо ду злат ну“ (нушић 2002: 165), што го во ри 
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о ње го вој глу по сти, јер је окру жен љу ди ма му сли ман ске ве ро и спо ве-
сти. С дру ге стра не, то го во ри и да ко ри сти ову уста ље ну фра зу без 
об зи ра на окол но сти. По себ на при ча је о ње го вој оп сед ну то сти сла вом, 
па та ко он пу ту је у Мо скву да би од ру ског ца ра до био ор ден. 

Чо век с но гом не ма вр ли не. Он је при ка зан као, цр но гор ски ре че-
но, „ши шњар“ ко ји се при шљам чу је Јо ван чи и пу ту је о ње го вом тро-
шку. Шкр ти ца је и скри ва свој но вац од ра до зна лих очи ју, из бе га ва ју ћи 
да пла ти и нај ма њи ра чун. То му не сме та да се бе, као пра ви ми то ман, 
сма тра ва жним и чак бо љим од Јо ван че. Ње го во из ба вља ње Ју ли шке 
(епи зо да Абу Бе кир) мо ти ви са но је фи зич ком стра шћу. Сва ки ње гов 
по сту пак има са мо ње му ја сно об ја шње ње ко је кри је са мо жи вост и са-
мо љу бље без гра ни ца. Ње гов са ве зник је Ни ко из Пје ше ва ца, Цр но го-
рац на ста њен у Њу јор ку, ко ји му са ве ту је ка ко да про на ђе Јо ван чу, ко ји 
не у спе шно по ку ша ва да му утек не. Сво је фи зич ке ма не он ко ри сти као 
пред ност, па Оџи џи ји ма са ве ту је да кљу ка ју и по је ду Јо ван чу јер ни је 
„од др ве та као он, а и де бљи је. Тре ба спо ме ну ти и И-ли-ју, пан ду ра 
код Во-Ки ја, ки не ског ман да ри на. Или ја је чвр сто ру ка шки пан дур ко ји 
је на шао си гур но ухле бље у да ле кој зе мљи и чи ни све што му се на ре ди 
без трун ке гри же са ве сти.

Чо век с но гом је кон тра пункт Јо ван чи. Јо ван ча је га зда, до ма ћин, 
лу кав, пред у зи мљив, оп сед нут ћу ра ни ма, љу би тељ ка пљи це и жен ског 
дру штва. Чо век с но гом је си ро ма шни ро ђак с ју го за па да, ко ји се шле-
пу је уз Ср би ју и пред ста вља са мо му ку и ни шта ви ше. Та ко су број ни 
срп ски по ли ти ча ри с по чет ка XX ве ка ми сли ли о ма лој Цр ној Го ри. 
Ако се не што мо же ста ви ти на дру ги тас, он да је то си гур но не ве ро ват-
на твр до гла вост и по све ће ност у по те ри за Јо ван чом. Не тре ба по себ но, 
кад го во ри мо о не га тив ном цр но гор ском сте ре о ти пу, спо ми ња ти ни 
пре зир гра ђан ства пре ма Алек сан дру Дру гом Ка ра ђор ђе ви ћу, де лом 
и због то га што је ње го ва мај ка би ла цр но гор ска кне ги ња Зор ка. 

Ове, за оно до ба (кад су Цр но гор ци и Ср би че сто по и сто ве ћи ва ни) 
„ма ле раз ли ке“ су би ле ја ко ин спи ра тив не за Ну ши ћа, ко ји кроз Јо ван-
чи на уста исме ва и Па ра ћин це, имућ ни је ком ши је Ја го ди на ца, те Ужи-
ча не, оли че не у Ве чи том сту ден ту, аван ту ри сти, ве штом у сва ком 
ма ри фе тлу ку, пра вом „Ери“ ко ји као мор нар ра ди на бро ду „Фор тин-
брас“. Спо ме ни мо и Ср бе Вој во ђа не ко је пред ста вља Бри ца, не у спе шни 
ли дер на уда ље ном ба хам ском остр ву. Бри ца је огре зао у на ци о нал ном 
ро ман ти зму и ста ро мод ној ре то ри ци, за кли ња њу Ко со вом и Оби ли-
ће вом жр твом и по ди же цр кве где стиг не. Иа ко ау тор не ште ди ни 
Ја го дин це и њи хо ву не у кост и сит ни ча вост, Јо ван ча, упр кос број ним 
ма на ма, пред ста вља про то тип до ми шља тог Ср би јан ца ко јем се, за рад 
ње го вог вр ца вог ду ха, мо гу опро сти ти све ма не, јер су сит не, људ ске 
и ра зу мљи ве. На кра ју кра је ва, све не по доп шти не ко је Јо ван ча чи ни 
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су са мо ре ак ци ја на под ме та ња Ју ли шке и Чо ве ка с но гом. Глав ни ју нак 
Пу та око све та по ста је, на тај на чин, ни шта ви ше до онај ири тант ни 
су пер и ор ни Ср бин из ви ца ко ји је ус пео да пре ва ри не са мо Аме ри кан-
ца, Ки не за или Пер си јан ца, већ и оног ко му је нај бли жи, тј. сте ре о тип-
ног Цр но гор ца, и та ко по ка же да је, ба рем у ви цу, из над свих оста лих.
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Aleksandar Novaković

MONTENEGRINS IN THE DRAMAS OF SERBIAN AUTHORS (1734–1990) 

Summary

This paper deals with the national stereotype of Montenegrins and was with the use 
of the sociological, historical and theatrological apparatus. It is a well known fact also 
proven in this paper that Serbs usually see Montenegrins as brave, patriarchal “cousins”. 
In the analyzed plays by Petar Petrović Njegoš (Mountain Wreath), Đura Jakšić (Jelisaveta 
(Elisabeth), Duchess Of Montenegrins), Laza Kostić (Maksim Crnojević), with the excep-
tion of Branislav Nušić’s (Journey around the world), this stereotype is repeated. Nušić 
approaches Montenegrins in a different way, creating a Man with the leg, a coward and 
a scrooge, a man of no substance whatsoever except for the pride of the heroic deeds of 
his nation. The Man with the leg is also a mythomaniac. The “positive” and predominant 
national stereotype is also a bad one. To be more precise, it seems like Montenegrins do 
not exist outside of the battle field, being limited to their epic role. Yet, these virtues were 
very important for Serbian writers who belonged to the national romanticism movement.

Key words: Montenegro, theatre, national, stereotype, Branislav Nušić, Petar Pe-
trović – Njegoš.
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ПРИМЕНА МАРКЕТИНШКЕ СТРАТЕГИЈЕ:  
СТУДИЈА СЛУЧАЈА ПОЗОРИШТАНЦЕТА „ПУЖ“

СА ЖЕ ТАК: Циљ овог ра да је да при ка же и об ја сни тре нут но ста ње по зо ри шта 
за де цу у Ср би ји. Спро во ђе њем мар ке тин шке стра те ги је ко ја ће би ти при ме ње на на 
при ме ру По зо ри штан це та „Пуж“ же ли мо да при бли жи мо ово по зо ри ште за пад но е вроп-
ском мо де лу де чи јег по зо ри шта.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по зо ри ште, мар ке тинг стра те ги ја, де чи је по зо ри ште.

Да нас де ца од ра ста ју у кул ту ри ко ја по чи ва на ства ри ма и њи хо-
вој ма сов ној по тро шњи. Штави ше, ства ри и из ра зи са вре ме не кул ту ре 
мо гли би се ока рак те ри са ти као кон тра дик тор ни и фраг мен тар ни. Да ли 
ова си ту а ци ја под сти че раз вој естет ске и етич ке све сти? Да ли услед 
то га по ста је мо пре ви ше окре ну ти се би? Или до би ја мо бо љу при ли ку 
да пре ва зи ђе мо пу ки кон зу мен ти зам?

Фи ло зоф Жан Бо дри јар 1 ка же да смо за ви сни од све ве ћег бро ја 
„си му ла кру ма и сте ре о ти па“ ко ји на ду же ста зе има ју за ту пљу ју ћи 
ефе кат, ко ји ре зул ти ра „не кри тич ким про су ђи ва њем“, гу бит ком ве зе 
са ствар но шћу и естет ском про це ном. Ова ква кри ти ка је ва жна и за 
уче ње и под у ча ва ње есте ти ке. Де ца и од ра сли, учи те љи и пе да го зи 
мо ра ју да на у че да пра ве естет ске из бо ре. То је по ве за но са спо соб но-
шћу да се ви де, осе те и чу ју раз ли ке, да се ту ма чи и вред ну је, као и са 
спо соб но шћу да се оства ри оно што је нео п ход но и до вољ но. У исто 
вре ме под сти че се емо ци о нал ни раз вој. 

Кон такт са умет нич ким про це си ма омо гу ћа ва по је дин цу да не што 
за ми сли и да се усу ди да екс пе ри мен ти ше и ко ри сти ма шту. Естет ско 

1 Жан Бо дри јар (1929–2007) је био је дан од нај бит ни јих ин те лек ту а ла ца да на шњи це, и 
је дан из у зет но пло дан пи сац чи ји рад пред ста вља ком би на ци ју фи ло зо фи је, со ци јал не те о ри-
је и јед не иди о син кра стич не ме та фи зи ке ко ја од сли ка ва кључ не до га ђа је и фе но ме не епо хе.



из во ђе ње и раз вој естет ске про це не мо гу као од скоч ну да ску да ко ри сте 
сце но гра фи ју по зо ри шта и сва ко днев ног жи во та. Сце но граф ске ве шти-
не под у преди ће спо соб ност де те та да (Позориштезадецу 2010: 32):

– у прак тич ној при ме ни раз ми шља кроз је зик и зна че ње, 
– раз ми шља ви зу ел но, 
– стек не дра ма тур шки увид и ис ку ство, 
– ту ма чи и из ра жа ва се бе по мо ћу сим бо ла и ме та фо ра, 
– усво ји ве шти не ди зај на, сти ла и из ра де, 
– раз ви је спо соб ност да пре не се естет ска ис ку ства, 
– се пре ма ис ку ству са ме ди ји ма и естет ском окру же њу по ста вља 

кри тич ки и кре а тив но, 
– се ком пе тент но и де мо крат ски од но си пре ма сва ко днев ном жи во ту,
– ис ку си и осе ти око ли ну, игра се њо ме и ути че на њу, 
– раз ви је естет ско про су ђи ва ње.

У по зо ри шту ани ма ци је, рад са сце но граф ским ма те ри ја ли ма је 
по себ но иза зо ван, јер ма те ри јал ни објек ти та ко ре ћи из во де пред ста ве. 
Овај по зо ри шни из раз, за сно ван на ожи вља ва њу и оте ло вље њу обје-
ка та и не жи вих фи гу ра, по го дан је за пре но ше ње основ них сце но граф-
ских зна ња – зна ња ко ја мо гу има ти естет ску, етич ку и ди дак тич ку 
при ме ну. 

По јам по зо ри ште под ра зу ме ва дру штве ну де лат ност, од но сно ком-
плекс те а тар ског жи во та у обла сти кул ту ре и умет но сти, ин сти ту ци ју 
ко ја при пре ма, ор га ни зу је и ре а ли зу је по зо ри шне пред ста ве. По зо ри-
ште је и згра да, на мен ска гра ђе ви на са свим по треб ним про сто ри ма, 
умет нич ким, ад ми ни стра тив ним и тех нич ким пред у сло ви ма за при-
пре му и ре а ли за ци ју по зо ри шних пред ста ва. 

Оно је по кре тач ка сна га у ства ра њу и при хва та њу кул тур них вред-
но сти, те због сво је обра зов не и вас пит не уло ге ути че на раз вој све сти 
дру штва и по је дин ца. По зо ри шној умет но сти при зна је се са мо свој ност 
естет ских, пе да го шких и етич ких ка те го ри ја, ау то ном ни ста тус сло-
бо де ства ра ња и сло бо де до но ше ња су до ва. 

По зо ри ште као ин сти ту ци ја дру штва осе тљи во је на сва ку про-
ме ну, па са мим тим од ра жа ва зби ва ња у со ци јал ним струк ту ра ма. 
По зо ри ште је ве за но за ствар ност ви ше од свих дру гих умет но сти. Као 
та кво, оно је нај не по сред ни је по ве за но са жи вот ним про бле ми ма и ис ку-
стви ма. За то по зо ри ште ни је са мо огле да ло у ко ме се вер но од сли ка-
ва ју дру штве не сен ке, већ умет нич ка де лат ност у ко јој се пре ла ма ју 
раз ли чи те ин ди ви ду ал не и дру штве не ко ре ла ци је. Оно тре ба да иде 
ис пред свог вре ме на, да по ста вља пи та ња и да је од го во ре на жи вот не 
и дру штве не про бле ме.
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По зо ри шна умет ност ства ра по себ ну илу зи ју: она пре но си у не ко 
дру го пси хич ко ста ње да осе ћа мо и схва та мо оно што до та да ни смо 
осе ћа ли. Ути цај ко ји умет нич ко де ло има на по на ша ње при ма о ца је 
та ко ђе у сфе ри обра зо ва ња и вас пи та ња. Вас пит ни ути цај умет но сти 
огле да се у кри ти ци умет нич ког де ла, ко је тре ба да нам де ло при бли жи 
са аспек та ње го вих вред но сти и ефе ка та (МуЖДекаМанџука 2000: 23). 
Ме диј ску функ ци ју по зо ри ште вр ши и обра зу ју ћи чо ве ка као и ути-
чу ћи на раз вој ње го вог би ћа. Ис ти чу ћи зна чај по зо ри шта, Ј. Но вик ка же: 
„По зо ри ште обра зу је и та ко што узро ку је ме ња ње чо ве ко ве при ро де 
те он по ста је обра зо ва ни ји, осе ћај ни ји, од го вор ни ји, про све ће ни ји и све-
сни ји. Он сма тра да по зо ри ште мо же ду бо ко да про дре у свест по је дин-
ца и то мно го ефи ка сни је и јеф ти ни је не го што је пу то ва ње на Ме сец“ 
(novicK 1978: 129). По зо ри ште за де цу је оно ко је свој ре пер то ар ски 
кон цепт ба зи ра на пред ста ва ма за де цу. Нај че шће се од но си на про фе-
си о нал не те а тре, али по сто је и по зо ри шта чи ји играч ки ан самбл са чи-
ња ва ју са мо де ца, или ком би на ци је де це и од ра слих – код нас је та кво 
По зо ри штан це „Пуж“.

По зо ри шта лу та ка на ме ње на де ци осно ва на су у мно гим зе мља ма. 
У њи ма су се из во ди ле на род не при че и при че о жи во ти ња ма. Ове 
при че тре ба ло је да бу ду по ла зи ште за ка сни је су о ча ва ње са про бле ми-
ма са вре ме ног жи во та ко ји су че сто пре пу ште ни пред ста ва ма са жи вим 
глум ци ма.

Би ло је оп ште при хва ће но да де ца до че тр на е сте го ди не ра до гле-
да ју лут кар ске пред ста ве, док ста ри ја де ца ви ше во ле пра во по зо ри ште. 

Ме ђу тим, убр зо је по ста ло ја сно да се од нос де це пре ма лут кар ству 
и пра вом по зо ри шту не пре ста но ме ња, по себ но ако се узме у об зир то 
да је по ја ва но вих ме ди ја, као што су би о скоп, ТВ и ка сни је ин тер нет, 
умно го ме ути ца ла на скло ност де це ка да је реч о ви зу ел ним умет но сти-
ма. Ово је но ва, по себ на си ту а ци ја за све умет ни ке ко ји во де по зо ри шта 
лу та ка и сва дру га по зо ри шта за де цу. Док су пре не ког вре ме на ре ди-
те љи мо гли пред ста ве да на ме њу ју ти неј џе ри ма, да нас су при мо ра ни 
да пра ве пред ста ве за ма лу де цу – де цу ста ру че ти ри го ди не, или чак 
мла ђу. Да нас по сто ји зва нич ни обра зов ни про грам ко ји под сти че на сту-
пе за тро го ди шња ке и, чак, дво го ди шња ке. Уко ли ко се та ко на ста ви у 
бу дућ но сти, уско ро ће по зо ри ште лу та ка пра ви ти пред ста ве за одој чад
(Позориштезадецу 2010: 45).

Срп ско по зо ри ште за де цу се ве о ма раз ли ку је од за пад но е вроп ских. 
Де чи ја по зо ри шта у све ту вр ше де таљ ни ју сег мен та ци ју тр жи шта. У 
све ту по сто је по зо ри шта за бе бе, за ве о ма ма лу де цу, та ко зва не то дле ре, 
за ти неј џе ре и мла ду пу бли ку, ко ји сва ко по на о соб и те ка ко има ју сво је, 
не за ви сне по зо ри шне по тре бе. 



У Ср би ји је та кав при мер Бе о град ско по зо ри ште „Бо шко Бу ха“ 
ко је има пред ста ву за ти неј џе ре ко ја се зо ве Ин стант сек су ал но вас-
пи та ње ко ју је ре жи рао Југ Ра ди во је вић 2008. го ди не. Раз ли ка из ме ђу 
на ших деч јих по зо ри шта и за пад но е вроп ских је пре све га у ор га ни за-
ци о ном сми слу. На ша деч ја по зо ри шта су ве ли ка и ин сти ту ци о нал ног 
ка рак те ра, док се за пад но е вроп ска по зо ри шта све ви ше за сни ва ју на 
ма лим тру па ма и ма њим по крет ним про дук ци ја ма. Дру га ве ли ка раз-
ли ка из ме ђу за пад но е вроп ских и на ших деч јих по зо ри шта је то што 
је код нас углав ном за сту пље но по зо ри ште бај ки, ко је пр вен стве но 
ну ди за ба ву, док ино стра не тру пе ви ше ко ри сте по крет, по зо ри ште 
сен ки, од но сно ми ни мум тех нич ких сред ста ва, а њи хов ре пер то ар је 
ба зи ран на сна жном пе да го шком ци љу да се де ци пре не су ак ту ел ни 
дру штве ни про бле ми.

За пад но е вроп ска дра ма тур ги ја за де цу та ко ђе је оти шла да ле ко 
ис пред на ше, јер об ра ђу је те ме ко је пре све га има ју еду ка тив ни ка рак-
тер, а у исто вре ме их по ста вља у ви со коестет ске окви ре, у ко ји ма нај-
мла ђа пу бли ка има при ли ку да упо зна ау тен тич ну по зо ри шну умет ност. 
Уо че не су нео п ход ност и ва жност бла го вре ме не при пре ме де це за по зо-
ри шни до жи вљај. У зе мља ма као што су Дан ска и Фран цу ска ве ли ка 
па жња се по све ћу је еду ка ци ји кроз по зо ри шну умет ност. За раз ли ку 
од мар ке тин га у ма те ри јал ној де лат но сти, у ко јој ствар ни циљ еко ном-
ско-про па ганд не по ру ке је су пла сман и про да ја уз оства ри ва ње про фи-
та, мар ке тинг у кул тур но-умет нич кој де лат но сти има пр вен стве но за 
циљ ис тра жи ва ње и за до во ље ње кул тур них по тре ба и же ља ко ри сни ка.

Мар ке тинг функ ци ја по кре ће ак ци је на на че ли ма мар ке тинг по ли-
ти ке, а у ци љу обез бе ђи ва ња пла сма на. У том сми слу мар ке тинг по ве-
зу је и под сти че од ре ђе не ак тив но сти, што зна чи да ни је сам се би циљ. 
Ор га ни за ци ја мар ке тин га у по зо ри шту, по ред ана ли зе тр жи шта и ди-
стри бу ци је про грам ских од но сно ре пер то ар ских ин фор ма ци ја, об у хва-
та и уче шће у еко ном ској про па ган ди, под ра зу ме ва ју ћи ин фор ми са ње 
јав но сти о ства ра лач ко-про из вод ној де лат но сти по зо ри шта, слу же ћи 
се, при то ме, ра зно вр сним сред стви ма и ме то да ма (штам па, ре клам ни 
пла ка ти, ра дио, те ле ви зи ја, филм, из да ва ње ка та ло га, ча со пи са, при год-
не из ло жбе итд.). Од мар ке тин га до брим де лом за ви си успе шност пла-
сма на по зо ри шних пред ста ва, а ти ме и ефек ти еко ном ске функ ци је. 
Мо же се ре ћи да се мар ке тинг у по зо ри шту ба ви пре зен та ци јом свих 
ње го вих вред но сти кроз по себ не пла но ве и ак ци је ка ко би се што еко-
но мич ни је, ефи ка сни је и ква ли тет ни је по зо ри шна услу га (пред ста ва) 
по ну ди ла тр жи шту кул ту ре и би ла при хва ће на. На рав но, оче ки ва ни 
ре зул тат до бро осми шље не мар ке тин шке стра те ги је би био – рас про-
да те ула зни це и по зи ти ван од јек у јав но сти.
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По зо ри штан це „Пуж“ 
Исто ри ја по зо ри шта по чи ње од ка да се умет нич ко-брач ни пар 

Алек сић и Ми ли ће вић срео и за во лео. Ца ца (Сло бо дан ка Алек сић) и 
Бран ко (Бра ни слав Ми ли ће вић) упо зна ли су се 1963. го ди не, у зре ња-
нин ском По зо ри шту „То ша Јо ва но вић“. Она је ре жи ра ла не ко ли ко 
ко ма да у ко ји ма је он играо глав не уло ге. Сре ли су се јед ног сун ча ног 
по по дне ва, код тех нич ког ула за на по зор ни цу; упо знао их је сце но граф 
Вла да Ре бе зов. То га да на ни су би ли све сни да је по че ла исто ри ја јед ног 
по зо ри шта за де цу. 

Дав не 1969. Ца ца и Бран ко за јед но пу ту ју у Њу јорк, где у Те а тру 
„Ла Ма Ма“ упо зна ју го спо ђу Елен Стју арт2, са ко јом по ста ју и оста ју 
до да на да на шњег ве ли ки при ја те љи, и ко ја их пр ва под сти че да осну ју 
сво је – при ват но по зо ри ште. По сле се дам успе шних го ди на про ве де-
них у Зре ња ни ну, 1971. Ца ца се при дру жу је Бран ку у Бе о гра ду. За јед но 
у Ате љеу 212, из ме ђу оста лог, ра де и на пред ста ви Ха млет у по дру му 
по Ви ли је му Шек спи ру, ко ју је Ца ца адап ти ра ла и ре жи ра ла, а Бран ко 
је играо јед ног од тро ји це Ха мле та, по ред Ми ки ја Ма ној ло ви ћа и Дра-
га на Мак си мо ви ћа. Ха млет је 1972. до био два Злат на ло во ро ва ви јен ца 
на са ра јев ском МЕС-у – за пред ста ву у це ли ни, и Ми ли ће вић за Ха-
мле та, јед ну од ње го вих нај зна чај ни јих уло га у по зо ри шту за од ра сле. 
Са овом пред ста вом об и шли су ско ро цео свет, од Ира на на ис то ку до 
Мек си ка на за па ду. Чи ни ло се да је Бран ков и Ца цин пут у по зо ри шну 
аван гар ду за цр тан. Ме ђу тим... 

По сле две се зо не у Ате љеу 212 Бран ко је на пу стио ан га жман и 
по стао сло бо дан умет ник, све сно при хва та ју ћи не си гур ност и не из ве-
сност за рад мо гућ но сти би ра ња по сло ва из за до вољ ства. По чео је да 
ма шта о свом по зо ри шту, „јер ако же лиш да оства риш сво је ау тор ске 
ам би ци је, мо раш да бу деш га зда це лог по сла“ (алекСић 1979). Ма шта ње 
је по ста ло ствар ност кра јем се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да су 
Сло бо дан ка Алек сић и Бран ко Ми ли ће вић осно ва ли сво је по зо ри ште.

Би ло је то по зо ри ште за де цу, јер су ве ро ва ли да ће та ко лак ше 
до ћи до са ле у ко јој би уве че при ре ђи ва ли и пред ста ве за од ра сле. Иде-
ја о те а тру за од ра сле убр зо је за бо ра вље на, јер је Сло бо дан ка Алек сић 
от кри ла да су де ца мно го бо ља пу бли ка од од ра слих, јер од мах по ка жу 
шта им се сви ђа а шта не. „Де ца су ис кре ни ја, сла ђе се сме ју“ – ка же 
Сло бо дан ка. – „Ви ше бри ну шта ће се до го ди ти глав ном ју на ку, леп ше 
се ра ду ју“(алекСић2000).

2 Елен Стју арт (El len Ste wart) је осни вач њу јор шког По зо ри шта „Ла Ма Ма“, ко је је 
че ти ри пу та го сто ва ло на Би те фу. Она је јед на од нај це ње ни јих по зо ри шних лич но сти у 
све ту и до жи вот ни пред сед ник Ин тер на ци о нал ног те а тар ског ин сти ту та, ко ји по ве зу је сва 
по зо ри шта.



Исто вре ме но иде ја о по зо ри шту за де цу има ла је упо ри ште и у 
огром ној по пу лар но сти Бран ка Ми ли ће ви ћа као во ди те ља де чи је ТВ-се-
ри је Коц ка, коц ка, коц ки ца. Пр ва еми си ја је сни мље на у вр ти ћу „25. мај“ 
у Бе о гра ду, 21. ок то бра 1974. го ди не. Коц ка, коц ка, коц ки ца је вр ло бр зо 
по ста ла нај о ми ље ни ја и нај гле да ни ја деч ја се ри ја, ши ром це ле бив ше 
Ју го сла ви је. При ка зи ва на је ви ше од две де це ни је, и сни мље но је пре ко 
две сто ти не и пе де сет епи зо да.

Ова сјај на уло га Бран ку Ми ли ће ви ћу је до не ла трај ни на ди мак – 
Коц ки ца. Омо гу ћи ла му је да за у век по ста не део деч јег све та са зна ња, 
игра ња, дру же ња. По по тре би Бран ко је би вао ле кар, учи тељ, гра ђе вин-
ски ин же њер, по штар, је дри ли чар, по сла сти чар, хе ми чар – „Све са ци-
љем да се ма ли ша ни ма пред школ ског уз ра ста на нај јед но став ни ји на чин 
об ја сне ко ри сне де лат но сти ве ли ког све та“ (Срећковић 1986).

Сво је ис ку ство у ра ду са де цом из Коц ки це и свој не спо ран глу мач-
ки та ле нат Бран ко Ми ли ће вић је, уз по моћ Сло бо дан ке Алек сић, пре-
нео на сце ну за јед нич ког по зо ри шта. Иде ја им је би ла да пра ве деч је 
пред ста ве ко је ће при ву ћи и од ра сле. У јед ном ин тер вјуу го спо ђа Алек-
сић је об ја сни ла: „Бран ко ва и мо ја иде ја је би ла да у по зо ри ште до ла зи 
ро ди тељ са де те том, јер то је он да – про ду же на пред ста ва. Ако де те до ђе 
са дру штвом из вр ти ћа или шко ле, ве о ма бр зо пре ста не о пред ста ви 
да ми сли или да је ко мен та ри ше, али са ро ди те љи ма на ста вља при чу 
о пред ста ви ка да се вра ти ку ћи, и у то ме је ње но про ду же но деј ство. 
Бран ко увек у сво јим пред ста ва ма пра ви раз не ца ке, уступ ке ро ди те љи-
ма, што со ве на ко је они ре а гу ју сме хом. А и де ца су за до вољ на ка да 
ви де да се њи хо ви ро ди те љи за ба вља ју“. 

Сво ју ви зи ју да пу тем умет но сти уса де у нај мла ђе основ не људ ске 
вред но сти као што су: дру гар ство, по жр тво ва ност, сло га, хра брост, прав-
до љу би вост, до сто јан ство, мар љи вост, по што ва ње и из над све га – љу-
бав, умет нич ко-брач ни пар Алек сић –Ми ли ће вић по чео је да ре а ли зу је 
по чет ком 1977. Њи хо вом од лу ком да осну ју при ват ну по зо ри шну тру пу, 
ко ја фе бру а ра 1977. до би ја име Пут но по зо ри штан це „Пуж“, за по чи ње 
исто ри ја овог про фе си о нал ног ре пер то ар ског по зо ри шта за де цу. 

По чет ком 1977. го ди не, при пре ме за тур не ју на ко ју су Бран ко 
Ми ли ће вић и Сло бо дан ка Алек сић на ме ра ва ли да кре ну са сво јом но вом 
пред ста вом за де цу, при во ђе не су кра ју. Оно што им је не до ста ја ло је 
би ло име, ко је ни ка ко ни су мо гли да сми сле, те су ре ши ли да у но ви на ма 
об ја ве оглас у ко јем тра же име за сво је по зо ри ште. У ча со пи су Здра во, 
7. фе бру а ра 1977. го ди не, осва нуо је текст у ко ме из ме ђу оста лог пи ше: 
„Има мо пе сме, има мо игре, има мо лут ке и за го нет ке, али не ма мо име. 
За то, упо моћ! Мућ ни те гла ва ма и по ша љи те нам не ку до бру иде ју“. 
Од зив је био ве ли ки и по бе ди ла је че тр на е сто го ди шња уче ни ца са пред-
ло гом: Пуж. Сло бо дан ка и Бран ко ода бра ли су овај на зив за то што је, 
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као и пуж ко ји је увек као код ку ће због сво је ку ћи це, и њи хо во деч је 
по зо ри ште, где год да по ђе и до ђе, увек код ку ће.

По зо ри штан це „Пуж“ се то ком пр вих де сет го ди на, од 1977. до 
1987, за пра во зва ло Пут но по зо ри штан це „Пуж“, јер су би ли без стал не 
адре се и пу то ва ли ко ли ма, во зом, ави о ном, бро дом, од ме ста до ме ста, 
од са ле до са ле. Го сто ва ли су по шко ла ма, до мо ви ма кул ту ре, спорт ским 
ха ла ма – у ско ро хи ља ду и две сто ти не ме ста, и из ве ли око три хи ља-
де пред ста ва. Пр ве три го ди не ра ди ли су пре ко Удру же ња драм ских 
умет ни ка, а од 1980. го ди не по зо ри ште је по ста ло трај на рад на за јед-
ни ца, што зна чи да су до би ли пу ну са мо стал ност. 

Пут но по зо ри штан це „Пуж“ има ло је пет-шест стал них са рад ни ка, 
и увек је би ло отво ре но за го сте са стра не. У ње му су игра ли: Ла зар 
Ри стов ски, Ми ћа Та тић, На да Блам, Та ња Пу јин, Бо ба Стој нић и мно-
ги дру ги. Пред ста ве су би ле мо бил не, при ла го ђе не ми ни мал ним сцен-
ским усло ви ма, са јед но став ним де ко ром и све тло сним ефек ти ма, али 
са од лич ном глу мом и до брим озву че њем. Про грам Пут ног по зо ри штан-
це та „Пуж“ углав ном је био на ме њен де ци ни жег школ ског уз ра ста. У 
кон так ту са њи ма ин си сти ра ло се на стал ној ко му ни ка ци ји, та ко да су 
де ца би ла пот пу но уве де на у зби ва ња, и од њих је мал те не за ви си ло 
шта ће се у пред ста ви до га ђа ти. Ни јед на пред ста ва у ко јој ак те ри сао-
бра ћа ју са де цом ни ка да ни је за вр ше на до кра ја, увек се на до гра ђу је, 
ги ба, ма ли ша ни по ста ју ре ди те љи, и стал но нас из не на ђу ју не пре су шном 
ма штом.

У ле то 1978. го ди не Пут но по зо ри штан це „Пуж“ пре ду зе ло је је дан 
вр ло за ни мљив по ду хват. По ста ло је пло ве ће. На и ме, сво јим бро дом 
„Пуж“, из гра ђе ним на јед ној зе ле ној ли ва ди у бли зи ни Обре нов ца, 
Бран ко Ми ли ће вић и Сло бо дан ка Алек сић ор га ни зо ва ли су де се то днев-
ну тур не ју по Цр но гор ском при мор ју. На тур не ји су об и шли све гра-
до ве од Ул ци ња до Ко то ра. По кро ви те љи су би ли Ве чер ње но во сти и 
фа бри ка со ко ва „Со ко Шта рк“. При мор ци су ужи ва ли у пред ста ви Гу-
са ри ја да, чи ји сце на рио је за јед но пот пи сао брач ни пар Алек сић –Ми-
ли ће вић. Бран ко ва за ми сао о пло ве ћој по пу ла ри за ци ји „Пу жа“ уро ди ла 
је пло дом. Са да ви ше ни је са мо Бран ко по знат, већ и „Пуж“. Брод „Пуж“ 
је на ста вио тур не ју за ма ли ша не из по ду нав ских гра до ва. Да ва ли су 
по но во пред ста ву Гу са ри ја да, сву да где су мо гли да при ста ну, и оби ла зи-
ли де цу из ма лих ме ста ко ја до та да ни су ви де ла по зо ри шну пред ста ву.

То ком сле де ће три го ди не на ре пер то а ру Пут ног по зо ри штан це та 
„Пуж“ на шле су се и пред ста ве: За се да за Де да Мра за, при ка за на сре-
ди ном де цем бра 1981. го ди не у До му омла ди не, Ха га – Ге ка – Упа, из-
ве де на у ис тој дво ра ни го ди ну да на ка сни је, као и Ча роб ни пра шак, 
пре ми јер но игран 1983. го ди не у Ма лом по зо ри шту, са Љу би во јем Ршу-
мо ви ћем као го стом про гра ма. С овом пред ста вом „Пуж“ је имао ве ли ку 
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тур не ју то ком 1984. го ди не, по спорт ским дво ра на ма у Ср би ји и Хр ват-
ској, а у окви ру но во го ди шњег про гра ма за де цу, исте го ди не, у пре пу-
ном Са ва цен тру, Ча роб ни пра шак играо се де вет пу та за ре дом. „Пуж“ 
је имао још јед ну ве о ма успе шну пре ми је ру, у дво ра ни До ма син ди ка та, 
1985. го ди не. Реч је о Ча роб ној тру би, ко ју је ре жи ра ла Сло бо дан ка 
Алек сић по тек сту Бран ка Ми ли ће ви ћа. Сле де ће го ди не на Фе сти ва лу 
мо но дра ме и пан то ми ме у Зе му ну пре ми јер но је из ве де на пред ста ва 
Пе ва њац, ко ју је брач ни пар Ми ли ће ви ћ–А лек сић за ми слио као ко мад 
са ак тив ним уче шћем пу бли ке на ма лим про сто ри ма. Пред ста ва је вео-
ма по год на за го сто ва ња. Пут но по зо ри штанце „Пуж“ је у 1987. го ди ни 
из ве ло пре ми је ру Злоћ ко се вра ћа, 15. ма ја, по но во у До му син ди ка та, у 
ре жи ји Сло бо дан ке Алек сић. То ком 1987. го ди не нај ма ње су пу то ва ли 
и го сто ва ли јер су већ до би ли стал ни кров над гла вом ко ји су уве ли ко 
по че ли да сре ђу ју.

Но ва ера за По зо ри штан це „Пуж“ по чи ње до би ја њем стал не са ле 
у Ули ци Бо жи да ра Аџи је, број 21. По сле де сет го ди на пу то ва ња, лу та ња, 
тра га ња, По зо ри штан це „Пуж“ нај зад је сте кло кров над гла вом, где 
се на ла зи и дан-да нас. Ста лан про стор, иа ко ми ни ја ту ран, омо гу ћио је 
по ди за ње ква ли те та пред ста ва, њи хо ву бо љу опре му, по сто ја ње фун-
ду са за бо га ти ји де кор и ко стим, као и кан це ла ри је за стал но за по сле не. 

У По зо ри штан цету „Пуж“ ве ру ју да љу ди и свет мо гу да се по пра-
ве, а уве ре ни су да је умет ност јед на од зна чај них де лат но сти ко јом чо век 
се бе и дру ге чи ни бо љим. Та ко ђе ве ру ју да је од свих умет но сти по зо-
ри ште јед но од нај де ло твор ни јих за фор ми ра ње и про чи шће ње чо ве ко-
ве ду ше, и ве ру ју да је нај ва жни је до ба за фор ми ра ње чо ве ко ве лич но сти 
де тињ ство, и за то по зо ри ште за де цу има из у зет но зна чај ну ми си ју. 
Ви зи ја овог по зо ри шта је да пу тем умет но сти, у хра му бо ги ње Та ли је, 
све ште нич ким на по ром уса де у де цу основ не људ ске вред но сти као 
што су: дру гар ство, по жр тво ва ност, сло га, хра брост, до сто јан ство, мар-
љи вост, по што ва ње, исти но љу би вост и из над све га – љу бав. Ре пер то ар 
овог по зо ри шта је ве о ма ра зно вр стан. У Бран ков шоу спа да ју кон такт-
-пред ста ве, у ко ји ма пу бли ка стал но уче ству је. Ове пред ста ве су згод не 
за пр ви су срет са по зо ри штем. Сва ка пред ста ва има по уч ну при чу, а 
Бран ко Ми ли ће вић не пре кид но про пит ку је гле да о це, про во ци ра их 
да пе ва ју, на ви ја ју, из во ди де цу на би ну и на тај на чин оства ру је дво-
смер ну ко му ни ка ци ју. Бај ке је Бран ко пре ра дио на са мо се би свој ствен 
на чин.

У пред ста ви Пе пе љу га по сто је два прин ца, Ма чак у чи зма ма ни је 
ма чак не го мач ка а Че ти ри пра се та по ста ју љу ди. Сва ка од ових пред-
ста ва је у осно ви бај ка, јер се у њи ма до га ђа ју ра зно ра зна чу да. Ове 
пред ста ве су за де цу и од ра сле. За тим ту су и мју зи кли, му зич ки ко ма ди 
су са ста рим и но вим пе сма ма. У ве ћи ни ових пред ста ва уче ству је 
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Деч ји хор „Бран ко ви пу жи ћи“. Оби ље му зи ке, је дин стве не при че и 
при су ство де це на сце ни чи ни овај жа нр иде ал ним за ма ле но вај ли је 
и де цу до 7-8 го ди на. Та кви мју зи кли су Цр вен ка па, Злат на ри би ца, 
Коц ки ца и дру ги. Из во де се и из ра зи то по уч ни ко ма ди са јед ном те мом, 
али увек са пра вим по зо ри шним зби ва њем. Ове пред ста ве су ја ко до-
бре за ма ле но вај ли је, по зо ри шне по чет ни ке од 3-4 го ди не. Ме ђу тим, 
пра вље не су та ко да су за бав не и за де цу до 7-8 го ди на. Та кве пред ста ве 
су Бра ћа Грим и Се дам па ту ља ка, Цврч ко и мрав ко и дру ге. Као што 
се мо же ви де ти, По зо ри штан це „Пуж“ по ма же де ци да раз у ме ју, при-
хва те и за во ле све аспек те по зо ри шне умет но сти. При ме ном мар ке тинг 
стра те ги је оче ку је мо да ће нај мла ђа по пу ла ци ја, из ко је не ки ни ка да 
ни су ис ку си ли пра ви по зо ри шни до жи вљај, има ти при ли ку лич но да 
ви ди, осе ти и до жи ви пред ста ве са ре пер то а ра По зо ри штан це та „Пуж“.

Ве ру је мо да умет ност, обра зо ва ње и за ба ва мо гу да иду за јед но и 
да ани ми ра ју, не гу ју мла де умо ве, али и ства ра ју бу ду ћу пу бли ку. 
При мар ни ци ље ви по зо ри шта за де цу су: 

– при бли жа ва ње по зо ри шне умет но сти де ци из раз ли чи тих дру-
штве них и со ци јал них сре ди на, 

– по пу ла ри за ци ја по зо ри шне умет но сти ме ђу нај мла ђи ма,
– под сти ца ње ди рект ног кон так та из ме ђу циљ не гру пе и по зо ри шне 

умет но сти, 
– ис пу ња ва ње обра зов не и вас пит не ми си је, 
– по ред по се те пред ста ва ма, укљу чи ва ње де це са по себ ним по тре-

ба ма и де це без ро ди тељ ског ста ра ња у све ра ди о ни це, про гра ме, 
се ми на ре и кур се ве ко ји се ор га ни зу ју у скло пу ре дов них ак тив-
но сти по зо ри шта,

– под сти ца ње мла дих и не а фир ми са них умет ни ка на ства ра ла штво 
за де цу.
Умет нич ка ви зи ја По зо ри штан це та „Пуж“ ујед но ће би ти иден-

ти тет у бу дућ но сти, и нај бо ље се огле да кроз ре пер то а р ску по ли ти ку 
ба зи ра ну на спре зи из ме ђу пред ви ђе ног ре пер то а ра и по сто је ћег обра-
зов ног про гра ма за основ не шко ле на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 
Да би се ови ци ље ви оства ри ли, нео п ход на је по др шка пред школ ских 
уста но ва, вр ти ћа и шко ла. Та ко ђе, по треб на је по моћ Гра да Бе о гра да, 
др жав них ин сти ту ци ја, спон зо ра и до на то ра. Оно што ће раз ли ко ва ти 
По зо ри штан це „Пуж“ од оста лих деч јих по зо ри шта је то што ће оно 
би ти усред сре ђе но на обра зо ва ње, вас пи та ње и раз вој лич но сти, кроз 
пред ста ве, ра ди о ни це, раз го во ре, се ми на ре и кур се ве. Та ко ђе, де ца ће 
би ти окре ну та ро ди те љи ма, на став ни ци ма и вас пи та чи ма ко ји пре по-
зна ју обра зов ни аспект ко ји по зо ри ште ну ди. По зо ри штан це „Пуж“ 
пра ти све свет ске трен до ве у деч јем по зо ри шном ства ра ла штву. 
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На ре пер то а ру ће се на ла зи ти пред ста ве ко је об ра ђу ју са вре ме не 
те ме и про бле ме у скла ду са циљ ном гру пом ко јој се обра ћа. У пред ста-
ва ма по ред за ба ве де ца ће мно го то га на у чи ти и ак тив но уче ство ва ти.

Ис тра жи ва ње циљ них гру па пред ста вља пр ву фа зу ра да ме на џе ра 
у кул ту ри. 

Ис тра жи ва ње мо ра би ти усме ре но на од ре ђи ва ње ствар не и по тен-
ци јал не пу бли ке, сти ла жи во та и ин те ре со ва ња сва ке од њих (Драги
ћевићшешић 2007: 252):

а) ис тра жи ва ње циљ них гру па (пу бли ке и не пу бли ке), 
б) ис тра жи ва ње дру гих об ли ка по ну де. 

Циљ на гру па: 
а) де ца пред школ ског и школ ског уз ра ста и мла ђи ти неј џе ри (3–14 

го ди на), 
б) ро ди те љи, ста ра о ци, оста ли чла но ви по ро ди це, 
в) вр ти ћи, шко ле... 

Ве ли ку пре пре ку за раз вој по сло ва ња деч јег по зо ри шта пред ста-
вља „не по сто је ће тр жи ште“, тј. не по сто ја ње пу бли ке. Реч је о то ме да 
мно ги де ло ви гра да, мно ге ге не ра ци је, број ни сло је ви ста нов ни штва 
фак тич ки ни су део тр жи шта кул ту ре. Сто га је основ ни за да так мар ке-
тин га умет но сти и кул ту ре упра во ства ра ње и про ши ри ва ње тр жи шта 
(Драгићевићшешић 2007: 252). У Ср би ји до да тан про блем пред ста вља 
и то што је кул тур на по ну да на ме ње на де ци кон цен три са на у Бе о гра-
ду, ве ћим гра до ви ма Вој во ди не, Ни шу, док су оста ли де ло ви зе мље 
не по кри ве ни.

Ср би ја је јед на од рет ких зе ма ља ко ја не ма ни јед ну умет нич ку де-
лат ност укљу че ну у оквир зва нич ног школ ског про гра ма. На при ме ру 
Фин ске мо же се ви де ти ко ли ко др жа ва из два ја за деч ју кул ту ру. Фин-
ска на ци о нал на опе ра из ла зи де ци у су срет та ко што их укљу чу је у раз-
ли чи те умет нич ке ра ди о ни це, а све то са иде јом да де ца тре ба да уче 
кроз ди рек тан при мер и на ли цу ме ста. 

По сто је раз ло зи због ко јих је ма ња по се ће ност по зо ри шта: 
– ви со ка це на ула зни це,
– не до ста так сло бод ног вре ме на, 
– не а де кват но вре ме одр жа ва ња пред ста ва то ком рад не не де ље,
– про бле ми са пре во зом и пар кин гом, 
– не мо гућ ност ре зер ва ци је ка ра та пу тем ин тер не та. 

Кон цеп ци ја мар ке тин га се за сни ва на ре зул та ти ма прет ход них 
ис тра жи ва ња, а осла ња се на оп шту кон цеп ци ју по слов не и кул тур не 
по ли ти ке.

При пре ма се текст ко ји ће омо гу ћи ти ан га жо ва ним умет ни ци ма 
да ра де на об ли ко ва њу то тал-ди зај на ин сти ту ци је или кул тур не ак ци је. 
Пра ва ре клам на ак ци ја те жи про ши ри ва њу пу бли ке, зна чи тре ба да се 
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обра ћа и не пу бли ци, тре ба да тра га за вред но сти ма оних дру штве них 
гру па ко је же ли да мо ти ви ше за уче шће у кул тур ном жи во ту. Де те ко је 
у де тињ ству на вик не да иде у по зо ри ште за др жи ту на ви ку и та ко по-
ста не бо га ти је за јед ну ак тив ност ко ја ће му пру жи ти ужи ва ње до кра-
ја жи во та. Деч је по зо ри ште је хра на, од но сно ви та мин за ду шу.

Нео п ход но је ра ди ти на ства ра њу оп ште ви зу ел не сли ке на осно-
ву оно га што је ми си ја или сми сао ме наџ мен та по зо ри шта. Иден ти тет 
по зо ри шта од ли ку ју ја сност, пре по зна тљи вост, ори ги нал ност и асо-
ци ја тив ност.

По зо ри штан це „Пуж“ је по зи ци о ни ра но као по зо ри ште дру га чи је, 
ви со ко про фе си о нал но, ко је сво ју по др шку на ла зи у обра зов но-вас пит-
ном сек то ру. По ред већ по сто је ћих пред ста ва упра ва је у сво ју ре пер то-
ар ску по ли ти ку увр сти ла и нов про из вод, еду ка тив не пред ста ве ин-
тер ак тив ног ти па, ко је би тре ба ло да до при не су про да ји, обез бе де 
фи нан сиј ски раст, рен та бил ност по зо ри шта и по ве ћа ње бро ја гле да ла ца.

У же љи да по зо ри шну пред ста ву учи не до ступ ном нај ши рем сло ју 
ста нов ни штва, из гра ђен је ино ва ти ван од нос пре ма про сто ру у ко ме 
из во де пред ста ве: шко ле, об да ни шта, тр го ви, ха ле, дво ри шта, ули це, 
тр жни цен три, ае ро дром. На овај на чин по зо ри ште се при ла го ђа ва 
сре ди ни у ко јој де лу је и пу бли ци ко јој се обра ћа, јер је основ ни циљ 
мар ке тинг стра те ги је ства ра ње и про ши ри ва ње тр жи шта. Сво јим про-
гра ми ма По зо ри штан це „Пуж“ пра ти тр жи шне и вас пит но-обра зов не 
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трен до ве у сми слу за до во ља ва ња по тре ба за умет нич ким до жи вља јем 
– са зна њем, еду ка ци јом, вас пи та њем и за ба вом. 

Кон ку рент ност на тр жи шту По зо ри штан це „Пуж“ оства ру је: 
– бо љим ква ли те том про гра ма, 
– ства ра њем но вих и дру га чи јих про гра ма, 
– ства ра њем по тре ба за њи хо вим про гра мом.

Ак ци о ни план 
Го сто ва ња по шко ла ма и пред школ ским уста но ва ма у ци љу гра-

ђе ња ими џа и пре по зна тљи во сти по зо ри шта, са рад ња са де цом ко ја 
уре ђу ју школ ске но ви не, ко ја су чла но ви драм ских и но ви нар ских 
сек ци ја, уче ство ва ње у мо дер ним сред стви ма ко му ни ка ци је: Fa ce bo ok, 
Twit ter, SMS по ру ке, ак тив ни кон так ти са упра ва ма вр ти ћа и шко ла, 
укљу чи ва ње у рад ор га ни за ци ја за за шти ту де це. 

Уна пре ђе ње про да је ка ра та – по ред кла сич не ре клам не кам па ње 
– мо же се по сти ћи пу тем по клон-ва у че ра у ви ду ка ра та или на град не 
лу три је, ку по ви ном две кар те тре ћа се до би ја гра тис, се зон ским по пу сти-
ма, на гра де за ло јал не куп це, де ље ње про мо тив ног ма те ри ја ла (упа ља ча, 
оло ва ка, шо ља...), од ре ђе ним да ни ма у не де љи ор га ни зо ва ти ра ди о ни це 
са ин те ре сант ним те ма ма као ло гич ним на став ком пред ста ве, мо гућ-
ност за ка зи ва ња пред ста ве и про да је ула зни ца пу тем ин тер не та на веб 
стра ни ци по зо ри шта. 

Мар ке тинг ме на џе ри при сту па ју пра вље њу ба зе по да та ка и на тај 
на чин оства ру ју ре ла ци о ни мар ке тинг и зближавањe са пу бли ком. 
Мар ке тинг пу тем ба зе по да та ка при ку пља и ана ли зи ра по дат ке, скла-
ди шти их, а све то у ци љу ус по ста вља ња дво смер не ко му ни ка ци је, за-
др жа ва ња по сто је ће пу бли ке и при до би ја ња но ве, и обез бе ђи ва ње њи-
хо ве ло јал но сти.

Ло јал ност пу бли ке зна чи да им по зо ри ште пру жа са тис фак ци ју 
ко ју не пру жа ју кон ку рен ти и во ди по нов ној ку по ви ни ка ра та пред ста-
ва По зо ри штан це та „Пуж“. Ди рект ни мар ке тинг се мо же спро во ди ти 
сла њем меј ла у ви ду ли фле та, ми ни бил те на на адре су по тен ци јал не 
пу бли ке са свим ин фо р ма ци ја ма о пред ста ви и по зо ри шту, кон так ти ма. 
По ста вља ње ба не ра на сај то ви ма ко ји су ве за ни за кул ту ру и умет ност. 
Пла си ра ње ре клам не по ру ке ши рој циљ ној гру пи и ства ра ње и гра ђе-
ње ими џа у за ви сно ти од бу џе та, на ма сов ним ме ди ји ма као што су 
ТВ, ра дио, фил мо ви, ча со пи си, пла ка ти.

Да нас је ве о ма по пу лар но ре кла ми ра ње на ау то бу си ма, трам ва ји ма 
и так си ји ма, јер је мо гу ће да по ру ка до ђе до циљ не гру пе. Нео п ход но 
је кон стант но да пред ста ву пра те про грам ски и дру ги ма те ри ја ли ко ји 
се уру чу ју по се ти о ци ма да би би ли ин фор ми са ни о са др жа ју де ла, 
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ау то ру. Ти ме се по сто је ћи окви ри схва тљи во сти про ши ру ју, обо га ћу ју 
но вим са зна њи ма, фор ми ра ју осно ву за раз у ме ва ње и про це ну де ла, 
те раз ви ја ње кри тич ког ми шље ња.

Ка да је реч о ста ву пу бли ке пре ма но вој по зо ри шној пред ста ви, 
мо же да по слу жи ан ке та ко ја се у ви ду пи та ња на до пи сни ци уру чу је 
по се ти о ци ма и на кра ју пред ста ве до пи сни ца са од го во ри ма на пи та ња 
се вра ти. По ред циљ не гру пе од но си с јав но шћу тре ба да бу ду усме ре ни 
на ко му ни ка ци ју са ме ди ји ма, по ред огла ша ва ња ре пер то а ра, тре ба да 
са др жи и све зна чај не ин фор ма ци је из жи во та и ра да по зо ри шне инсти-
ту ци је. 

Наш фи нал ни про из вод је пред ста ва за де цу, та ко циљ ну гру пу 
чи не обра зов не и вас пит не ин сти ту ци је ко је се ба ве еду ка ци јом де це 
уз ра ста од 3 до 15 го ди на, али и по ро ди це са де цом тог уз ра ста и по-
је дин ци. Циљ ре клам не кам па ње је скре та ње па жње на про бле ма ти ку 
у по на ша њу де це са ко јом се по зо ри ште су сре ће, оче ки ва ње ре ак ци је 
од ре ци пи је на та по ру ке, про мо ци ја по зо ри шта, ука зи ва ње на ре ше ње 
про бле ма. Од пра вил ног из бо ра ме ди ја умно го ме за ви си успех ове кам-
па ње. Ме ди ји ма би тре ба ло да се об у хва ти ши ри део по пу ла ци је ко ја 
је на ша циљ на гру па. На из бор и се лек ци ју ме ди ја ути ца ће реј тинг ТВ 
ста ни це, ти раж но ви на и ча со пи са, по се ће ност сај та и дру го.

На при ме ру По зо ри штан це та „Пуж“ мо гли смо уви де ти кључ ни 
про блем а то је сла ба по се ће ност деч јих по зо ри шта. Те о риј ски, не ма ни-
ка кве раз ли ке из ме ђу мар ке тин га ма те ри јал них про из во да и мар ке-
тин га кул тур них до ба ра, али у прак си по сто је зна чај не раз ли ке. По-
зо ри шна пред ста ва ни је ро ба у кла сич ном сми слу ре чи. Али ипак 
ва ља по зна ва ти пра ви ла и ис ку ства мар ке тин га ма те ри јал них до ба ра 
и при ла го ди ти их по себ но сти ма по зо ри шне пред ста ве као „ду хов ног 
ис ку ства“. У ра ду се кроз ис тра жи вач ки слу чај По зо ри штан це та „Пуж“ 
утвр ди ла циљ на гру па, од но сно пу бли ка, и ком плет на мар ке тин шка 
стра те ги ја је би ла окре ну та по сто је ћем и по тен ци јал ном гле да о цу. У 
ра ду се ви ди стра те ги ја мар ке тин шких ко му ни ка ци ја ко ја гле да о ца 
ста вља на цен трал но ме сто. По сти за ње ло јал но сти и са тис фак ци је 
по сто је ћих и но вих гле да ла ца по ста је при мар ни циљ мар ке тин шке 
стра те ги је. Ло јал ни по тро шач ће до ћи по но во на пред ста ву. Из све га 
ово га се мо же за кљу чи ти да По зо ри штан це „Пуж“ уз фи нан сиј ску 
по др шку Гра да Бе о гра да, спон зо ра, до на то ра и свих при ја те ља по зо-
ри шта, са до бр ом мар ке тин шком стра те ги јом, мо же по ста ти слич но 
за пад но е вроп ским по зо ри шти ма.
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AP PLI CA TION OF MAR KE TING STRA TEGY:  
CA SE STUDY “THE THE A TRE SNAIL”

Summary

The aim of this pa per is to pre sent and ex pla in the cur rent sta te of chil dren’s the a ter 
in Ser bia. With the im ple men ta tion of mar ke ting stra te gi es that will be applyed at the 
ca se of “The The a tre Snail” to co me clo ser to the We stern Eu ro pean mo del of the chil dren’s 
the a ter. 
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ЗА О СТАВ ШТИ НА СТА НЕ ЂУ РИЋ КЛАЈН  
У МУ ЗИ КО ЛО ШКОМ ИН СТИ ТУ ТУ СА НУ 

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се са др жин ски пред ста вља за о став шти на му зи ко ло шки ње 
Ста не Ђу рић Клајн ко ја се чу ва у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ. Осим са др жин ског 
пред ста вља ња, у ра ду се пред ла же и не ко ли ко на чи на за кла си фи ка ци ју и си сте ма ти-
за ци ју за о став шти не. С об зи ром на то да је реч о гра ђи нај ра зно вр сни је струк ту ре, 
ње но кла си фи ко ва ње и си сте ма ти зо ва ње чи ни се као по себ но зах те ван по ду хват. 
На и ме, реч је о гра ђи ко ја, из ме ђу оста лог, об у хва та: при мар не из во ре за про у ча ва ње 
исто ри је срп ске му зи ке, лич не бе ле шке и пре пи се, ди плом ске и се ми нар ске ра до ве 
сту де на та, по зив ни це и из ве шта је са сим по зи ју ма, би бли о те ку с нај ре ле вант ни јим 
из да њи ма на ен гле ском, не мач ком, фран цу ском и ру ском је зи ку, ру ко пи сне и штам-
па не му зи ка ли је и фо то гра фи је. На кра ју, увид у за о став шти ну Ста не Ђу рић Клајн 
тре ба да по ка же не са мо ра зно вр сност ове гра ђе већ на чин на ко ји су ње на про фе си-
о нал на усме ре ња и ин те ре со ва ња „пред ста вље на“ у ње ној за о став шти ни.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ста на Ђу рић Клајн, ар хив ска и до ку мен тар на гра ђа, Му зи ко-
ло шки ин сти тут СА НУ, би бли о те ка.

Фонд за о став шти на по хра њен у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ 
вреднa je и зна чај на ко лек ци ја ра зно вр сне би бли о теч ке и ар хив ске 
гра ђе. Фор ми ра ње Фон да кон ти ну и ра но се пра ти го то во од осни ва ња 
Ин сти ту та (1948), а од 1984. го ди не до ла зи до из два ја ња Фон да као 
за себ не је ди ни це у окви ру Ар хи ва Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ 
(Милановић 2010: 102). Гра ђа Фон да је умно го ме спе ци фич на и не ти-
пич на за ва же ће би бли о теч ко-ар хив ске кла си фи ка ци је и на чи не об ра-
де. Реч је, из ме ђу оста лог, о раз ли чи тим нот ним из да њи ма, лич ним 
пре пи ска ма и до ку мен та ци ји, фо то гра фи ја ма, књи га ма, се па ра ти ма и 
др. У пр вом пе ри о ду, Фонд за о став шти на ба зи рао се пре те жно на по-
кло ни ма и за ве шта њи ма по је ди них ком по зи то ра, њи хо вих по ро ди ца 
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и на след ни ка. Оне су ин те гри са не с оста лом гра ђом Ар хи ва Му зи ко-
ло шког ин сту ту та СА НУ и об у хва та ју сле де ће остав шти не: То ше Ан-
дре је ви ћа Ау стра ли јан ца, Иси до ра Ба ји ћа, Ста ни сла ва Би нич ког, Ми ло ша 
Ље сков ца, Сте ва на Мо крањ ца, Вла ди ми ра Ни ко ја ле ви ћа Штир ског, 
Ми лен ка Па у но ви ћа, Све то ли ка Па шћа на, Вла де Пе тро ви ћа, Иван ке 
Пе тро вић, Дра гу ти на По кор ног, Са ве Се ле ско ви ћа, Ев ге ни ја Сто ја но-
ви ћа, Ђор ђа М. Стој че ви ћа, Ми ли во ја Црв ча ни на и Ан то ни ја Чо лак-Ан-
ти ћа (Милановић 2010: 103). Ме ђу тим, због уве ћа ња гра ђе ја ви ла се 
по тре ба за из два ја њем Фон да за о став шти на као по себ ног сег мен та 
би бли о теч ко-ар хив ске је ди ни це Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. Та ко 
се од 1984. но во при сти гле за о став шти не за во де не за ви сно од Ар хи ва. 
У том но вом фон ду на ла зе се остав шти не Бо ри са Пе тро ви ча Ар се ње-
ва, Ми ла на Аси ћа, Јо ва на Бан ду ра, Љу бо ми ра Бо шња ко ви ћа, Вац ла ва 
Ве дра ла, Ми ло ша Ве ли ми ро ви ћа,1 Ми ха и ла Вук дра го ви ћа, Ста не 
Ђу рић Клајн, Бо жи да ра Јок си мо ви ћа, Јо си па Кал чи ћа,2 Пе тра Ко њо-
ви ћа,3 Ду ша на Ко сти ћа, Ду ша на Ко ту ра,4 Пе тра Кр сти ћа,5 Све то ми ра 
На ста си је ви ћа, Ста ној ла Ра ји чи ћа, Ве ли ми ра Спер ња ка, Пе тра Ста ји-
ћа, Рад ми ле Пе тро вић,6 Ра до ми ра Пе тро ви ћа и Сте ва на Хри сти ћа (уп. 
Милановић 2010: 103–105; tomašević 2003: 47). По ред по ме ну тих, у Фонд 
за о став шти на спа да ју и књи га за пи са Срп ско-пра во слав но цр кве но 
по ја ње Бран ка Цве ји ћа, че ти ри ру ко пи сне књи ге ком по зи ци ја Јо ва на 
Па чуа, остав шти на ба ле ри не Да ни це Жи ва но вић и остав шти не ве за не 
за Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво, Му зич ко дру штво Стан ко вић и 
Ака дем ско пе вач ко дру штво Оби лић (Милановић 2010: 105). 

Ипак, по ред за ни мљи вих, ко ри сних и вред них ком по зи тор ских 
остав шти на, за о став шти на Ста не Ђу рић Клајн7 за у зи ма не сва ки да шње 

1 За о став шти на је по пи са на 2012. го ди не. 
2 За о став шти ну је 2013. по кло ни ла му зи ко лог Хри сти на Ме дић. Гра ђа је по пи са на 2015. 

го ди не.
3 http://www.mu sic.sa nu.ac .rs /Srp ski/Za o stav sti naP Ko njo vi ca.ht m . 
4 За о став шти на је по пи са на 2015. го ди не. Вид: На та ша Мар ја но вић. „Ду шан Ко тур: 

пор трет ком по зи то ра, пе да го га и му зич ког пи сца – Пре глед ру ко пи сне за о став шти не.“ Збор-
ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 52 (2015): 185–197. 

5 http://www.mu sic.sa nu.ac .rs /Srp ski/Za o stav sti naP Kr sti ca.ht m . 
6 http://www.mu sic.sa nu.ac .rs /Srp ski/Za o stav sti naR Pe tro vic.ht m . 
7 Би о гра фи ја Ста не Ђу рић Клајн (1908–1986) ба зи ра се на бо га тим и ра зно вр сним 

про фе си о нал ним ус пе си ма и ин те ре со ва њи ма. Пи ја ни стич ку ка ри је ру за по че ла је 1928. 
го ди не, што јој је омо гу ћи ло мно го број не кон так те уну тар кул тур ног ми љеа та да шње пре-
сто ни це. Не ду го за тим, са сво јим та да шњим су пру гом Вла ди сла вом Риб ни ка ром, осни ва 
ча со пис Му зич ки гла сник (1932–1936), чи ји је би ла и уред ник. Сво ју кри ти чар ску ка ри је ру 
на ста ви ла је у дру гим углед ним ча со пи си ма то га вре ме на: Zvuk (уред ник у пе ри о ду 1932–
1936. и 1955–1966), Женa да нас, Lju bljan ska zvo na, Мuzikološki zbor nik, Na pred, Правдa, Pro 
Mu si ca, aли и у днев ној штам пи. Го ди не по ста је пре да вач у Му зич кој шко ли при Му зич кој 
ака де ми ји, а на кон ра та за по че ла је пре да вач ку ка ри је ру на Му зич кој ака де ми ји. Го ди не 1948. 
на мол бу Пе тра Ко њо ви ћа би ва је дан од пр вих са рад ни ка но во о сно ва ног Му зи ко ло шког 
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ме сто. С об зи ром на то да је Фонд фор ми ран пре вас ход но на осно ву 
остав шти на ком по зи то ра, му зи ча ра и од ре ђе них му зич ких удру же ња, 
ова за о став шти на има по себ ну те жи ну јер пред ста вља јед ну од рет ких 
остав шти на му зи ко ло га.8 Од оста лих за о став шти на она се из два ја 
сво јим оби мом,9 али и ра зно ли ко шћу свог са др жа ја – по ред књи га, ту 
су и бо га та нот на гра ђа (с ре ле вант ним ру ко пи си ма и штам па ним из да-
њи ма срп ске кла вир ске, хор ске и ор ке стар ске му зи ке дру ге по ло ви не 
XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка), за тим фо то гра фи је и ин те ре сант на 
ру ко пи сна гра ђа. За о став шти на је углав ном по пи са на, али ни је у пот-
пу но сти кла си фи ко ва на и си сте ма ти зо ва на.10 За о став шти на С. Ђу рић 
Клајн во ди се у две одво је не књи ге и јед ном ка та ло гу фо то гра фи ја. У 
ар хив ској књи зи за о став шти на по пи сан је део ру ко пи сне за о став шти не: 
ње ни ра до ви (члан ци, ин тер вјуи, се па ра ти, бе ле шке); до ку мен та ци ја 
ве за на за ча со пис Zvuk (ру ко пи си об ја вље них и нео бја вље них ра до ва); 
пра ви ла, уред бе и спо ме ни це ра зних му зич ких удру же ња; из ве шта ји 
о ра ду Срп ске му зич ке шко ле; ко ре спон ден ци ја; про гра ми хор ских и 
ин стру мен тал них кон це ра та; му зи ка ли је и гра ђа ко ја се мо же об у хва-
ти ти тер ми ном „лич на би бли о те ка“.11 Ова вр ста гра ђе са др жин ски 

ин сти ту та, где је оста ла до пен зи је, 1974. го ди не. У пе ри о ду од 1962. до 1974. го ди не би ла је 
ди рек тор Ин сти ту та. По ред ових сто жер них пунк то ва у ка ри је ри, би ла је ак тив на и као пре-
во ди лац раз ли чи тих струч них из да ња, уред ник број них збор ни ка и збир ки есе ја, ау тор мно-
го број них лек си ко граф ских је ди ни ца и др. Ње на би блио гра фи ја об у хва та не ко ли ко књи га, 
на де се ти не чла на ка, кри ти ка, лек си ко граф ских је ди ни ца, се па ра та, за тим ин тер вјуа, пре во да 
и др. Ви ше у: Пејовић 1994; 2008. 

8 Ме ђу дру гим остав шти на ма ис тра жи ва ча на ла зе се за о став шти не му зи ко ло га Ми-
ло ша Ве ли ми ро ви ћа и ет но му зи ко ло шки ње Рад ми ле Пе тро вић. Овој гру пи би се мо гла 
при до да ти и за о став шти на ака де ми ка Ми ха и ла Вук дра го ви ћа ко ја са др жи ве ли ки број 
штам па них књи га, а ма њи део му зи ка ли ја.

9 Узи ма ју ћи у об зир до ступ не по дат ке из књи ге ин вен та ра (бр. 4862–7088, за пе ри од 
од 1980. до 1997. го ди не) и ар хив ске књи ге, али и на кнад ним по пи си ва њем, за о став шти на 
С. Ђу рић Клајн тре нут но има пре ко 700 је ди ни ца! 

10 Је дан део ру ко пи сне гра ђе ни је по пи сан до фе бру а ра 2016. го ди не. Ту спа да ју број-
не фа сци кле са из во ди ма из до ку мен та ци је Ар хи ва Ср би је и пре пи си по је ди них но вин ских 
чла на ка, ко ји се од но се на гра ђу ве за ну за жи вот и рад Јо си фа Ма рин ко ви ћа, Сте ва на Мо-
крањ ца, Кор не ли ја Стан ко ви ћа, Јо ван ке Стој ко вић и Јо си фа Шле зин ге ра. Та ко ђе, ни су по пи-
са ни ни се ми нар ски и ди плом ски ра до ви ње них сту де на та, као ни ру ко пи си књи га о Во ји-
сла ву Вуч ко ви ћу, На у ке о хар мо ни ји Ми лен ка Жив ко ви ћа, гра ђа ве за на за ком по зи то ра 
Пе тра Кран че ви ћа. Је дан део ове гра ђе од но си се и на број не по зи ве за сим по зи ју ме, кон-
цер те и ску по ве (Љу бља на 1967) и на ча со пи се Zvuk br. 77–78 (1967), In ter na ti o na le Ge sellschaft 
für Mu sik, Мuzikološki zbor nik, Son der druck aus Stu dia Byzan ti na – Beiträge aus der byzan ti ni-
stischen For schung der De utschen De mo kra tischen Re pu blik zum XI II In ter na ti o na len Byzan ti-
ni sten kon greß in Ox ford (1966), Stu dii şi cercetări de is to ria ar tei и ка та лог RILM ab stracts. У 
ову гру пу спа да и фа сци кла у ко јој су са др жа ни не кро ло зи, го во ри и умр ли це об ја вље ни и 
чи та ни по во дом ње не смр ти (18. фе бру а ра 1986. го ди не). С пре ли ми нар ним кла си фи ко ва њем 
за о став шти не по че ло се сеп тем бра 2015. го ди не.

11 Под тер ми ном „лич на би бли о те ка“ мо гу се свр ста ти сви ма те ри ја ли (пре пи си, на-
цр ти чла на ка или књи га, бе ле шке) ко је је Ста на Ђу рић Клајн ко ри сти ла за по тре бе сво јих 
ис тра жи ва ња.
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об у хва та ре ле вант не из во ре ве за не за исто ри ју срп ске и ју го сло вен ске 
му зи ке. Осим то га, у окви ру овог де ла за о став шти не Ста не Ђу рић Клајн 
на ла зи се и не ко ли ко књи га у ру ко пи су, као и исеч ци из но ви на и из-
вод из днев ни ка Ми це Мо кра њац, су пру ге Сте ва на Мо крањ ца. 

Дру ги део за о став шти не во ди се у ин вен тар ској књи зи и об у хва-
та штам па на из да ња из фон да струч не ли те ра ту ре ко ју је Ста на Ђу рић 
Клајн ко ри сти ла, а че сто и до би ја ла као по клон.12 Kњиге су ин вен та-
ри са не, а сиг на ту ру (је зич ку озна ку и број УДК) до би ле су на кнад но, 
што је омо гу ћи ло си сте ма ти за ци ју ове гра ђе.

На осно ву ра зно вр сно сти са др жа ја за о став шти не Ста не Ђу рић 
Клајн мо же се при сту пи ти и ње ној пре ли ми нар ној кла си фи ка ци ји. С 
об зи ром на то да је гра ђа вр ло ра зно ли ка и бо га та, је дан од пред ло га 
за кла си фи ка ци ју би об у хва тао сле де ће це ли не (уп. tomašević 2003: 
48–49): 

1. Би бли о те ка (сту ди је, се па ра ти, реч ни ци, ен ци кло пе ди је, збо р-
ни ци, при руч ни ци и др.);

2. Ру ко пи сни из во ри о му зи ци (из во ди из ли те ра ту ре и штам пе, 
пре пи си, бе ле шке, об ја вље ни и нео бја вље ни члан ци);

3. Пре пи ска;
4. Му зи ка ли је (ру ко пи сна и штам па на гра ђа);
5. Фо то гра фи је (ал бум и по је ди нач не фо то гра фи је).

1. Би бли о те ка
Уоп ште но го во ре ћи, гра ђа Би бли о те ке се жан ров ски мо же по де-

ли ти на две основ не ску пи не:
а) књи ге, се па ра ти, реч ни ци, збор ни ци ра до ва, ен ци кло пе ди је, 

при руч ни ци итд. У окви ру то га, из два ја ју се оп шти при руч ни ци и 
сту ди је; из да ња о ино стра ној му зи ци, на раз ли чи тим је зи ци ма; из да ња 
о срп ској и ју го сло вен ској му зи ци – ра до ви С. Ђу рић Клајн; из да ња о 
срп ској и ју го сло вен ској му зи ци – ра до ви дру гих ау то ра; ет но му зи ко-
ло шки ра до ви; опе ра и ба лет; оста ло (сли кар ство, по зо ри ште, итд.);

б) пра вил ни ци, ста ту ти и го ди шњи из ве шта ји му зич ких ин сти-
ту ци ја; спо ме ни це пе вач ких дру шта ва; кон церт ни про гра ми и др.

У окви ру ове две гру пе, гра ђа се да ље мо же по де ли ти и пре ма 
за сту пље ним те мат ским обла сти ма или је зи ци ма из да ња. Од те мат ских 
обла сти из два ја ју се: оп шта исто ри ја му зи ке, исто ри ја ју го сло вен ске 
и срп ске му зи ке, опе ра, ба лет, би о гра фи је ком по зи то ра, есте тич ке, 
фи ло зоф ске и му зич ко те о риј ске сту ди је, му зич ки лек си ко ни и реч ни-
ци, хор ска му зи ка, ор ке стри, цр кве на му зи ка. Из да ња у Би бли о те ци 

12 Тај сег мент ње не за о став шти не по пи сан је на кон ње не смр ти 1986. го ди не.
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по хра ње на су на срп ском је зи ку и је зи ци ма бив ших ју го сло вен ских 
ре пу бли ка, за тим на: не мач ком, фран цу ском, ру ском, ен гле ском и оста-
лим (сло вен ским је зи ци ма, ро ман ским је зи ци ма и ма ђар ском је зи ку).

Књи ге, се па ра ти, реч ни ци, збор ни ци,  
ен ци кло пе ди је, при руч ни ци... 

У це ли ни ко ја је те мат ски ори јен ти са на ка оп штој исто ри ји му зи-
ке,13 нај ви ше су за сту пље не мо но гра фи је, би о гра фи је ком по зи то ра, 
оп ште му зи ко ло шке и му зич ко и сто риј ске сту ди је, при руч ни ци, ен ци-
кло пе ди је, лек си ко ни, реч ни ци итд. Број не књи ге до би ја не су на по клон, 
о че му све до че и по све те ау то ра (нпр. Јам пољ ског). 

Да ља си сте ма ти за ци ја ове гра ђе мо же се из вр ши ти пре ма уже 
од ре ђе ним те мат ским кру го ви ма. Са др жај но и те мат ски су ин те ре-
сант на из да ња ко ја об у хва та ју при руч ни ке и лек си ко не о џе зу и по пу-
лар ној му зи ци (три из да ња на фран цу ском и јед но на не мач ком је зи ку), 
три из да ња о ху мо ру у му зи ци и му зич ким анег до та ма (на не мач ком 
је зи ку), за тим јед но из да ње о тра ди ци о нал ној афро а ме рич кој му зи ци, 
као и ау то би о граф ске, ме мо ар ске или уже струч не на пи се по је ди них 
ком по зи то ра, по пут Стра вин ског,14 Сло ним ског (Ni co las Slo nimsky)15 
или Ко план да (Aa ron Co pland).16

Ве ли ки број из да ња те мат ски је кон цен три сан око исто ри је му-
зи ке и оп штих му зи ко ло шких и му зич ко и сто риј ских пи та ња. Ра зно-
вр сност ове гру пе из да ња усло вље на је је зич ком по де лом, те се мо гу 
пра ти ти на ци о нал не исто ри је му зи ке, тач ни је уџ бе ни ци, при руч ни ци 
и при ка зи исто ри је фран цу ске, ру ске, не мач ке, ма ђар ске, пољ ске и 
бу гар ске му зи ке. Ва жан и нај број ни ји сег мент ове под це ли не је су био-
граф ске сту ди је о зна чај ним европ ским ком по зи то ри ма.17 

13 На сло ве књи га пот пи су ју ау то ри Бо рис Аса фјев, Па ул Бе кер (Paul Bek ker), Розалијa 
Бикс (Ro sa lia Bicks), Едвард Џ. Дент (Ed ward J. Dent), Нор бер Ди фурк (Nor bert Du fo urcq), Изра-
иљ Мар ко вич Јам пољ ски, Ју риј Кељ диш, Ру долф Клој бер (Ru dolph Klo i ber), Пол Хен ри Ланг 
(Paul He nry Lang), Клод Ла фо ре (Klod La fo re), Зо фја Ли са (Zo fia Lis sa), Иван Мар ти нов, Карл 
Неф (Karl Neff), Клод Па ли ска (Cla u de Pa li sca), Ми ха ил Са мо и ло вич Пе ке лис, Ро мен Ро лан (Ro-
main Ro land), Ана то лиј Алек сан дро вич Со лов цов, Оли вер Странк (Oli ver Strunk), Лу двиг Ти ле 
(Lud wig Thu il le), Еду ард Хан слик (Edu ard Han slick), Ли сјен Ше ва ли је (Lu cien Che val li er), Ото-
ка р Шин (Oto kar Šín), Ханс Хајн рих Шту кен шмит (Hans He in rich Stuc kenschmidt) и дру ги.

14 Igor Stra vinsky and Ro bert Craft. Di a lo ges and a Di ary. New York: Do u ble day and Co. 
Inc., 1963.

15 Ni co las Slo minsky. A Thing or Two abo ut Mu sic. New York: Al len Town and He ath, 1948.
16 Aa ron Co pland. Mu sic and Ima gi na tion. Cam brid ge; MA, Har vard Uni ver sity Press, 1953. 

и Co pland on Mu sic. New York: Do u ble day and Co. Inc., 1960.
17 Реч је о би о гра фи ја ма или уже пр о бле ма ти зо ва ним сту ди ја ма о Бар то ку (Béla Bartók), 

Ба ху (Jo hann Se ba stian Bach), Бе то ве ну (Lud wig van Be et ho ven), Бо ро ди ну, Брам су (Jo han nes 
Brahms), Ве бе ру (Carl Ma ria von We ber), Глин ки, Гри гу (Edvard Gri eg), Двор жа ку (Antonín 
Dvoř ák), Ђе ор ђеу Ене скуу (Ge or ge Ene scu), Фе рен цу Ер ке лу (Fe renc Er kel), Ма ле ру (Gu stav 
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Ако би смо це ло ку пан сег мент за о став шти не ко ји чи ни Би бли о те ку 
са гле да ли из аспек та за сту пље но сти је зи ка на ко јем су штам па на из да ња, 
уо чи ли би смо да су пре о вла ђу ју ћи је зи ци ру ски, не мач ки, фран цу ски и 
ен гле ски. У знат но ма њој ме ри за сту пље на су из да ња на дру гим је зи ци-
ма: на сло вен ским (бу гар ском, че шком, сло вач ком, пољ ском) мо же се 
на ћи укуп но три де се так,18 на ру мун ском, ма ђар ском и ита ли јан ском 
је зи ку све га два до три из да ња (по је зи ку), а на ал бан ском јед но из да ње.19

Дру га зна чај на и број ча но до ми нант на те мат ска це ли на у Би бли-
о те ци С. Ђу рић Клајн об у хва та по ље срп ске и ју го сло вен ске му зи ке. 
Ова це ли на са др жи го то во сва у оно вре ме ре ле вант на и ак ту ел на из-
да ња, ме ђу ко ји ма се на ла зе и она чи ји је ау тор Ста на Ђу рић Клајн, 
али и из да ња чи ји су ау то ри ње ни сту ден ти, са рад ни ци и при ја те љи.20 
По ред оп штих му зи ко ло шких и уџ бе нич ких из да ња (нај че шће је реч 
о уџ бе ни ци ма исто ри је му зи ке и му зич ке кул ту ре), мо гу се на ћи и 
се па ра ти, члан ци, збир ке есе ја по је ди них ком по зи то ра или есте ти ча-
ра му зи ке (Па вла Мар ков ца, Ан ту на До бро ни ћа или Па вла Сте фа но-
ви ћа), при руч ни ци, ен ци кло пе ди је, али и пре во ди по је ди них стра них 
из да ња. У пи та њу су, на при мер, Осно ви аку сти ке Ха ри ја Џеј мса Теј ло-
ра (Ha rry Ja mes Taylor, у пре во ду Ко сте Ма ној ло ви ћа), Шо пен Ла Ма ре 
– Иде Ма ри је Лип си јус (Ida Ma rie Lip si us), Бе тове нов жи вот Ро ма на 
Ро ла на, Ка Бе то ве ну Ри хар да Ваг не ра, Увод у исто ри ју му зи ке Кар ла 
Не фа и дру го. Осим то га, у овој ску пи ни мо гу се на ћи и му зич ко те о-
риј ски спи си из обла сти хар мо ни је,21 кон тра пунк та,22 те о ри је му зи ке,23 

Ma hler), Мо цар ту (Wol fgang Ama de us Mo zart), Му сорг ском, Про ко фје ву, Рах ма њи но ву, Ре-
ге ру (Max Re ger), Ан то ну и Ни ко ла ју Ру бин штај ну, Скр ја би ну, Сме та ни (Bedřich Sme ta na), 
Хајд ну (Jo seph Haydn), Ха ча тур ја ну, Хен длу (Ge org Fri e drich Händel), Чај ков ском, Шо ста-
ко ви чу, Шу бер ту (Franz Schu bert) и Кла ри (Cla ra Schu mann) и Ро бер ту Шу ма ну (Ro bert 
Schum man). У овој гру пи из да ња при ме тан је ве ли ки број би о гра фи ја ру ских ком по зи то ра: 
по ред већ на ве де них, ту се на ла зе и би о гра фи је Алек сан дра Дар го миш ског, Иса ка Ду на јев-
ског, Алек сан дра Гла зу но ва, Ва си ли ја Ка ли њи ко ва, Ана то ли ја Ља до ва, Ни ко ла ја Мја сков ског, 
Ти хо на Хре њи ко ва, Ни ко ла ја Чем берд жи јег (Н. Чем берд жи).

18 Ов де имам у ви ду и део књи га на че шком ко ји ни је ин вен та ри сан, а при па дао је Ста-
ни Ђу рић Клајн.

19 Ahil Mark Ko ci. Por tre te të kompozitorëve shqip tarë në Ju go sla vi. Prishtinë: Lek si o ni i 
sho qatës së kompozitorëve të Serbisë per Kosovë, s.a. 

20 Као на при мер: Јо сип Ан дре ис, Пе тар Бин гу лац, Ми о драг Ва си ље вић, Мир ја на Ве-
се ли но вић, Дра гу тин Го сту шки, Ми лен ко Жив ко вић, Кре ши мир Ко ва че вић, Пе тар Ко њо вић, 
Гор да на Кра ја чић, Зи ја Ку чу ка лић, Рок сан да Пе јо вић, Вла сти мир Пе ри чић, Да ни ца Пе тро-
вић, Гор да на Са вић, Ди ми три је Сте фа но вић, Дра го тин Цвет ко и дру ги.

21 Ми лен ко Жив ко вић. На у ка о хар мо ни ји. Бе о град: Про све та, 1947 (пр ви део), 1957 
(дру ги део); Ми ло је Ми ло је вић. Сме та нин хар мон ски стил. Бе о град: соп стве но из да ње, 1926. 

22 Оtokar Šin. Na u ka o kon tra punktu. Pre veo Jo van Ban dur, dru go iz da nje. Be o grad: Pro sve ta, 1949.
23 Иси дор Ба јић. Те о ри ја нот ног пе ва ња. Но ви Сад: Штам па ри ја Ђор ђа Ива но ви ћа, б. г.; 

Mилан Ми ло вук. На у ка о му зи ци. Бе о град: Др жав на штам па ри ја, 1867; Ми ло је Ми ло је вић. 
Основ на те о ри ја му зи ке у ве зи са рит мич ким и ме ло ди ским ве жба ма. Oсмо пре ра ђе но из-
да ње, дру ги део. Бе о град: Ге ца Кон, 1940.



97

му зич ких об ли ка.24 Део књи га по све ћен је те ма ти ци по зна ва ња и исто-
ри ја та му зич ких ин стру ме на та. 

У овај сег мент тре ба увр сти ти и не ко ли ка из да ња ау то ра с ју го-
сло вен ског го вор ног под руч ја ко ја су пре ве де на на не ки стра ни је зик 
(ен гле ски или фран цу ски). У пи та њу су Тhe de ve lop ment of mu si cal 
cul tu re in Bo snia and Her ze go vi na Зи је Ку чу ка ли ћа (1967), La mu si que 
ex pres si ve Иве Су пи чи ћа (1957), Hi sto rie de la mu si que slo ve ne Дра го-
ти на Цвет ка (1967), као и из да ње Yugo slav Bal let, штам па но 1958. го ди не. 

Не тре ба из о ста ви ти из ви да ни оста ла из да ња ко ја у те мат ском 
сми слу при па да ју на ве де ној це ли ни Би бли о те ке Ста не Ђу рић Клајн. 
Реч је о сту ди ја ма Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа, Ан то на Ебер ста, Пе тра Ко њо-
ви ћа, Бог да на Ми лан ко ви ћа, Ми ло ја Ми ло је ви ћа, Све то ли ка Па шћа на 
Ко ја но ва.

У скло пу овог сег мен та на ла зи се и је дан део ра до ва, уџ бе ни ка и 
сту ди ја са ме Ста не Ђу рић Клајн. У ову гру пу из да ња убра ја ју се ра до ви 
пи са ни за до ма ће и стра не му зич ке ча со пи се и збор ни ке (о Ста ни сла ву 
Би нич ком, Ива ну Ма не ту Јар но ви ћу, Јо си фу Ма рин ко ви ћу, Сте ва ну 
Мо крањ цу, Кор не ли ју Стан ко ви ћу), за тим уџ бе ник Исто риј ски раз вој 
му зич ке кул ту ре у Ју го сла ви ји и сту ди ја Мла ди да ни Сте ва на Мо крањ ца.

Зна чај но је спо ме ну ти да је у овом сег мен ту за сту пље на и ет но му-
зи ко ло шка про бле ма ти ка, с ре ле вант ним из да њи ма из пе ра ју го сло вен-
ских ау то ра. Ту се на ла зе, на при мер, сту ди је Ми о дра га Ва си ље ви ћа, 
Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа, Вин ка Жга не ца, Љу би це и Да ни це Јан ко вић, 
Фра ње Ку ха ча, Оли ве ре Мла де но вић, Жи во ји на Стан ко ви ћа, али и 
штам па ни за пи си на род них ме ло ди ја ко је је са чи нио Сте ван Мо кра њац.

Ма њи део Би бли о те ке об у хва та из да ња о сли кар ству и сли ка ри ма, 
књи жев но сти и по зо ри шту. У је зич ком сми слу, нај број ни ја су из да ња 
на срп ском и хр ват ском је зи ку, а за сту пље ни су и оста ли је зи ци бив ших 
ре пу бли ка СФРЈ: сло ве нач ки, ма ке дон ски, цр но гор ски и бо шњач ки.

За јед нич ко те мат ско по ље за из да ња на стра ним је зи ци ма и на 
срп ском је зи ку је су опе ра и ба лет. Овај сег мент чи не број ни при руч ни-
ци, реч ни ци и оп ште исто ри о граф ске сту ди је, али и уже пр о бле ма ти-
зо ва на из да ња, као што је, на при мер, оно о Мо цар то вим или Вер ди-
је вим опе ра ма.25 Ин те ре сант на су и број на ли бре та по зна ти јих опе ра 
и во кал но ин стру мен тал них де ла XIX ве ка и XX ве ка, ко ја су штам-
па на на срп ском је зи ку (као пре во ди). Ту су ли бре та опе ра Ваг не ра, 

24 Vla sti mir Pe ri čić i Du šan Sko vran. Na u ka o mu zič kim ob li ci ma. Be o grad: Mu zič ka aka-
de mi ja, 1963.

25 Ed ward J. Dent. Mo zarts Opern. Ber lin: Erich Re iss Ver lag, s.a. и Al fred Heuß. „Über Ver dis 
Oper.“ U: Ze itschrift für Mu sik. Le ip zig, 1927.
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Вер ди ја, Мо цар та, Офен ба ха, Пу чи ни ја, Чај ков ског, али и срп ских 
ком по зи то ра: Ко њо ви ћа, Па у но ви ћа и Ра ди ћа. 

Пра вил ни ци, ста ту ти и го ди шњи из ве шта ји му зич ких ин сти ту ци ја; 
спо ме ни це пе вач ких дру шта ва; кон церт ни про гра ми и др.
Зна ча јан сег мент Би бли о те ке ис пу њен је и ли те ра ту ром о ор ке-

стри ма (пр вен стве но о Бе о град ској фил хар мо ни ји) и пе вач ким дру-
штви ма (пред ста вље но раз ли чи тим спо ме ни ца ма, из ве шта ји ма о ра ду 
и пра вил ни ци ма удру же ња). По ред ове до ку мен та ци је, ова гра ђа се 
од но си и на про гра ме кон це ра та чи ји је Ста на Ђу рић Клајн би ла ди рект-
ни оче ви дац или су у пи та њу исто риј ски из во ри ко је је са ку пља ла.

Пр ви део ове гра ђе пред ста вља ју пра вил ни ци, ста ту ти и го ди шњи 
из ве шта ји ра зних му зич ких удру же ња. Као нај ин те ре сант ни ји из два-
ја ју се Пра ви ла срп ског пе вач ког са ве за; Пра ви ла пе вач ке дру жи не рад-
ни ка Фа бри ке ду ва на и жи жи ца; Пра ви ла Удру же ња срп ских му зи ча ра 
(1907); Срп ски ви тез – спо ме ни ца на про сла ву три де се то го ди шњи це 
ра да и осве ће ња за ста ве пе вач ког дру штва „Стан ко вић“ (1910); го ди шњи 
из ве шта ји Срп ске му зич ке шко ле (1910–1911; 1913–1914); Пра ви ла, 
уред ба и на став ни план Му зич ке шко ле пе вач ког дру штва „Стан ко вић“ 
(1911); Пра ви ла Срп ске му зич ке шко ле (1914); Уред ба о кон зер ва то ри-
ју му у Бе о гра ду (1920); Пра ви ла Бе о град ске фил хар мо ни је (1923); ста-
тут Му зич ког дру штва „Стан ко вић“ (1930); Спо ме ни ца пе де се то го ди-
шњег ра да пе вач ког дру штва „Гу сле“ у Ве ли кој Ки кин ди (1930); О 
се дам де се то го ди шњи ци све шта ња пр ве срп ске пе вач ке за ста ве и ве-
ћа ња пр ве скуп шти не Ср ба пе ва ча (1939).

Кон церт ни про гра ми гру пи са ни су у не ко ли ко раз ли чи тих сег-
ме на та и „ра су ти“ су по ар хив ској књи зи. За ве де ни су ма хом про гра ми 
ко ји да нас има ју из у зет ну исто риј ску и ис тра жи вач ку вред ност, али 
и про гра ми кон це ра та ко ји су чи ни ли кул тур ну по ну ду Бе о гра да у 
пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та. Из два ја ју се про гра ми кон це ра та 
„Но во сад ског жен ског му зич ког удру же ња“, хо ра „Col le gi um Mu si cum“, 
про гра ми кон це ра та за 1947. го ди ну, про гра ми раз ли чи тих кон це ра та 
и фо то гра фи ја из Бај рој та (це ла јед на фа сци кла, око 100 стра ни ца), 
про грам кон цер та Ака дем ског пе вач ког дру штва „Оби лић“ – Ма рин-
ко ви ће во ве че, про грам кон це ра та ју го сло вен ске хор ске му зи ке из 1926. 
и 1930, за тим про гра ми кон це ра та раз ли чи тих из во ђа ча.

Од гра ђе но ви јег да ту ма, из два ја ју се про гра ми фе сти ва ла Мо-
крањ че ви да ни, не ко ли ци на ка та ло га де ла чла но ва УКС-а и СА КОЈ-а, 
пре глед из да ња СА НУ (1947–1950), из ве штај с ме ђу на род них ску по ва 
у 1952. го ди ни, као и број на из да ња по све ће на обе ле жа ва њу ју би ле ја 
Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду. 
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Ру ко пи сни из во ри о му зи ци
Ру ко пи сни из во ри чи не не про це њив део за о став шти не Ста не Ђу-

рић Клајн. Гра ђа ко ја чи ни ову област за ве де на је у ар хив ској књи зи. 
У са др жин ском сми слу, та це ли на об у хва та сле де ће сег мен те:

а) ру ко пи си об ја вље них и нео бја вље них тек сто ва Ста не Ђу рић 
Клајн и не ко ли ци не дру гих ау то ра;

б) из во ди из ли те ра ту ре и штам пе, пре пи си и бе ле шке из ар хив-
ских из во ра;

в) ру ко пи сна ар хи ва уред нич ког и ре цен зент ског ра да Ста не Ђу-
рић Клајн (ар хи ва ча со пи са Zvuk 1932–1936. и 1955–1966; ру ко пи си 
књи га);

г) ди плом ски и се ми нар ски ра до ви сту де на та Ста не Ђу рић Клајн.

У пр ви сег мент спа да ју ру ко пи си Ко сте Ма ној ло ви ћа,26 Ми ло ја 
Ми ло је ви ћа,27 Сте ва на Мо крањ ца,28 али и је дан ве ли ки део ње них 
ау тор ских чла на ка, сту ди ја, ин тер вјуа, ре фе ра та. Из два ја ју се ње ни 
тек сто ви о Ста ни сла ву Би нич ком („На уран ку, опе ра Ста ни сла ва Би-
нич ког“, „Ста ни слав Би нич ки“, лек си ко граф ски по да ци о Ста ни сла ву 
Би нич ком); „Се ћа ње на Ан ту на До бро ни ћа“; „Се ћа ња на Ми ло ја Ми-
ло је ви ћа“; би бли о гра фи ја о Мо крањ цу; Ко р не ли ју Стан ко ви ћу („За пис 
о тр но ви том пу ту Ко р не ли ја Ста но ви ћа“, „Кор не ли је Стан ко вић као 
по зо ри шни ком по зи тор“, ис пи си за рад о Ко р не ли ју Стан ко ви ћу); „Два-
де сет пет го ди на Му зич ке ака де ми је“; „Му зи ка на ро да Ју го сла ви је“; 
„Пр ва збир ка цр но гор ских лир ских на род них ме ло ди ја“; „Ин тер вју о 
му зич ком жи во ту у Аме ри ци“; текст о же на ма ком по зи тор ка ма (по-
во дом 8. мар та); текст о Вуч ко ви ћу про чи тан на ко ме мо ра тив ној све-
ча но сти по во дом 20-го ди шњи це смр ти; ин тер вју по во дом књи ге La 
mu si que You go sla ve; не кро лог Сте ва ну Хри сти ћу; број ни при ка зи кон-
це ра та; ра зни тек сто ви о ком по зи то ри ма и му зи ча ри ма (Бан дур, Ђор-
ђе вић, Јен ко, Ма рин ко вић, Љ. Ма рић, Па у но вић, Ра ји чић, Ри стић, Јо-
ван ка Стој ко вић, Тај че вић, Ми ро слав Чан га ло вић...); тек сто ви ко ји се 
ти чу исто ри је срп ске му зи ке (с на сло ви ма и те ма ма о ју го сло вен ској 

26 У пи та њу су ру ко пи си Ма те ри јал за исто ри ју срп ског пра во слав ног цр кве ног пе ва-
ња и срп ске све тов не му зи ке, Сте ван Ст. Мо кра њац, Обра зац за члан ство у Удру же њу 
ком по зи то ра Ср би је, Об ра де К. Стан ко ви ћа, А. Ка ла у за и Н. Ђур ко ви ћа у Ку ха че вој књи зи, 
По пис де ла на ста лих по сле 1937/1938. го ди не, као и ру ко пи си пар ти ту ра Мо крањ че ве Осме 
ру ко ве ти за ме шо ви ти хор и Ма ној ло ви ће ве Игре удо ви ца за ви о ли ну и кла вир. При ли ком 
пре гле да ња за о став шти не про на ђен је са мо ру ко пис Ма те ри ја ла за исто ри ју срп ског пра-
во слав ног цр кве ног пе ва ња и срп ске све тов не му зи ке. 

27 Реч је о ру ко пи су пре да ва ња одр жа ног 20. мар та 1944. го ди не на Ко лар че вом на род-
ном уни вер зи те ту.

28 Ко пи ја ње го вог пи сма, којe при ли ком пре гле да за о став шти не ни је про на ђе но.
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му зи ци XIX ве ка, са вре ме ној ју го сло вен ској му зи ци, оп штем исто риј-
ском пре гле ду срп ске умет нич ке му зи ке, сим фо ниј ској му зи ци, со ло 
пе сми и дру го); ре фе ра ти и пре да ва ња. Ве ћи на ових ру ко пи са про на-
шла је сво је ме сто у ча со пи си ма, днев ним ли сто ви ма, збор ни ци ма 
ра до ва или је усме но из ло же на. 

Део ру ко пи сних из во ра ко ји ни је зва нич но за ве ден са др жи не ко-
ли ко уред но сло же них и си сте ма ти зо ва них фа сци кли о Јо си фу Ма рин-
ко ви ћу, Сте ва ну Мо крањ цу, Кор не ли ју Стан ко ви ћу, Јо ван ки Стој ко вић 
и Јо си фу Шле зин ге ру, а пред ста вља ју ис пи се и пре пи се ра зних до ку-
ме на та, но вин ских чла на ка и ар хив ских из во ра ко је је Ста на Ђу рић 
Клајн очи глед но ко ри сти ла у свом ис тра жи вач ком ра ду. Ту су и дру ги 
исеч ци из но ви на и пи сма, за ве де ни под ред ним бро је ви ма 294 и 295 
у ар хив ској књи зи.

На ред ни сег мент ру ко пи сних из во ра од но си се на три фа сци кле 
са ори ги нал ним ру ко пи си ма чла на ка у ча со пи су Zvuk, у вре ме ка да је 
Ста на Ђу рић Клајн би ла ње го ва уред ни ца (1932–1936. и 1955–1966). 
Фа сци кле са др же тек сто ве ко ји су при хва ће ни за об ја вљи ва ње, за тим 
оне ко ји ни су об ја вље ни и оне ко ји ни су при хва ће ни.29 Ру ко пи сном 
сег мен ту за о став шти не при па да ју и број ни ру ко пи си књи га, чи ји је 
Ста на Ђу рић Клајн би ла уред ни ца/при ре ђи ва чи ца (књи ге о Вуч ко ви-
ћу, Ко њо ви ће ва и Ђор ђе ви ће ва из да ња) или ре цен зент ки ња (књи га 
Ми лен ка Жив ко ви ћа, Ма ри је Ко рен Бер га мо и дру гих). Осим то га, у 
овој гру пи ру ко пи са на ла зи се и ру ко пис књи ге о Ста ни Ђу рић Клајн 
из пе ра Рок сан де Пе јо вић, ко ји је ту очи глед но на кнад но при до дат.30

Мо жда нај ин те ре сант ни ји сег мент ру ко пи сног де ла за о став шти не 
пред ста вља гру па се ми нар ских и ди плом ских ра до ва ње них сту де на-
та (Ане Ко тев ске, Мир ја не Ве се ли но вић Хоф ман, Ду ша на Ми ха ле ка, 
Ја сми не Зец, Гор да не Кра ја чић и дру гих). У тим ра до ви ма уо ча ва мо и 
су ге сти је и ко мен та ре про фе сор ке Клајн, ко ји су вр ло је згро ви ти и 
кон крет ни. У те мат ском сми слу, ра до ви су фо ку си ра ни на исто ри ју ју-
го сло вен ске и срп ске му зи ке, са освр том на оп ште и сто риј ске тен ден ци је 
раз во ја.

Пре пи ска
У ар хи ви Ста не Ђу рић Клајн на ла зе се – на жа лост – са мо тра го ви 

ње не лич не ко ре спон ден ци је са ко ле га ма и са вре ме ни ци ма. У ову гру-
пу пи са ма убра ја ју се пи смо Ко раљ ке Кос (из 1963. го ди не), пи смо 
Тил ман Ме рит (Til lman Mer ritt) са Хар вард ског уни вер зи те та (из 1952. 

29 Фа сци кла с од ба че ним ру ко пи си ма ни је по пи са на ни за ве де на. 
30 У пи та њу је књи га Му зи ко лог Ста на Ђу рић-Клајн: исто ри о граф ска, есе ји стич ка 

и кри ти чар ска де лат ност. Бе о град. СА НУ, Му зи ко ло шки ин сти тут, УКС, 1994.
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го ди не), за тим два пи сма Је ле не Па у но вић, пи ја нист ки ње, се стре ком-
по зи то ра Ми лен ка Па у но ви ћа (из 1970. и 1973. го ди не) и пи смо Ла ди-
сла ва Ша ба на (из 1984. го ди не). Ту је и јед но ње но пи смо/до пис из 1951. 
го ди не, упу ће но он да шњем ди рек то ру Му зи ко ло шког ин сти ту та Пе тру 
Ко њо ви ћу, а ти че се ње них про фе си о нал них оба ве за у Ин сти ту ту. 
На и ме, она у пи сму ис ти че жа ље ње и са мо пре кор јер не ис пу ња ва 
сво је те ку ће оба ве зе у Ин сти ту ту ве за не за пи са ње сту ди је о Јо си фу 
Ма рин ко ви ћу и при пре му есе ја, чла на ка и сту ди ја Во ји сла ва Вуч ко-
ви ћа, већ је, из ме ђу оста лог, за у зе та ад ми ни стра тив ним оба ве за ма 
ко је је пре у зе ла на се бе.31 

Ин те ре сан тан и не ма ње вре дан еле мент за о став шти не је су и ко-
ре спон ден ци ја Фра ње Ку ха ча с Јо си фом Шле зин ге ром и Јо ва ном Па-
чу ом, за тим пи сма Ко сте Ма ној ло ви ћа упу ће на Ста ни Ђу рић Клајн и 
Иси до ру Ба ји ћу, пи смо Сте ва на Мо крањ ца32 и два пи сма и две до пи-
сни це/раз глед ни це Ми ло ја Ми ло је ви ћа. Ов де тре ба на по ме ну ти да се 
у де лу за о став шти не ко ја са др жи фо то гра фи је на ла зи не ко ли ко фо то-
гра фи ја пи са ма Фра ње Ку ха ча и Да во ри на Јен ка.

Му зи ка ли је
На ред ни ва жан сег мент за о став шти не Ста не Ђу рић Клајн пред-

ста вља ју му зи ка ли је, од но сно штам па на из да ња и ру ко пи си ју го сло вен-
ске и срп ске хор ске, ин стру мен тал не и ор ке стар ске му зи ке од XVI II 
до XX ве ка. У овом сег мен ту са др жа на су не ка од да нас ра ри тет них 
и ти ме вред них из да ња, по пут штам па них збир ки кла вир ских ком по-
зи ци ја Јо ва на Ур ба на или Јо ва на Фрај та. Ту је и це ло ку пан (штам па ни) 
опус Ру ко ве ти Сте ва на Мо крањ ца, ње го ве пе сме за глас и кла вир (Лем 
Едим, Мир ја но), збир ка деч јих и жен ских хо ро ва, Опе ло, ме шо ви ти 
хо ро ви Ко зар, И кли че де вој ка; број не кла вир ске ком по зи ци је, ком по-
зи ци је за ви о ли ну и кла вир, со ло пе сме и хо ро ви Слав ке Ата на си је вић, 
Иси до ра Ба ји ћа, Ста ни сла ва Би нич ког, Ан ту на До бро ни ћа, Вла ди ми ра 
Ђор ђе ви ћа, Јо ва на Ива ни ше ви ћа, Да во ри на Јен ка, Бо жи да ра Јок си мо-
ви ћа, Дра го сла ва Кран че ви ћа, Фра ње Ку ха ча, Ва тро сла ва Ли син ског, 
Јо си фа Ма рин ко ви ћа, Ма ре Ма ће јов ске, Мар ка Не ши ћа, Јо ва на Па чуа, 
За ри је Р. По по ви ћа, Ми ли це Пре ра до вић, Кор не ли ја Стан ко ви ћа, Ми-
те То па ло ви ћа.

У Му зи ка ли ја ма се на ла зе и не ке од хро но ло шки нај ста ри јих кла-
вир ских и хор ских ком по зи ци ја. Ли то гра фи са не су ком по зи ци је Ху га 

31 Овај до ку мент но си озна ку СЂК I An–104, али ни је за ве ден у ар хив ској књи зи јер 
по сто ји још је дан до ку мент са истом сиг на ту ром (у пи та њу је штам па на пар ти ту ра Из срп-
ске гра ди не – I ру ко вет за ме шо ви ти хор Иси до ра Ба ји ћа).

32 При ли ком пре гле да за о став шти не ова пи сма ни су про на ђе на.
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До у бе ка, Сла во љу ба Лжи ча ра, Алој за Ка ла у за, Ми ло ша Сте фа но ви ћа, 
Ро бер та То лин ге ра, Вла ди сла ва Хо реј ше ка, Јо си фа Шле зин ге ра.

Од ру ко пи са из два ја се не ко ли ко Ба ји ће вих ком по зи ци ја,33 Ша-
лај ке (пе сме из Вој во ди не) Га ван ског у две све ске, Мом ци Ма ке дон ци 
и Ој де вој ко за жен ски хор и кла вир Бо жи да ра Јок си мо ви ћа, При лог 
пе са ма за де цу прет школ ског до ба Ста ни ше Ко ру но ви ћа, Ма ној ло ви-
ће ва Игра удо ви ца за ви о ли ну и кла вир (ни је про на ђе на при ли ком пре-
гле да за о став шти не), Ју нач ки по клич Јо си фа Ма рин ко ви ћа, Мо крањ-
че ва Осма ру ко вет. Ту су и пре пи си Jeнкових хор ских ну ме ра,34 Де сет 
по пје ва ка Ва тро сла ва Ли син ског, Мак си мо ви ће ве ком по зи ци је Где је 
срп ска Вој во ди на..., Ма рин ко ви ће вих ком по зи ци ја Хај, нек јек не... и 
Хеј, тру ба чу!, Ми ло је ви ће вих ком по зи ци ја, Стан ко ви ће вих Срб ских 
на род них пе са ма за че ти ри гла са и ком по зи ци је Ој, обла ци Ми те То-
па ло ви ћа.

Ве ли ки је број ау то ра ко ји су ства ра ли у XX ве ку и чи је су ком-
по зи ци је за сту пље не у овом де лу за о став шти не Ста не Ђу рић Клајн. 
Ме ђу број ним из да њи ма из два ја ју се пре те жно ор ке стар ска де ла, кла-
вир ске ком по зи ци је и хо ро ви Јо ва на Бан ду ра, Бру на Бје лин ског, Љу-
бо ми ра Бо шња ко ви ћа, Во ји сла ва Вуч ко ви ћа, Пе тра Ко њо ви ћа, Ми хо-
ви ла Ло га ра, Ко сте Ма ној ло ви ћа, Ми ло ја Ми ло је ви ћа, До ре Пе ја че вић, 
Јо си па Сла вен ског, Сте ва на Хри сти ћа. Ту су и збир ке на род них на пе-
ва, збир ке хор ских па три от ских пе са ма или дру ге збир ке кла вир ских 
ком по зи ци ја. Це ло куп на гра ђа пред ста вља ри зни цу за про у ча ва ње 
срп ске кла вир ске, хор ске и ор ке стар ске му зи ке с кра ја XIX ве ка до 
да нас.

Је дан сег мент му зи ка ли ја остао је не по пи сан, а чи ни га жан ров ски 
ра зно ли ка гру па де ла. У пи та њу су кла вир ски из во ди и ор ке стар ске 
пар ти ту ре ком по зи ци ја европ ских ау то ра: Ја на че ка, Му сорг ског, Ха ча-
тур ја на, Шен бер га, две све ске ру ске кла вир ске му зи ке с кра ја XVI II 
па до ше зде се тих го ди на XX сто ле ћа и ча со пис DSS – slo ven ska glas be-
na re vi ja, 1952. Ме ђу тим, спи сак ау то ра с ју го сло вен ског под руч ја не 
за о ста је за европ ским: ту су Кон цер тант на му зи ка Пе тра Бер га ма (са 
по све том С. Ђу рић Клајн), На род не игре за кла вир Љу бо ми ра Бо шња-
ко ви ћа (са по све том С. Ђу рић Клајн), збир ка пе са ма за глас и кла вир 
Ива на Зај ца и два при мер ка све ске ода бра них мо те та Ива на Лу ка чи ћа, 
со ло пе сме Јо си фа Ма рин ко ви ћа и Хо ро ви Пе тра Ко њо ви ћа.

33 Реч је о ком по зи ци ја ма Еrzsebet Hymnus за ме шо ви ти хор и хар мо ни јум, Die Woc he, 
Но вој хим ни на текст Алек се Шан ти ћа и Еmilien Val ze ru.

34 Хај!, Хим на пе вач ког дру штва „Гу сле“ у Мо ста ру, Хим на пе вач ког дру штва „Да вор је“, 
Љуб’мо бра ћо отаџ би ну и Ца ра Ду ша на марш (ни је про на ђен при ли ком пре гле да за о став-
шти не).
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Фо то гра фи је
Овај за ни мљи ви сег мент за о став шти не Ста не Ђу рић Клајн мо же 

се гру пи са ти у два ви да:
а) пор тре ти и фо то гра фи је сни мље ни то ком зна чај них му зич ких 

до га ђа ја;
б) фо то гра фи је раз ли чи тих до ку ме на та (пре пи ске, кон церт них 

про гра ма, уго во ра, за пи са, пар ти ту ра).

Нај број ни је су фо то гра фи је Да во ри на Јен ка (16), за тим Кор не ли ја 
Стан ко ви ћа (8), Пе тра Сто ја но ви ћа (4), Пе тра Ко њо ви ћа, Мар ка Тај че-
ви ћа и Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва (по 3), Јо ва на 
Бан ду ра, Во ји сла ва Вуч ко ви ћа, Ми лен ка Жив ко ви ћа, Ми ло ја Ми ло-
је ви ћа, Ми ла на Ри сти ћа, Ми ло ша Сте фа но ви ћа, Мил ке Сто ја но вић и 
Сте ва на Хри сти ћа (по две), а оста ли су за сту пље ни са по јед ном фо-
то гра фи јом (Злат ко Ба ло ко вић, Мир ја на Вук дра го вић, Жи во рад Гр бић, 
Ху го До у бек, Жи во јин Здрав ко вић, Зден ка Зи ко ва, Ла зар Јо ва но вић, 
Ми лан Јо ва но вић Бра ца, Ни на Кир са но ва, Ћи рил Ли чар, Љу би ца Ма-
рић, Ста ној ло Ра ји чић, Ми та То па ло вић, Ан то ни је Чо лак-Ан тић, Јо сиф 
Шле зин гер). Од по је ди нач них фо то гра фи ја та ко ђе се из два ја ју две фо-
то гра фи је про гра ма и на ја ве кон це ра та Бе о град ског пе вач ког дру штва 
(1899. у Бер ли ну, Дре зде ну и Лај пци гу и 1896. у Мо скви), фо то гра фи ја 
на слов ни це збир ке кла вир ских ком по зи ци ја Алој за Ка ла у за, фо то гра-
фи ја гу дач ког квар те та Јо си па Кли ме, фо то гра фи ја на ја ве кон цер та 
Дра го ми ра Кран че ви ћа у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду (1872), две 
фо то гра фи је пи сма Фра ње Ку ха ча и фо то гра фи ја пр вог из во ђе ња Де-
ве те сим фо ни је Лу дви га ван Бе то ве на у Бе о гра ду (1910). 

У окви ру фо то гра фи ја ко је се ве зу ју за Да во ри на Јен ка, мо гу се 
на ћи не са мо лич ни пор тре ти из пе ри о да ње го ве мла до сти и ка сни јег 
жи вот ног до ба, већ и фо то гра фи је уго во ра и ко ре спон ден ци ја. Исто 
та ко се код Ко њо ви ћа на ла зе и фо то гра фи је с јед ног из во ђе ња ње го ве 
опе ре Кнез од Зе те (1968) и фо то гра фи ја нот ног при ме ра. И код Пе тра 
Сто ја но ви ћа се на ла зи јед на фо то гра фи ја – при мер ње го ве ор ке стар ске 
ком по зи ци је, док се ме ђу фо то гра фи ја ма ве за ним за Кор не ли ја Стан-
ко ви ћа на ла зе ње гов пор трет са Сте ва ном То до ро ви ћем, две фо то гра-
фи је про гра ма кон це ра та, раз глед ни ца с ње го вим ли ком и фо то гра фи ја 
ње го ве умр ли це. 

У ал бу му фо то гра фи ја (ко ји у ка та ло гу фо то гра фи ја Му зи ко ло-
шког ин сти ту та СА НУ но си озна ку Ф–279) на ла зи се два де сет стра-
ни ца ис пу ње них фо то гра фи ја ма, од ко јих су не ке иден ти фи ко ва не а 
не ке ни су. На пр вој стра ни ци на ла зи се нот ни при мер под на сло вом 
Col la piu gran de sim pli ci ta I–VI, ко ји је је ди ни те вр сте у овом ал бу му. 
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За тим ре дом сле де пор тре ти Ан то ни ја Чо лак-Ан ти ћа, Ак сен ти ја Мак-
си мо ви ћа, Ни ко ле Ђур ко ви ћа, Ми ла на Ми ло ву ка, Дра го ми ра Кран-
че ви ћа, Кор не ли ја Стан ко ви ћа, Јо си фа Шле зин ге ра, Да во ри на Јен ка, 
Жар ка Са ви ћа, Јо ва на Па чуа, Пе тра Сто ја но ви ћа, Ми те То па ло ви ћа, 
Иси до ра Ба ји ћа, Ми ло ја Ми ло је ви ћа, Ста ни сла ва Би нич ког, Вла ди ми ра 
Ђор ђе ви ћа, С. Ка ћан ског, Ба ји ћа и П. Ада мо ва, Јо ван ке Стој ко вић, Пе тра 
Кр сти ћа, Ко сте Ма ној ло ви ћа, Сте ва на Хри сти ћа и Пе тра Ко њо ви ћа. 
Ту су и две фо то гра фи је про гра ма кон це ра та Дра го ми ра Кран че ви ћа 
и Бе о град ског пе вач ког дру штва у На род ном по зо ри шту и Јо ван ке 
Стој ко вић у Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом Са ду. 

За кљу чак
На кон пре гле да са др жа ја за о став шти не Ста не Ђу рић Клајн ко ја 

је по хра ње на у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ, мо гу се пре до чи ти 
не ке од основ них те ма ве за них за ову гра ђу. С об зи ром на ра зно ли кост 
са ме гра ђе, чи ни се да је пи та ње ње не кла си фи ка ци је и си сте ма ти за ци-
је јед но од те жи шних при ли ком пр о бле ма ти зо ва ња ње ног са др жа ја. 
У овом ра ду је дат пред лог за јед ну мо гу ћу оп шту кла си фи ка ци ју 
(пре ма ти пу гра ђе ко ја је за сту пље на) и јед ну ужу си сте ма ти за ци ју (ко ја 
се ти че гру пи са ња гра ђе у окви ру уже од ре ђе них по ља уну тар оп штих 
ка те го ри ја). У том сми слу, пра те се основ не ка те го ри је Би бли о те ке 
(ко ја се са сто ји из штам па них из да ња свет ске и ју го сло вен ске ли те ра-
ту ре); Ру ко пи сних из во ра о му зи ци (по пи са не или не по пи са не гра ђе, 
ко ја се са сто ји из ра до ва Ста не Ђу рић Клајн, ње них сту ди ја, књи га, 
али и из ра до ва дру гих ау то ра, ра до ва из пе ри о да ка да је би ла уред-
ни ца ча со пи са Zvuk, ње них лич них ис пи са ко је је ко ри сти ла у сво јим 
ис тра жи ва њи ма); Пре пи ске; Му зи ка ли ја (штам па них и ру ко пи сних) 
и Фо то гра фи ја. У окви ру по је ди нач них ка те го ри ја мо гу се ус по ста ви-
ти уже де фи ни са на по ља. На при мер, у окви ру Би бли о те ке гра ђа се 
мо же си сте ма ти зо ва ти пре ма те мат ским обла сти ма (оп шта му зи ко ло-
ги ја, ет но му зи ко ло ги ја, би о гра фи је ком по зи то ра, струч не сту ди је из 
по је ди нач них обла сти и дру го) и пре ма је зи ци ма из да ња. На рав но, 
по је ди на по ља се ме ђу соб но пре кла па ју, па је по не кад те шко пре ци зно 
је раз гра ни чи ти.

Би бли о те ка и Ру ко пи сни из во ри о му зи ци чи не нај о бим ни је сег-
мен те за о став шти не. Уви дом у са др жај ове две це ли не мо же се ви де ти са 
ко ли ком је по све ће но шћу и рев но шћу Ста на Ђу рић Клајн при сту па ла 
му зи ко ло шком и исто ри о граф ском ра ду, али и ко ја су би ла ње на про-
фе си о нал на ин те ре со ва ња и усме ре ња. У Би бли о те ци се мо гу на ћи нај-
ра зли чи ти ја из да ња ко ја су у оно вре ме би ла основ на и нео п ход на ли те-
ра ту ра ре ле вант на за обла сти ко ји ма се Ђу рић Клај но ва про фе си о нал но 
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ба ви ла. С дру ге стра не, ру ко пи сни део за о став шти не са др жи – осим 
дра го це них из во ра за про у ча ва ње би о гра фи ја и де лат но сти ком по зи-
то ра срп ске му зич ке исто ри је – број не „по моћ не“ ма те ри ја ле ко ји ма 
се Ђу рић Клај но ва слу жи ла то ком свог ра да и ко ји су, на не ки на чин, 
из вор за се бе.

Сва ка ко нај вред ни ји део за о став шти не Ста не Ђу рић Клајн пред-
ста вља ју Ру ко пи сни из во ри о му зи ци и Му зи ка ли је. У тим ка те го ри-
ја ма на ла зе се не ки од кључ них из во ра за про у ча ва ње исто ри је срп ске 
и ју го сло вен ске му зи ке, ко ји су и да нас од не про цењи вог зна ча ја за 
ис тра жи ва че ко ји се ба ве овим сег мен том на у ке о му зи ци. Реч је о број-
ним про гра ми ма кон це ра та, из ве шта ји ма о ра ду пе вач ких дру шта ва, 
но вин ским члан ци ма, али и ру ко пи си ма пар ти ту ра срп ске хор ске и 
кла вир ске му зи ке. Про ла зе ћи кроз са др жај ових ка те го ри ја, су о ча ва мо 
се и са ин те ре со ва њи ма Ста не Ђу рић Клајн и ње ним афи ни те том пре-
ма из у ча ва њу срп ске кла вир ске и хор ске му зи ке; пре ма из у ча ва њу 
му зи ке и кул ту ре XIX и ра ног XX ве ка; пре ма из у ча ва њу ства ра ла штва 
Ба ји ћа, Би нич ког, Јен ка, Ко њо ви ћа, Ма ној ло ви ћа, Ма рин ко ви ћа, Ми-
ло је ви ћа, Мо крањ ца, Стан ко ви ћа и дру гих. 

Ње на не пре ста на „бор ба“ за ра све тља ва ње до та да не ис тра же них 
и не на слу ће них сег ме на та исто ри је срп ске му зи ке огле да се не са мо у 
ко ли чи ни и ра зно ли ко сти гра ђе ко ју је по се до ва ла и чу ва ла, већ и у 
на по ри ма ко је је чи ни ла то ком свог ан га жо ва ња у Му зи ко ло шком ин-
сти ту ту СА НУ да се сва гра ђа ве за на за исто ри ју срп ске му зи ке са чу-
ва, пре и спи та и учи ни до ступ ном ис тра жи ва чи ма (ваСић 2010: 71–72; 
Милановић 2010: 102). Та ко ње на за о став шти на оста је као по у здан 
све док ње них про фе си о нал них ин те ре со ва ња и афи ни те та, али и све-
док јед ног „злат ног“ вре ме на на ци о нал не му зи ко ло ги је и исто ри је 
му зи ке. 
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Mi na Bo ža nić

THE LE GACY OF STA NA ĐU RIĆ KLAJN IN THE IN STI TU TE  
OF MU SI CO LOGY SA SA

Sum mary

The rich ar chi ve of the In sti tu te of Mu si co logy of the SA SA en dor ses nu me ro us 
im por tant ma te ri als re gar ding the Ser bian and Yugo slav mu si cal past. One of the pri mary 
so ur ces for studying the hi sto ri cal pe ri ods of our mu si cal and cul tu ral hi story are the 
le ga ci es of com po sers and mu si co lo gists. The se le ga ci es are kept in the Ar chi ve of the 
In sti tu te of Mu si co logy of the SA SA, but sin ce 1984 they ga i ned the ir own pla ce in a 
se pa ra te fund. Among the le ga ci es of nu me ro us im por tant com po sers, mu si ci ans and 
mu si cal so ci e ti es, one le gacy holds a uni que pla ce. It is the le gacy of Sta na Đu rić Klajn 
(1908–1986). This le gacy com pri ses over 700 units, which can be clas si fied ac cor ding to 
the ir type as fol lows: li brary; ma nu scripts; cor re spon den ce; sco res and pho tos. Each of 
the se ca te go ri es con ta ins the most va lu a ble so ur ces for studying the hi story of Ser bian 
and Yugo slav mu sic from the se cond half of the 19th to the first half of the 20th cen tury. 
The most in te re sting parts of the le gacy are ma nu scripts, sco res and pho tos. In the con tent 
of Sta na Đu rić Klajn’s le gacy we can tra ce her per so nal and pro fes si o nal in te rest among 
cer tain su bjects and com po sers.

Key words: Sta na Đu rić Klajn, ar chi ve ma te rial and do cu ments, In sti tu te of Mu si-
co logy of the SA SA, li brary.
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UDC 783.6(=161.1)(497.11 Beograd)”1921/1970”

АН ДРЕЈ ТА РА СЈЕВ
Друштво за очување спомена на Русе у Србији, Београд

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per
ta ra sjev@g mail.co m

РУ СКИ ЦР КВЕ НИ ХО РО ВИ И ХО РО ВО ЂЕ  
У БЕ О ГРА ДУ (1920–1970)

УМЕ СТО СА ЖЕ ТКА: Сти ца јем окол но сти, као све ште нич ко де те и по то мак 
ру ских из бе гли ца у Ср би ји од ра стао сам и цео жи вот про вео у све ту ру ске ду хов не 
му зи ке, пре све га – хор ске, у тој ве ко ви ма осве шта ној тра ди ци ји ру ске кул ту ре. Од 
ма ле на сам уче ство вао у цр кве ним хо ро ви ма, па та ко упо знао мно ге хо ро во ђе – знал це 
ру ске ду хов не му зи ке, учио од њих, доц ни је ра дио и дру жио се са њи ма. Ово је скром но 
и сва ка ко не пот пу но под се ћа ње на те див не љу де ко ји су чи тав жи вот по све ти ли цр кви 
и ду хов ној му зи ци, а бо ра ве ћи и ра де ћи у сво јој но вој до мо ви ни – Ср би ји, знат но до-
при не ли и ње ној ду хов ној и му зич кој кул ту ри.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: ру ска еми гра ци ја, пра во слав на цр кве на му зи ка, хор ско пе ва ње, 
цр кве ни хо ро ви у Ср би ји, ру ски хо ро ви у Ср би ји.

Ме ђу де се ти на ма хи ља да ру ских из бе гли ца ева ку и са них са Бе лом 
ар ми јом, на че лу са ге не ра лом Пе тром Вран ге лом (1920), по ред вој них 
ли ца и све штен ства би ло је мно го ци ви ла: на уч ни ка, ин же ње ра (раз-
ли чи тих стру ка), ле ка ра, пе да го га, му зи ча ра, драм ских, опер ских и ба-
лет ских умет ни ка; мно го чла но ва хо ро ва, хо ро во ђа и со ли ста хор ских 
ан сам ба ла, ме ђу њи ма и цр кве них. При род но је да су ужа си гра ђан ског 
ра та ко је су они пре жи ве ли про у зро ко ва ли по ви ше ну ре ли ги о зност, 
по тре бу за мо ли тва ма Го спо ду и Бо го ро ди ци, за по моћ. Та ко су раз ли-
чи та бо го слу же ња, чак и ли тур ги је, по че ла већ на бро до ви ма ко ји ма 
су ови не срећ ни ци на пу шта ли сво ју до мо ви ну, од ла зе ћи у не из ве сност.

За ни мљив за пис о то ме са чу ван је у се ћа њи ма Кон стан ти на Кер на, 
по то њег ар хи ман дри та Ки при ја на, про фе со ра Бо го слов ског ин сти ту-
та при Све тосер ги јев ском по двор ју у Па ри зу. На ве шћу ов де од ло мак 
из те књи жи це, јер прет по ста вљам да је до ступ на са мо уском кру гу 
чи та ла ца:
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Је дан од све ште ни ка, ко ји је то ком гра ђан ског ра та на пу штао Ру-
си ју из Но во ро сиј ска, за де сио се на истом бро ду са епи ско пом Га ври лом 
и не ко ли ци ном епи ско па из Ви ше цр кве не упра ве на ју гу Ру си је. На пу-
чи ни их је за те као пра зник Сре те ња. Би ло је ту и до ста све ште ни ка. Не ке 
од вла ди ка ус пе ле су, Бо гу хва ла, да по не су вред не ства ри из сво јих ри-
зни ца и та ко их спа су од скр на вље ња и пљач ке без бо жни ка. Ме ђу њи ма 
су би ли са су ди и све ти ан ти мин си, та ко да се на па лу би или у пот па лу-
бљу мо гла слу жи ти ли тур ги ја. Кур ски епи скоп Фе о фан по нео је са со бом 
чу до твор ну ико ну Кур ске Бо го ро ди це „Зна ме ни је“, на шу за ступ ни цу 
и уте ши тељ ку у го ди на ма из гнан ства и лу та ња. Од лу че но је да се уо чи 
Сре те ња слу жи бде ње. Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да не ма бо го слу жбе них 
књи га, ве ро ват но су оне би ле на не ком дру гом бро ду. Шта чи ни ти? […] 
Од лу че но је да се од у ста не од бде ња, или да се огра ни чи на пе ва ње са мо 
тро па ра и кон да ка, а ују тро да се од слу жи ли тур ги ја, ко ју су, на рав но, 
сви зна ли на па мет. Све их је спа сао пре о све ће ни Га ври ло, ко ји је пред-
ло жио да се оба ви чи та во бде ње, без књи га и но та. И за и ста, он је сам 
от по јао це лу ту пра знич ну слу жбу, па још са ра зно вр сним осо бе ним на-
пе ви ма... То ли ко је би ла из у зет но пам ће ње бо го слу жбе них на пе ва [...] 
епи ско па Га ври ла (керн 2002. 146–147).

Ови ре до ви од но се се, пре све га, на ис так ну ту лич ност Ру ске за-
гра нич не цр кве, ар хи е пи ско па че ља бин ског Га ври ла (Че пу ра), ве ли ког 
бе сед ни ка и из у зет ног по зна ва о ца цр кве них пра ви ла – „ти пи ка“, бив-
шег си нод ског ри зни ча ра, ком по зи то ра, из ван ред ног по зна ва о ца ру ског 
цр кве ног по ја ња, а по све ће ни су ње го вом за и ста из у зет ном пам ће њу. За 
нас су, опет, они за ни мљи ви пр вен стве но као све до чан ство о бо го слу же-
њи ма већ пр вих да на из гнан ства, још на бро до вима. Са одр жа ва њем бо-
го слу же ња на ста вље но је и у из бе глич ким ло го ри ма (Га ли по ље, остр во 
Лем нос и др.), а фор ми ра ни су и хо ро ви – вој ни, ко зач ки, ме шо ви ти 
„све тов ни“. На ве шће мо ов де и при чу о то ме ка ко је осно ван хор под 
упра вом Сер ге ја Жа ро ва, бив шег хо ри сте Си нод ског хо ра у Мо скви. 
Вре ме ном, овај хор је као Хор дон ских ко за ка сте као свет ску сла ву. Ево 
шта о то ме ка же сам осни вач и ди ри гент Жа ров:

По до ла ску у Тур ску сме сти ли су нас у ло гор Чи лин гир, 60 км од 
Ца ри гра да… Би ли су то нај те жи ме се ци у мом жи во ту… Сме ште ни смо 
би ли у ба ра ке и зе му ни це. Цео ло гор је био у очај ном хи ги јен ском ста њу. 
Због не до вољ не снаб де ве но сти пи ја ћом во дом че сто смо пи ли пра во из 
по то ка у ко ме се пра ло ру бље… Зло коб ном бр зи ном по ба ра ка ма се про-
ши ри ла ко ле ра, па је још ви ше опао дух у су жањ ству на па ће ног гар ни-
зо на. Бли жио се пра зник све ти те ља Ни ко ла ја Чу до твор ца. При пре ма ло се 
за све ча ни мо ле бан. Та да је на чел ник ди ви зи је ге не рал Ф. Абра мов из дао 
за по вест: нај бо ље пе ва че свих хо ро ва у пу ко ви ма, [...] оку пи ти у је дан 
хор. Сво јим уче шћем у бо го слу же њу хор мо ра до при не ти по ди за њу 
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ду ха по ти ште не вој ске. У тај хор сам био по зван као про фе си о на лац. 
Хор је от по чео да ра ди у ма лој те сној зе му ни ци. Но те су руч но пи са не, 
на ло шем па пи ру. Све је ре кон стру и са но по се ћа њу. Пра вио сам аран-
жма не. Пе ва чи су пре те жно би ли офи ци ри, мно ги још и да нас пе ва ју у 
том мом хо ру. Мо же се ре ћи да је Дон ски ко зач ки хор осно ван 6–19. де-
цем бра 1921. го ди не. (Дьяко нов 2006) 

Пи та ње да ље суд би не ру ских из бе гли ца ре ша ва но је по сте пе но. 
Ис так ну ти пи сци, фи ло зо фи, пе ва чи, ба лет ски умет ни ци, на уч ни ци 
и ра зни дру ги струч ња ци би ли су за ни мљи ви за За пад. Њих су та мо 
ра до при ма ли, па су та ко фор ми ра ни „Ру ски Бер лин“, „Ру ски Па риз“, 
„Ру ски Праг“. Ср би ја, тач ни је но во кон сти ту и са на Кра ље ви на Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца, за хва љу ју ћи љу ди ма ко ји су зна ли шта је Ру си ја 
учи ни ла 1914. го ди не за ма лу Ср би ју, као и они ма ко ји су шко ло ва ни 
у Ру си ји (ме ђу њи ма, пре све га ре гент-принц Алек сан дар Ка ра ђор ђе-
вић, пи то мац Па же ског кор пу са у Пе тро гра ду, сам краљ Пе тар I, па-
три јарх Ди ми три је, ми тро по лит скоп ски, бу ду ћи па три јарх срп ски 
Вар на ва и епи скоп ни шки До си теј, бу ду ћи ми тро по лит за гре бач ки, 
ка но ни зо ван у Срп ској пра во слав ној цр кви као све ште но му че ник – 
обо ји ца ди пло ми ра ни бо го сло ви ру ских ду хов них ака де ми ја, ака де мик 
Алек сан дар Бе лић, ге не ра ли Ха џић, Бо шко вић и мно ги дру ги), сма тра-
ли су сво јим мо рал ним ду гом пру жа ње уто чи шта свим ру ским из бе гли-
ца ма, ге не ра лу Вран ге лу, ње го вом шта бу и де лу ње го ве ар ми је, као и 
Ви шој цр кве ној упра ви у из гнан ству, на че лу са бла же њеј шим ми тро-
по ли том ки јев ским и га лиц ијским Ан то ни јем (Хра по виц ким). Кра ље-
ви на СХС је при ми ла 40–50.000 из бе гли ца из Ру си је, али сло бод но се 
мо же ре ћи да их је нај ве ћи број при ми ла Ср би ја! 

За хва љу ју ћи бри зи срп ске вла де, Срп ске цр кве и кра љев ског до ма 
Ка ра ђор ђе ви ћа, као и ср дач ној го сто љу би во сти чи та вог срп ског на ро-
да, ру ске из бе гли це су се бр зо сна шле, при ви кле на но ву сре ди ну, по че-
ле су да ра де, фор ми ра ју сво је ко ло ни је и упра ве, шко ле, удру же ња, 
рад не гру пе. Све то би ло је „при вре ме но“, до по врат ка „ку ћи“, јер Ру си 
су се за сва ки Ус крс и сва ки Бо жић по здра вља ли здра ви цом: „Сле де ћи 
пра зник – у до мо ви ни!“ Али за Ру се у ту ђи ни глав на је би ла Цр ква, јер 
су ту тра же не на да и уте ха. Бо го слу жи ло се по из бе глич ким мен за ма, 
у ба ра ка ма, га ра жа ма… И у њи ма су увек, пре ма ру ској тра ди ци ји, 
уче ство ва ли и хо ро ви. На ста ја ли су спон та но: не ко у ру ској ко ло ни ји 
је у Ру си ји био хо ро во ђа, не ко по јац, не ки су би ли хо ри сти. Ево ка ко је 
то у сво јим успо ме на ма опи сао ака де мик, про то је реј Вла ди мир Мо шин, 
ис так ну ти сла ви ста, ви зан то лог и па ле о граф свет ског гла са: 

По пут це ло куп не ру ске ин те ли ген ци је, ко ју је ду хо ви ти Сте па нов 
у сво јим ме мо а ри ма ду хо ви то ока рак те ри сао као пе ва ју ћу, ва пи ју ћу, 
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мо ле ћу и гла го ле ћу, на ша ру ска ко ло ни ја ни је би ла без та лен то ва них љу ди. 
Сви су пе ва ли, сви ра ли, де кла мо ва ли, пле са ли. Ве ро ват но, већ ме сец-дв а 
по сле до ла ска у Ко прив ни цу при ре ђе но је пр во ру ско ве че са кон церт-
ним де лом, где су Оља (су пру га В. Мо ши на – А. Т.) и Ве се лов ски на кла-
ви ру у че ти ри ру ке бри љант но из ве ли увер ти ру Ваг не ро вог „Тан хој зе ра“, 
кне ги ња Тох та ми ше ва, по зна та ба ле ри на, иза зва ла је ди вље ње пу бли ке 
кла сич ним ба лет ским ну ме ра ма, ма ли хор из вео је, уз де ко ра ци ју, по пу-
лар ну пе сму „Вол га, Вол га“. Са ла је би ла пре пу на, успех – за па њу ју ћи! 
Исте, пр ве го ди не на шег бо рав ка у Ко прив ни ци, осно ва ли смо и хор у 
ме сној пра во слав ној цр кви, уз уче шће до ма ћих пе ва ча-Ср ба, ко јим је 
пр во ди ри го вао мој брат (Сер геј Мо шин – А. Т.), а по сле ње го вог од ла-
ска у Бе о град при мио сам се ја те ду жно сти и два на ест го ди на био хо ро-
во ђа, до на шег од ла ска из Ко прив ни це (коСик 2000: 192). 

То је са мо је дан од при ме ра ка ко су фор ми ра ни ру ски хо ро ви и 
ка ко су укљу чи ва ни у цр кве ни жи вот но ве сре ди не.

Храм Св. Тро ји це у Бе о гра ду: хо ро ви и хо ро во ђе 
По че так ор га ни зо ва ног ру ског цр кве ног жи во та у Бе о гра ду те сно 

је ве зан за јед ну од нај све тли јих лич но сти Ру ске за гра нич не цр кве у 
Ср би ји – про то пре зви те ра Пе тра Бе ло ви до ва. У про ле ће 1920. го ди не, 
док се још на ла зио у из бе глич ком во зу на ју гу Ср би је (не где код Па-
ра ћи на), где се упо знао са ис так ну тим пе да го гом, бу ду ћим осни ва чем 
и ди рек то ром Ру ско-срп ске гим на зи је у Бе о гра ду Вла ди ми ром Плет-
њо вим, о. Пе тар је обе ћао да ће уче ство ва ти у са ста вља њу про гра ма 
за ру ске шко ле и при хва ти ти на ста ву из ве ро на у ке. За хва љу ју ћи по кро-
ви тељ ству Кра љев ског до ма и на по ри ма мно гих при ја те ља Ру си је (пре 
све га про фе со ра, ака де ми ка Алек сан дра Бе ли ћа, глав ног „ту то ра“ и 
ду ше бри жни ка ру ских из бе гли ца у Ср би ји), ре ла тив но бр зо су са вла-
да не мно ге ад ми ни стра тив не пре пре ке и већ у је сен исте го ди не осно-
ва на је Ру ско-срп ска гим на зи ја у Бе о гра ду. Све ча но отва ра ње от по че ло 
је мо леб ним, ко ји је у све ча ној са ли Тре ће му шке гим на зи је слу жио 
про то је реј Пе тар Бе ло ви дов на Дан По кро ва Пре све те Бо го ро ди це (14. 
ок то бра 1920). Ме сец да на ка сни је, 13. но вем бра, уз до зво лу ди рек то-
ра гим на зи је, у ис тој са ли слу же на је пр ва ве чер ња, а сле де ћег да на и 
пр ва Бо же стве на ли тур ги ја. Тај дан мо же се сма тра ти да ном осни ва ња 
ру ске па ро хи је у Бе о гра ду и по чет ком ре дов них бо го слу же ња (јер су 
пре то га слу жбе одр жа ва не рет ко, час у ба ра ка ма, час у из бе глич ким 
мен за ма у Ули ци кра ља Пе тра).

Осни вач хо ра и пр ви хо ро во ђа био је про то је реј о. Пе тар Бе ло ви-
дов. Но те је пи сао по се ћа њу, лич но их је пре пи си вао у ви ше при ме-
ра ка. Ау тор ових ре до ва, по глу по сти по не кад свој стве ној мла до сти, 
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ка да је 60-их го ди на по стао хо ро во ђа хо ра Све тотро јиц ког хра ма, по чео 
је да упо ре ђу је ру ко пи се о. Пе тра са штам па ним из да њи ма. И, ни је от крио 
ни јед ну гре шку! А ком по зи ци је су би ле при лич но ком пли ко ва не: Бла-
го сло ви ду ше мо ја Го спо да М. М. Ипо ли то ва-Ива но ва, Ми лост ми ра 
про то је ре ја Ви но гра до ва, Гла сом мо јим ко Го спо ду во звах А. Ар хан-
гел ског, Ка нон Ве ли ке сед ми це и дру го. 

Ро ђен у Ста вро пољ ском кра ју (1869), бив ши на став ник ве ро на у ке 
и па рох са бор них хра мо ва у Кар су и Но во ро сиј ску, о. Пе тар је био по-
знат по мо ли тве ним бо го слу же њи ма, без ика кве су ви шне пом пе, а био 
је и рев но сни при ста ли ца цр кве не ста ри не. Од пр вих да на ра да сво је 
па ро хи је у Бе о гра ду увео је стро го по што ва ње ти пи ка – цр кве ног пра-
ви ла у бо го слу же њи ма, ин си сти рао је на ста рин ским „зна ме ним“ на пе-
ви ма, за бра нио је упо тре бу на пе ва ко је је упро стио ком по зи тор Ни ко лај 
Бах ме тјев (он је, у XIX ве ку, зло у по тре бив ши свој слу жбе ни по ло жај 
глав ног цен зо ра и ди рек то ра Им пе ра тор ске ка пе ле то ли ко упро стио 
то ста ро ру ско по ја ње да га је уна ка зио). Про та Пе тар је го ди на ма поду-
ча вао не са мо сво је пој це и хо ро во ђе не го и сво је „со тру же ни ке“ на 
њи ви Го спод њој, про то је ре ја Вла ди сла ва (Не кљу до ва), про то је ре ја 
Ви та ли ја (Та ра сје ва), бо го сло ва Ле о ни да Ма сли ча и др. Жи вео је сам 
у по ро ди ци свог се кре та ра Алек сан дра Руд ка (ње го ва су пру га је сти-
ца јем окол но сти оста ла у Со вјет ској Ру си ји, а два си на су по ги ну ла у 
ре до ви ма Бе ле ар ми је). За за слу ге у Цр кви ми тро по лит Ан то ни је га је 
на гра дио зва њем про то пре зви те ра, та ко да је он увек „на чал ство вао“ у 
бо го слу же њи ма, из у зев ако би у слу жба ма уче ство ва ли ис так ну ти ду-
хов ни ци, ка кав је био ар хи ман дрит Ки рик, ко ји је до шао са Све те Го ре, 
или ар хи ман дрит Ју стин (По по вић), да нас Све ти Ју стин Ће лиј ски. Ба-
ћу шка, отац Пе тар, упо ко јио се на Ве ли ку су бо ту 1940. го ди не.

Ка да је у Бе о град сти гла Ви ша цр кве на упра ва на че лу са ми тро-
по ли том ки јев ским и га лицијским Ан то ни јем, и ка да су бо го слу же ња 
на ста вље на у ба ра ци на Ста ром гро бљу на Та шмај да ну, о. Пе тар је 
пре дао вођ ство над хо ром про фе си о нал ним хо ро во ђа ма. Јед но вре ме 
то је био Бо рис М. До бро вољ ски, ко ји је пре да вао му зи ку у Ру ско-срп-
ској гим на зи ји и та мо упра вљао школ ским и гим на зиј ским хо ро ви ма 
(али је мо рао да на пу сти ме сто хо ро во ђе у цр кви јер је био и хо ро во ђа 
Срп ско-је вреј ског дру штва и на тај на чин, по ми шље њу на ших цр кве-
них вла сти, пре кр шио је ка но не). У Све то тро јич ком хра му на Та шмај-
да ну – за ко ји је ка мен те ме љац по ста вљен на Дан Ро жде ства Бо го ро ди-
це 1924, а ко ји је осве ћен уо чи Бад ње ве че ри 1925. го ди не – од сре ди не 
30-их го ди на про шлог ве ка пе вао је хор Па вла Гри гор је ви ча Про скур-
ни ко ва (по то њег ар хи ман дри та Пе тра). То је био ре ла тив но ма ло бро јан 
хор (пет на е стак чла но ва), али чи ни ли су га ис кљу чи во про фе си о нал-
ци. Про скур ни ков је био ве о ма су здр жан чо век, ди ри гент без пре ја ких 



емо ци ја, што се од ра жа ва ло на из во ђач ки стил ње го вог хо ра – бес пре-
кор но та чан, стил ски до сле дан, ве о ма уме рен у ди на ми ци. Имао сам 
мо гућ ност да их не ко ли ко пу та слу шам, по след њи пут на опе лу про то-
пре зви те ра о. Пе тра Бе ло ви до ва, ка да су уче ство ва ли ско ро сви ру ски 
хо ро ви. Ка да је, 1934. го ди не, на Де ди њу би ла за вр ше на из град ња дво ра 
Ка ра ђор ђе ви ћа и при ње му цр ква Св. Ан дре је Пр во зва ног (не бе ског по-
кро ви те ља овог кра љев ског до ма), та мо је пр во уче ство вао у бо го слу-
же њи ма про та Пе тар са сво јим хо ром, али оба ве зе у хра му Све те Тро-
ји це при мо ра ле су га да усту пи ме сто хо ру Па вла Про скур њи ко ва, ко ји 
је ту и остао до по чет ка ра та и не мач ке оку па ци је Ср би је 1941. го ди не. 
Убр зо се Па вел Гри гор је вич са по ро ди цом исе лио у Швај цар ску, где га 
је ми тро по лит Ана ста си је 1946. го ди не у Же не ви ру ко по ло жио у чин 
је ре ја, а по сле смр ти су пру ге отац Па вле се за мо на шио са име ном Пе-
тар и био про из ве ден у чин ар хи ман дри та. Умро је 1971. го ди не.

По сле од ла ска Про скур ни ко ва, у цр кву Све те Тро ји це по зван је 
Јев ге ниј Про хо ро вич Ма слов, са сво јим та да већ по зна тим хо ром, ко ји је 
пре то га био у срп ском Ус пен ском хра му у Зе му ну. Ма слов је био про-
фе си о нал ни му зи чар, са ве ли ким ис ку ством, сте че ним још у Ру си ји. 
У са ста ву ње го вог хо ра би ло је мно го пе ва ча ко ји би мо гли на сту па ти 
и као опер ски со ли сти. Ме ђу њи ма би ла је Ве ра Ба њи на, чу де сан ко ло-
ра тур ни со пран, па моћ ни бас рас ко шне бо је Ан дреј Ми ро слав ски и 
дру ги. Док је овај хор пе вао у срп ским цр ква ма, Ма слов је го сто вао у 
дру гим гра до ви ма, а че сто је при ре ђи вао кон цер те у Бе о гра ду и Зе му ну. 
При пре ма ју ћи свој хор, Ма слов је као и Про скур њи ков из во ђе ње до во-
дио до ви со ког из во ђач ког ни воа. Али без об зи ра на то, он је ди ри го-
вао (за раз ли ку од Про скур њи ко ва) са мно го тем пе ра мен та и, сле де ћи 
став про те Пе тра, из бе га вао је при бо го слу же њи ма ком по зи ци је са 
пре ја ким звуч ним ефек ти ма, оста вља ју ћи их за кон цер те у са ла ма. 
Пред ула зак Цр ве не ар ми је и пар ти зан ских је ди ни ца, као и ве ћи на чла-
но ва ње го вог хо ра, на пу стио је Бе о град и оти шао је у За пад ну Евро пу, 
а по том у Аме ри ку. По моћ ни ци су му би ли Ге ор ги је Рот, ка сни је ис-
так ну ти хо ро во ђа у САД, и Вла ди мир Аки ров, ка сни је ди ри гент ру ског 
цр кве ног хо ра у гра ду Ма ра ка и бо (Ве не цу е ла).

По сле ра та на ста до ше те шка вре ме на за Цр кву – ка ко ру ску, та ко 
и срп ску. По сле не мач ке оку па ци је на сту пио је те рор но вих „цр ве них“ 
вла сти, ко је су у све му, па и у од но су пре ма Цр кви, по дра жа ва ле Ста-
љи на. Пе ва чи, ко ји су ра ди ли у др жав ним слу жба ма (а дру ге и ни је 
би ло), ни су сме ли да пе ва ју у цр кве ним хо ро ви ма, под прет њом да ће 
из гу би ти по сао. По зна ти срп ски бас Жар ко Цве јић, ко ји је не ка да на-
сту пао са Фјо до ром Ша ља пи ном (у опе ри Дон Ки хот у уло зи Сан ча 
Пан се), син срп ског све ште ни ка, ди ри гент хо ра цр кве Све тог Мар ка, 
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од био је да ис пу ни тај услов. За то не ко ли ко го ди на ни је до би јао уло ге 
у Бе о град ској опе ри. 

Ср би ју су та да на пу сти ли и цео ру ски епи ско пат, мно го све штен-
ства, па и обич них Ру са. У та квим усло ви ма хор цр кве Све те Тро ји це 
при хва тио је про то је реј Вла ди слав Не кљу дов. Био је по то мак све ште-
ни ка из гра да Бе лиј Смо љен ске гу бер ни је, ро ђен 1899. го ди не. До жи-
вео је све стра хо те гра ђан ског ра та и ева ку а ци је. Ка да се об рео у Ср би-
ји, за вр шио је Бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду и по стао па ро хиј ски 
све ште ник, уз про то је ре ја о. Пе тра Бе ло ви до ва. Пре да вао је ве ро на у ку 
у ру ској основ ној шко ли и гим на зи ји, био оми љен ду хов ник и глав ни 
„са бо рац“ ми тро по ли та ки јев ског и га ли циј ског Ан то ни ја (ко ји се 1936. 
го ди не упо ко јио на ње го вим ру ка ма и на ру ка ма свог „ће лиј ни ка“, ар хи-
ман дри та Те о до си ја). Отац Вла ди слав је био истин ски мо ли тве ник. Ко 
је бар је дан пут у ол та ру при су ство вао ње го вом слу же њу ли тур ги је, 
за пам тио је то за цео жи вот. Не за бо рав на су оста ла и ње го ва Ус кр шња 
ју тре ња, на да шча ном по ди ју му, по ди за ном за ту при ли ку, по ред хра ма 
Све те Тро ји це, пред не ко ли ко хи ља да вер ни ка. Не мо гу се за бо ра ви ти 
ње го ве очи и ус хи ће ни глас, ка да у ту ма су са упа ље ним све ћа ма упу-
ћу је сво је Хри стос Вос кре се! Био је из у зет но му зи ка лан, ма да ни је 
имао ни јак ни на ро чи то леп глас (дру ги те нор). Од лич но је пе вао дру-
ги глас у сва ком три ју, уз про то је ре ја о. Јо ва на Со ка ља (пр ви те нор), са 
ба со ви ма, про то ђа ко ни ма Јо ва ном Бај здрен ком или Алек сан дром Ка-
чин ским (тра ди ци о нал не ком по зи ци је: Ду ше мо ја, Ста ти је Ве ли ке 
су бо те, Да ис пра вит сја ра зних ау то ра, Ар хан гељ ски глас и дру га пра-
знич на ве ли ча ни ја).

Го ди не 1945. стао је пред хор Све то тро јич ке цр кве. У хо ру су та да 
још увек би ли: со пран двор ског хо ра Су за на Је р шев ска, Ања Ди че скул 
из хо ра хра ма Св. Мар ка, На та ли ја Би ко ва, чу де сан кон тра алт из двор-
ског хо ра, Ол га Жи ги на, алт из хо ра Ма сло ва, ме цо со пран из двор ског 
хо ра По ли на Бур за, Па вел Ше ве љев и Алек сеј Дми три је вич Охо тин 
– те но ри рет ке ле по те из хо ра Ма сло ва, Ни ко лај Се ме њен ко из опер ског 
хо ра, Иван и Ја ков Бар тош – ба со ви, Иван Ива но вич Го рен ко и Ва ња 
Удо виц ки – ок та ве. Че сто би, о пра зни ци ма, уз ове хо ри сте стао и Па-
вле Хо лод ков, по зна ти со ли ста опер ских по зо ри шта у Ру си ји и члан 
Бе о град ске опе ре. Ме ђу тим, због за у зе то сти про те Вла ди сла ва па ро хиј-
ском слу жбом про ба ни је би ло, пе ва ло се „по ра ни јим се ћа њи ма“, сав 
ра ни ји, ве о ма сло же ни ре пер то ар, али о. Вла ди слав ни је имао ту сна гу 
да у ру ка ма чвр сто др жи то ли ко ра зно ро дан „ан самбл“. То ком из во ђе ња 
зах тев них ско ро „кон церт них“ ком по зи ци ја (Вси ја зи ци, Да вос кре сњет 
Бог, Пре слав на ја дњес и др.) до ста че сто је до ла зи ло и до за бу на.

Го ди не 1948. ста ре ши на Све то тро јич ког хра ма про то је реј о. Јо ван 
Со каљ и про то је реј Вла ди слав би ли су по зва ни у Мо скву, на ју би лар ну 
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свет ко ви ну по во дом 500-го ди шњи це ау то ке фал но сти Ру ске пра во слав-
не цр кве, одр жа ну у све то тр о јич кој Се р ги је вој ла ври. По по врат ку, 
о. Вла ди слав је у Ру ском до му одр жао пре да ва ње о Ру ској цр кви. То му 
ни је би ло за бо ра вље но! Исте го ди не збио се по зна ти кон фликт из ме ђу 
Ста љи на и Ти та, па су сви Ру си по ста ли, ка ко се та да го во ри ло, „сум-
њи ви еле мен ти“. У Ма ђар ској, Ру му ни ји и Бу гар ској за по че ли су мон-
ти ра ни суд ски про це си про тив „ти то ва ца“, а у Ју го сла ви ји исти та кви 
про тив „ста љи ни ста“, при ста ли ца Ре зо лу ци је Ин фор мби роа, ко ја је 
осу ди ла Ти та и ње го ве са рад ни ке. Та лас хап ше ња ни је ми мо и шао ни 
мно ге Ру се, па ни про то је ре ја Вла ди сла ва Не кљу до ва. Но вем бра 1949. 
го ди не у Са ра је ву је от по че ло су ђе ње „со вјет ским шпи ју ни ма и са рад-
ни ци ма оку па то ра“ – ру ским бе ло гар деј ци ма. Већ пр вог да на (29. но вем-
бра) ја вље но је на ра дио-ве сти ма да је „поп Не кљу дов“ из вр шио са мо-
у би ство у са ми ци. Би ло је ја сно да је не са ло мљи ви ба ћу шка, о. Вла ди слав, 
упр кос му че њи ма, до кра ја од би јао да дâ ла жна при зна ња, па је уби јен.

По сле хап ше ња о. Вла ди сла ва, хо ро во ђа на шег хо ра по стао је про-
то ђа кон Алек сан дар Ка чин ски, а ка да је, ав гу ста 1950. го ди не, от пу-
то вао за Трст, на ње го во ме сто до ве ден је хо ро во ђа хо ра ру ске Ивер ске 
ка пе ле на Но вом гро бљу Гри го риј Ива но вич Кри во луц ки. По сле го ди ну 
да на и он је оти шао, сво ме си ну у Бер лин, па је тре ба ло на ћи но вог хо-
ро во ђу. Мој брат Ва си лиј и ја мо гли смо пре у зе ти ту оба ве зу (од на ше 
ше сте го ди не пе ва ли смо у школ ском хо ру, слу ша ли хо ро ве и Про скур-
ни ко ва и Ма сло ва, и пе ва ли код оца Вла ди сла ва, а би ли смо и му зич ки 
обра зо ва ни). Ме ђу тим, у цр кви смо би ли по треб ни ји као ипо ђа ко ни. 
Не ко је по са ве то вао да по зо ве мо Па вла Ива но ви ча Ба ба је ва, ин же ње ра. 
Пре ра та је био хо ро во ђа Дру ге ку бан ске ко зач ке је ди ни це. Осим бра-
та и ме не, од ли чан по зна ва лац цр кве ног по ја ња би ла је и на ша ма ти, 
по па ди ја Људ ми ла. И та ко, це ла на ша по ро ди ца по че да под у ча ва Ба ба-
је ва по себ ним на пе ви ма ко ји се „кро је гла со ви ма“ и основ ним пе сма-
ма ве чер ње и ли тур ги је. Пе ва чи на шег хо ра су би ли ис ку сни и све је 
бр зо ишло. Али Па вел Ива но вич ни ка ко ни је мо гао до кра ја да овла да 
тај ном сме њи ва ња на пе ва ко ји се зо ву „гла со ви“ (а има их осам раз ли-
чи тих као и у срп ском на род ном по ја њу), као и да са вла да ком пли ко ва-
ни је кон церт не ком по зи ци је. Го ди не 1955. на пу стио је на шу цр кву и са 
со бом по вео го то во сав хор. Вер на на шем хра му оста ла је са мо По ли на 
Бур за, ме цо со пран још из двор ског хо ра. У храм Св. Тро ји це пре ве ден 
је хор Ивер ске ка пе ле, ко ји сам осно вао још 1953. го ди не. По сте пе но, 
вра ти ли су се оста ли пе ва чи ра ни јег хо ра, па сам ја, ипо ђа кон Ан дреј 
Та ра сјев, ди ри го вао тим хо ром то ком се дам го ди на, до 1962. го ди не.

Од лу ком ста ре ши не хра ма, про те Ви та ли ја Та ра сје ва, ја ну а ра 1962. 
го ди не тај хор сам пре дао бра ту Ва си ли ју, јер сам због ра да у Цр кви био 
от пу штен са два фа кул те та, где сам пре да вао ру ски је зик и књи жев ност. 
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Про та Ва си лиј је био му зич ки на да рен, имао је и ви сок те нор ле пе 
бо је. По ред свог па стир ског ра да и бо го слу же ња, он је са ен ту зи ја змом 
са ку пљао пе ва че – че сто и Ср бе, па је и по ве ћао број чла но ва. Био је 
ве о ма спре тан и тем пе ра мен тан ди ри гент, во лео је кон церт но из во ђе-
ње, па је на ре пер то ар вра тио ком по зи ци је ко је су не ка да ис кљу чи ли 
о. Пе тар и ми тро по лит Ан то ни је (По ка ја ни ја и Ус кр шњи ка нон ком-
по зи то ра Ве де ља, Вје ру ју Ар хан гел ског и др., не ке по ма ло „све тов не“ 
ства ри), ко је ни су из во ди ли ни Ма слов, ни о. Вла ди слав, а ни мој хор. 
Ка да је ста сао ње гов син Ви та лиј Та ра сјев, му зич ки обра зо ван, са 
пре ле пим деч јим висoким гла сом, већ са 15 го ди на до био је мо гућ ност 
да за ме ни оца по ка зу ју ћи из у зе тан та ле нат и уме шност у то ме. Он је као 
ди ри гент имао за па же не ре зул та те и ру ко во де ћи хо ром све штен ства 
Жич ке епар хи је. Да нас он као отац Ви та лиј, про то је реј, ста ре ши на 
хра ма Св. Тро ји це, ру ко во ди хо ром По двор ја Мо сков ске па три јар ши је, 
а јед но вре ме је то би ло и уз са рад њу ње го ве ра но пре ми ну ле су пру ге 
Јо лан де.

Хо ро ви и хо ро во ђе Ивер ске ка пе ле на Но вом гро бљу  
у Бе о гра ду

До Ру са у ту ђи ни до пи ра ле су ве сти о то ме ко је су све ти ње у њи-
хо вој до мо ви ни би ле оскр на вље не, опљач ка не или чак сру ше не. По себ-
но су би ли по тре се ни 1929. го ди не ка да су са зна ли да ви ше не по сто-
ји мо сков ска све ти ња – Ивер ска ка пе ла са чу до твор ном Све то гор ском 
ико ном Бо го ро ди це пред Ивер ском (Вос кре сен ском) ка пи јом на про-
ла зу за Пре кра сни (Цр ве ни) трг. За то се баш у Ср би ји, цен тру ру ског 
цр кве ног За гра нич ја, у Бе о гра ду, гра ду у ко ме се на ла зио Си нод Ру ске 
за гра нич не цр кве, ја ви ла иде ја о из град њи Ивер ске ка пе ле ван Ру си је. 
Ак тив но уче шће у то ме, у Ко ми те ту за град њу, има ла је гро фи ца Ма-
ри ја Алек сан дров на Свја то полк-Мир ска ја, ко ја је још у Ру си ји упо зна ла 
Ка ра ђор ђе ви ће. Са бла го сло вом бла же њеј шег Ан то ни ја, пр во је рар ха 
Ру ске за гра нич не цр кве, от по че ло је са ку пља ње при ло га и пре го ва ра ло 
се о ло ка ци ји за из град њу тог мо ли тве ног до ма. Ува жа ва ју ћи чи ње ни цу 
да се на бе о град ском Но вом гро бљу по ве ћа вао број Ру са, „оних ко ји 
ни су до че ка ли по вра так у до мо ви ну“, до би је на је са гла сност да се ка-
пе ла из гра ди на те ри то ри ји тог гро бља. По че ли су да при сти жу при ло-
зи за из град њу: од кра љев ског до ма Ка ра ђор ђе ви ћа, па три јар ха срп ског 
Ди ми три ја и мно гих је ра ра ха Срп ске цр кве, од Упра ве гра да Бе о гра да 
и мно гих Ср ба. Ка пе ла ни је из гра ђе на као пот пу но вер на ко пи ја мо-
сков ске, јер је би ло од лу че но да се она гра ди са ол та ром, да се осве ти 
по пу ном чи ну, да би на тај на чин Ру си ма би ло омо гу ће но да по се ћу ју 
ру ска бо го слу же ња у још јед ном од „сво јих“ хра мо ва. Све ча но осве ће ње 
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Ивер ске ка пе ле оба вио је 1931. го ди не но во и за бра ни па три јарх срп ски 
Вар на ва, ис пи сник Пе тро град ске ду хов не ака де ми је, ве ли ки при ја тељ 
и по кро ви тељ ру ских из бе гли ца у Ср би ји. Па ро хиј ски све ште ни ци Све-
то тр о јич ког хра ма на Та шмај да ну (осим са мог ста ре ши не) на из ме нич-
но су слу жи ли у тој ка пе ли, има ју ћи та ко сва ког ме се ца јед но не дељ ну 
„чре ду“ (де жур ство). У ка пе ли је по ста вљен ико но стас ис так ну тог ико-
но пи сца Ге ор ги ја Иг ња тје ви ча Грин ке ви ча-Суд ни ка. Ико ну Ивер ске 
Бо го ро ди це по сла ли су мо на си ру ског ма на сти ра Св. Пан те леј мо на са 
Све те Го ре, а пла шта ни ца је сти гла из Еле он ског ма на сти ра у Све тој 
зе мљи. Убр зо по сле уби ства кра ља-ви те за Алек сан дра, у ка пе ли je по-
ста вље на ико на Св. Алек сан дра Нев ског, у знак се ћа ња на ве ли ког при-
ја те ља и за штит ни ка ру ских из бе гли ца у Ср би ји. Ис под Ивер ске ка пе ле 
из гра ђе на је крип та-гроб ни ца, у ко јој је 1936. го ди не по хра њен прах 
бла же њеј шег ми тро по ли та ки јев ског и га лицијског Ан то ни ја (Хра по-
виц ког), а од 1957. го ди не – и ње го вог вер ног „ке леј ни ка“, ар хи ман дри-
та Те о до си ја (Мељ ни ка), ста ре ши не Ла вре Ви со ки Де ча ни, зна ме ни тог 
Фе ђе, ка ко га је вла ди ка увек звао.

Од са ме из град ње Ивер ске ка пе ле та мо је био ор га ни зо ван хор ко ји 
је во дио Гри го риј Ива но вич Кри во луц ки. Скром не ди мен зи је ка пе ле 
дик ти ра ле су и ма ли број пе ва ча. Био је то квар тет: Ма ри на Круг (со-
пран), Је ка те ри на Алек се је ва (алт), Гри го риј Ба ра њи ков (те нор), Фјо дор 
Бог да нов ски и сам Гри го риј Ива но вич – ба со ви. По не кад је квар тет 
по пу ња ван пе ва чи ма ко ји би то га да на до шли на гро бље, у по се ту гро-
бо ви ма сво јих бли ских. По сле смр ти свог су пру га, уз квар тет је пе ва-
ла и ге не ра ли ца Ана Ни ка но ров на Пол тав це ва, че сто и по па ди ја Људ-
ми ла Бо ри сов на Та ра сје ва, а о ве ћим пра зни ци ма – рас ко шан бас, муж 
Је ка та ри не, Вик тор Алек се јев. Сва ког ко је до ла зио на бо го слу же ња у 
ту ка пе лу из не на ђи ва ле су склад ност и ла ко ћа из во ђе ња нај сло же ни јих 
ду хов них ком по зи ци ја. Гри го риј Ива но вич го то во да ни је упра вљао 
„хо ром“, чак је, не ка ко, и ста јао по стра ни. Ча роб ни гла со ви ових та ко-
ре ћи пра вих со ли ста зву ча ли су по лет но, не ка ко ра до сно, без ика квог 
на пре за ња. Че сто би им се при дру жио и по јац из ру ских хра мо ва у Бео-
гра ду Фи лип Дми три је вич За гре бељ ниј (имао је леп те нор), по зна ва лац 
ти пи ка, по знат још по то ме што је пре ле по пи сао но те (те шко је би ло 
по ве ро ва ти да је то ру ко пис, а не штам па). Са успе хом је био за ме на 
сва ког хо ро во ђе у Ивер ској ка пе ли и у хра му Св. Тро ји це. На пу стио је 
Бе о град 1944. го ди не. О се би је оста вио се ћа ње у хра му Св. Тро ји це по 
но та ма Ста ти ја на Ве ли ку су бо ту. Алек се је ви и Ма ри на Круг Ср би ју 
су на пу сти ли 1950. Ба ра њи ков, по пу лар ни Гри ша, ко ји је пе вао и у ру-
ским ре сто ра ни ма, умро је, а Гри го риј Ива но вич, ка ко је већ ре че но, 
пре шао је у цр кву Св. Тро ји це, али је уско ро та ко ђе на пу стио Ју го сла-
ви ју. Не ко вре ме у Ивер ској ка пе ли су по ја ли пој ци са пев ни ца, Алек сеј 
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Дми три је вич Охо тин и Фјо дор Ни ки фо ро вич Си нељ шчи ков, ко ји ма 
су по ма га ли Пе тар Алек сан дро вич Позд ња ков ски, Ан дреј Сте па но вич 
До јич и др.

Од лу ком ста ре ши не По двор ја Мо сков ске па три јар ши је у Бе о гра-
ду про то је ре ја Ви та ли ја, 1953. го ди не осно вао сам скро ман хор, ко ји 
сам убр зо пре дао ис ку сном пој цу А. С. Доји чу. На жа лост, он је са мо 
две го ди не мо гао да оба вља ту ду жност, па ми је због бо ле сти вра тио 
упра ву над хо ром. Та ко је фор ми ран нов хор Ивер ске ка пе ле, чи је је-
згро су чи ни ли: Ва лен ти на Ле о ни дов на Тре гу бо ва (со пран), мо на хи ња 
Ам вро си ја из Ма на си је ко ја је та да би ла на сту ди ја ма те о ло ги је у Бео-
гра ду (со пран), по па ди ја Људ ми ла Та ра сје ва (алт), Вла ди мир Ва си ље-
вич Гу ми љев ски (бас), А. Д. Охо тин и др. У пу ном са ста ву тај хор је 
1955. го ди не пре ме штен у храм Св. Тро ји це (о че му је већ би ло ре чи). 
Од тог вре ме на у Ивер ској ка пе ли ви ше ни је би ло хо ра, а на бо го слу-
же њи ма су по ја ли пој ци и ис ку сна „устав ни ца“ Ма ри ја Ми хај лов на 
Чер њав ска ја. Да нас се у Ивер ској ка пе ли бо го слу жи са мо у да не ико не 
Бо го ро ди це Ивер ске и су бо том на За ду шни це уз уче шће хо ра Све то-
тро јич ке цр кве.

„Ле ва пев ни ца“ хра ма Све те Тро ји це у Бе о гра ду
Ка да го во ри мо о хо ро ви ма и хо ро во ђа ма у ру ским хра мо ви ма у 

Бе о гра ду, не мо же мо а да не по ме не мо чу ве ну „ле ву пев ни цу“ хра ма 
Св. Тро ји це, ко ју је та ко ђе „осно вао“ про то пре зви тер о. Пе тар. То ком 
мно гих го ди на би ла је по зна та по свом са ста ву – бу ду ћим ар хи је ре ји-
ма, све ште ни ци ма, про фе со ри ма бо го сло вља. 

Тре ба ре ћи да про фе си о нал ни хо ро ви на шег хра ма ни су пе ва ли 
све ду хов не пе сме за вре ме раз ли чи тих бо го слу же ња, ни су уче ство-
ва ли ни у бо го слу же њи ма у да не по је ди них све ти те ља, ко ји су па да ли 
у рад не да не. Та да је „ле ва пев ни ца“ по ја ла и ве чер ња и бде ња и ли тур-
ги је. По себ но све ча но је обе ле жа ван Дан Све тог Јо ва на Бо го сло ва (9. 
ок то бар), јер су го то во сви чла но ви тог хо ра би ли сту ден ти-бо го сло ви, 
или већ на став ни ци ве ро на у ке у шко ла ма и бо го сло ви ја ма. Тај хор 
во дили су о. Пе тар или по јац Ле о нид Ива но вич Ма слич, од ли чан по-
зна ва лац зна ме ног по ја ња, ти пи ка и дру гих бо го слов ских на у ка (не ко 
вре ме је пре да вао у Би тољ ској бо го сло ви ји, у ко јој су тих го ди на пре-
да ва ли и по то њи све ти те љи – Св. Јо ван, ар хи е пи скоп шан гај ски, пре-
по доб ни ав ва Ју стин ће лиј ски, епи скоп охрид ски Св. Ни ко лај). Уо чи 
пра зни ка оба вља но је истин ско „все ноћ но бде ње“, са свим се дал ни ма, 
псал ми ма, ка ти зма ма, са ка но нар си ма, а Бо же стве на ли тур ги ја је на 
сам дан пра зни ка слу же на на грч ком је зи ку. Ти пик и на пе ве ов де су 
учи ли је ро мо нах Јо ван (Мак си мо вич, по то њи ар хи е пи скоп све ти тељ 
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шан гај ски), Алек сан дар Сењ ке вич (бу ду ћи ар хи е пи скоп ло сан ђе ле ски 
Ан то ни је), Лав Бар то ше вич (по то њи епи скоп же нев ски Ле он ти је), ипо-
ђа кон Ни ко дим Је фи мов (ка сни је ар хи ман дрит Спи ри дон), Ду шан 
Ве се ли но вић (је ро мо нах Ам вро си је), је ро мо нах Ма ка ри је (бу ду ћи епи-
скоп срем ски), је ро мо нах Ан дреј (Фру шић, бу ду ћи епи скоп ба ња луч ки, 
а по том срем ски), про фе сор Сте пан Гу шчин, по јац Ви та лиј Та ра сјев, 
све ште ни ци Бо рис Во ло бу јев и Алек сеј Мор гуљ, про то је реј Алек сеј 
Кри шко и мно ги дру ги. Тим хо ром су ди ри го ва ли отац Пе тар, Ле о нид 
Ма слич, Фи лип За гре бељ ниј, про те Вла ди слав и Ви та лиј, про то ђа кон 
Алек сан дар. Хор је имао „по себ но зву ча ње“ јер је био пра ви но си лац иде-
ја про те Пе тра о то ме ка ко тре ба мо ли тве но пе ва ти на бо го слу же њи ма.

Хо ро во ђе школ ског хра ма По кро ва Пре све те Бо го ро ди це
Ка да је ко нач но по ста ло ја сно да наш бо ра вак у ино стран ству ни је 

при вре ме но ста ње до „бр зог по врат ка у до мо ви ну“ и да је ве ро ват но 
реч о веч ном ра стан ку с њом, ру ске из бе гли це су по ста ле све сне да им 
не до ста је ад ми ни стра тив но-на уч но-кул тур но-обра зов ни цен тар. Та ко 
се ро ди ла иде ја о град њи Ру ског до ма. За хва љу ју ћи по др шци кра ља 
Алек сан дра, ње го вог бра та од стри ца прин ца Па вла (чи ја је мај ка би ла 
из чу ве ног ру ског ро да Де ми до вих Сан До на то), Ње го ве све то сти па-
три јар ха срп ског Вар на ве, ака де ми ка Алек сан дра Бе ли ћа и оста лих 
по кро ви те ља ру ских из бе гли ца у Ср би ји, у Бе о гра ду је пр во би ла до-
де ље на ло ка ци ја за из град њу та квог цен тра – до њи део ба ште уз бив ше 
по слан ство цар ске Ру си је у Кра ље ви ни Ср би ји, ко је се на ла зи ло у глав-
ној Ули ци кра ља Ми ла на, на су прот бив шег дво ра. Ве ли ка ба шта се про-
те за ла до Ули це кра љи це На та ли је. По др шка свих по кро ви те ља ни је 
би ла са мо сим бо лич на. По ред са ку пље них сред ста ва од из бе гли ца, 
отво ре но мо же мо ре ћи, Ру ски дом је био из гра ђен нов цем мно го број-
них срп ских до бро тво ра и да ро да ва ца. Про је кат је био по ве рен ис так-
ну том ру ском ар хи тек ти Ва си ли ју Ба ум гар те ну, а за гра ђе вин ског 
пред у зи ма ча је ода бран ин же њер Ју риј Вла ди ми ро вич Бар то ше вич.

Од по ла га ња и осве ће ња ка ме на те мељ ца 1931. го ди не, до отва ра-
ња Ру ског до ма, про те кле су са мо две го ди не. Ру ски дом у спо мен на 
им пе ра то ра Ни ко ла ја II све ча но је осве тио 9. апри ла 1933. го ди не о. Пе тар 
Бе ло ви дов, у при су ству чла но ва срп ског кра љев ског до ма: кра љи це 
Ма ри је, кне за Па вла, ње го ве су пру ге кне ги ње Ол ге и мно гих углед них 
го сти ју из ру ског ра се ја ња и Ср би је. У Ру ски дом су би ли пре се ље ни: 
Др жав на ко ми си ја за ста ра ње о ру ским из бе гли ца ма, ру ско-срп ска 
жен ска и му шка гим на зи ја, основ на шко ла, по зо ри ште, на уч ни ин сти-
тут. У До му је би ла од лич на кон церт на са ла, цео до њи спрат за у зи ма ла 
је про стра на гим на стич ка са ла („со ко ла на“), би ло је до вољ но учи о ни ца, 
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раз ли чи тих слу жбе них про сто ри ја, али ни је би ла пред ви ђе на про сто-
ри ја за школ ску и гим на зиј ску цр кву! Јед на од боч них ни ша со ко ла не 
адап ти ра на је та да као ол тар, ко ји је у рад не да не пре кри ван др ве ним 
па нел-пло ча ма. Школ ску цр кву По кро ва Пре све те Бо го ро ди це осве тио 
је исте, 1933. го ди не, ар хи е пи скоп Ана ста си је, и у њој се слу жи ло не-
де љом, о ве ли ким пра зни ци ма, а и сва ко днев но, то ком Ве ли ког по ста 
(ве ли ко по сни ча со ви, ли тур ги је пре ђе о све ће них да ро ва сре дом и пет-
ком, у сед ми ца ма ка да су се уче ни ци шко ле и гим на зи је при пре ма ли 
за при чест). Осно ван је ме шо ви ти гим на зиј ски хор, ко ји је пе вао не де љом 
на ли тур ги ја ма два пу та ме сеч но: је дан пут за жен ску гим на зи ју, дру ги 
пут – за му шку. Тре ће не де ље пе вао би хор основ не шко ле, а че твр те 
би храм био отво рен за све, а пе вао би ок тет под упра вом Ку змен ка, 
про фе со ра му зи ке. Слу жи ли су на став ни ци ве ро на у ке, а хо ро ве су во-
ди ли на став ни ци пе ва ња. У жен ској гим на зи ји то је био Бо рис Ми хај-
ло вич До бро вољ ски, а у му шкој – Ан дреј Ни ко ла је вич Ку змен ко и Иља 
Илич Сла тин. У оне не де ље ка да су гим на зи је и основ на шко ла би ле 
сло бод не, по јао је му шки ок тет под упра вом А. Н. Ку змен ка. При су ство-
ва ње бо го слу же њи ма (је дан пут ме сеч но) би ло је оба ве зно, уче ни ци 
су би ли по стро је ни по раз ре ди ма, а и уче шће у хо ру је би ло оба ве зно. 
У школ ски хор при ма на су де ца од тре ћег раз ре да. Сва тро ји ца гим на-
зиј ских хо ро во ђа би ли су ви со ко о бра зо ва ни му зи ча ри, па је гим на зиј-
ски хор по јао ве о ма склад но. Че сто су на сту па ли и на ју би лар ним 
све ча но сти ма (сва ке го ди не на Дан Св. Вла ди ми ра у „Да не ру ске сла ве“; 
1937. го ди не на све ча но сти по све ће ној Пу шки ну), при ре ђи ва ли су и 
кон цер те ру ских пе са ма, из во ди ли су и сло же не му зич ке ко ма де, као на 
при мер ша љи ву опе ру Ива нов Па вел, уче ство ва ли у го ди шњим школ-
ским ма тур ским при ред ба ма.

У основ ној шко ли пе ва ње је пре да вао Алек сеј Ва си ље вич Грињ ков, 
ро ђен у Кур ској гу бер ни ји (1893–1966), уче ник Мо сков ског кон зер ва-
то ри ју ма, ко ји је по до ла ску у Ср би ју 1925. го ди не по стао је дан од нај-
и стак ну ти јих хо ро во ђа, ка ко цр кве ног та ко и све тов ног ре пер то а ра. 
Био је хо ро во ђа на шег школ ског хо ра, у ко ји сам до спео већ као уче ник 
пр вог раз ре да (1939), ве ро ват но за то што је мој ста ри ји брат већ пе вао 
код ње га, а мо жда и са мо због свог звон ког гла са и од лич ног слу ха, па и 
сна ла же ња у хор ском пе ва њу: у на шој из бе глич кој по ро ди ци ни је би ло 
ни ра дио-апа ра та ни гра мо фо на, али је по сто јао по ро дич ни хор ски „ко-
лек тив“: де да Бо рис – бас, та та – те нор, те та Та ња – со пран, те та Љу ља 
– ме цо со пран, ма ма – алт, те так Во воч ка – бас. Че сто би, по сле ве че ре, 
не ко ти хо за по чео не што сво је, оми ље но, а оста ли би при хва ти ли; до-
ма ћи кон церт би се не кад оду жио све док се те та или те так, ко ји су 
ста но ва ли да ле ко, не би пре ну ли у стра ху да ће ско ро оти ћи по след њи 
трам вај. Пе ва ло се ти хо, да се не сме та су се ди ма, пе ва ло се осе ћај но, 
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но стал гич но због из гу бље не да ле ке до мо ви не. Че сто су јед ни дру ги ма 
до шап та ва ли ре чи, а по зи ва ли су и нас де цу да им се при дру жи мо.

Про бе хо ра у шко ли одр жа ва не су је дан пут не дељ но, ка да је би ло 
ма ње ча со ва. Грињ ков је се дао за кла вир, а ми би смо га окру жи ли. Стро-
го смо па зи ли да не по бр ка мо гла со ве (пе ва ло се дво гла сно). За вре ме 
про ба он је био ми ран и стр пљив, учио нас је „по гла со ви ма“, пра те ћи 
се бе и нас на кла ви ру. Без жур бе нам је ту ма чио ре чи и из ра зе на цр кве-
но сло вен ском је зи ку, че сто их је пре во дио, а тек та да би са на ма учио 
ме ло ди ју. У свом ра ду са но вај ли ја ма осла њао се на „ста ри је“ уче ни ке 
(то су би ли уче ни ци че твр тог раз ре да). Они су би ли по но сни и на нас, 
„ма ли ше“, гле да ли су са ви си не! На бо го слу же њи ма и при ли ком дру-
гих на сту па Алек сеј Ва си ље вич би се пре о бра зио, по ста јао је строг и 
зах те ван, тем пе ра мент но је ди ри го вао, по ска ку ју ћи. Због свог при лич-
но ве ли ког но са и пра ме но ва гу сте ко се из над че ла, тих тре ну та ка је 
на ли ко вао на пе тли ћа. Ме ђу тим, ни је нам би ло до ша ле. Са мо про бај 
да се за бо ра виш или не гле даш у ње га – на ру чи ци звуч не ви љу шке 
имао је тан ко гу ме но црев це, ду жи не око 25 см, ко јим би не па жљи вог 
пе ва ча ве што вра ћао у ствар ност! Ка да смо се, по сле лет њег рас пу ста, 
по но во сре та ли, она ко крат ко оши ша ни, он је у ша ли пре ко ре вао ро ди-
те ље: „Ка ко ћу их сад ву ћи за чу пе рак?“ Во ле ли смо на шег „Грињ ка“, 
во ле ли, не слу те ћи ка кав је то мај стор хор ског пе ва ња био пред на ма! 
А Алек сеј Ва си ље вич Грињ ков је – ка ко са сво јим хо ром у хра му Св. 
Ар хан ге ла Га ври ла у Зе му ну, ко ји је био усту пљен Ру си ма и у ко јем 
је слу жио про то је реј Ви та лиј Ле по рин ски, а сво до ве по тре сао за хва љу-
ју ћи свом, у чи та вој Ру си ји по зна том ба су, про то ђа ко ну Ва си ли ју Вер-
биц ком, та ко и са хо ром у бе о град ском хра му Ваз не се ња Го спод њег, 
хо ром ко ји је на зи вао „Сла вјан ски“ – го сто вао по Ју го сла ви ји, па и у 
ино стран ству. Га јио је по се бан афи ни тет пре ма А. Т. Гре ча њи но ву, 
ни је во лео ру ске „за пад ња ке“ – ком по зи то ре Борт њан ског, Сар ти ја – а 
до не кле је био не на кло њен чак и Чај ков ском, као ком по зи то ру ду хов-
не му зи ке. С дру ге стра не, сма трао је да се цр кве на му зи ка мо же уне-
ко ли ко мо ди фи ко ва ти. За ни мљи ви су би ли ње го ви ко мен та ри и ути сци 
по сле кон це ра та Хо ра дон ских ко за ка Сер ге ја Жа ро ва. У же љи да сти-
ша мо је оду ше вље ње, по сле до би ја ња гра мо фон ских пло ча из Па ри за, 
са осме хом ми је ре као: „Два пу та сам их ви део, али ни сам чуо све! 
Са ме ни јан се!“

Ста но вао је у Зе му ну, ко ји је то ком ра та био при по јен Не за ви сној 
Др жа ви Хр ват ској. Ње га са же ном спа сло је то што је пре и то ком ра та 
био хо ро во ђа Хр ват ског пе вач ког дру штва „То ми слав“, па их ни су ди-
ра ли. Ме ђу тим, по сле ра та, но ви „вла да ри на ших суд би на“ пре ко ре ва ли 
су га за са рад њу с оку па то ром. Бив ши уче ни ци су га спа сли, они ко ји 
су са да до шли на власт. Мо рао се при хва ти ти ра да у но вим пе вач ким 
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дру штви ма, осва ја ти но ви, „ти тов ски“ ре пер то ар мар ше ва и пар ти зан-
ских пе са ма (ве ћи ном пре пе ва с ру ског). Али Грињ ков ни је на пу штао 
ни свој оми ље ни по сао. Го ди не 1941. из ру ско-срп ског ма на сти ра Ту ман 
на Ду на ву, због не пре кид них пар ти зан ских упа да и пљач ке, игу ман 
Лу ка (Ро ди о нов), ду хов ни на след ник чу ве ног ар хи ман дри та Ам вро си ја 
(Кур га но ва), био је при ну ђен да по бег не са још де се так мо на ха. За јед-
но са њи ма, из ма на сти ра Ним ник скло ни ло се че тр де се так мо на хи ња, 
пред во ђе них игу ма ни јом Па ра ске вом. У Зе му ну им је уто чи ште у сво-
јим две ма ку ћа ма пру жио ис так ну ти ле кар Сер геј Квин ти ли ја но вич 
Со фо те ров. По сле за вр шет ка ра та игу ман Лу ка је оба ма на сти ра об је-
ди нио у „Брат ство Ча сног кр ста“ и пре вео их под омо фор Мо сков ског 
па три јар ха та. Го ди не 1950. ју го сло вен ске вла сти су игу ма на Лу ку и је-
ро мо на ха Те о фа на (Ши шма но ва) про те ра ли из зе мље. Оста ли мо на си 
су се раз и шли по дру гим ма на сти ри ма, а мо на хи ње су се пре се ли ле 
у ма на стир Ма на си ју, где и да нас оби та ва не ко ли ко мо на хи ња из „зе-
мун ског пе ри о да“.

Игу ман Лу ка, ко ји је одав но по зна вао Грињ ко ва, за мо лио га је да 
осну је хор мо на хи ња. Грињ ков се са оду ше вље њем ла тио по сла и за 
крат ко вре ме ство рио за ди вљу ју ћи жен ски хор, ко ји је из во дио нај сло-
же ни је ру ске ду хов не пе сме, у ње го вом аран жма ну. Ви ше пу та имао 
сам при ли ку да их слу шам и пра тим по но та ма, да се уве рим ка ко је 
Грињ ков ве што ре ша вао те те шке за дат ке аран жма на. За хва љу ју ћи 
из у зет но ви со ком со пра ну мо на хи ња Ам вро си је, Фе вро ни је и Ани си је, 
и од лич ним кон тра ал то ви ма мо на хи ња Дом ни не и Јев ге ни је, Грињ ко ву 
је успе ва ло да обез бе ди звуч ност ве о ма ши ро ког ди ја па зо на. На жа лост, 
од ла зак мо на хи ња из Зе му на пре ки нуо је рад Грињ ко ва са жен ским 
хо ром. По след њи цр кве ни „хор“, ко јим је упра вљао, био је квар тет у 
ис тој, та да већ бив шој ру ској цр кви Св. Ар хан ге ла Га ври ла у Зе му ну, 
а у са ста ву: Ве ра Ба њи на – со пран, Ол га Грињ ко ва – алт, Алек сеј Грињ-
ков – те нор, и сле пи ко зак Сте пан – бас. Ка да се 1959. го ди не про то је реј 
Ви та лиј Ле по рин ски упо ко јио, мој му шки ок тет из хра ма Св. Тро ји це 
до шао је са ста ре ши ном про том Ви та ли јем у Зе мун, где смо од слу жи ли 
по се бан па ра стос ко ји се слу жи пр ви по сле упо ко је ња и зо ве „на ис ход 
ду ше“. Ду бо ко дир нут из во ђе њем мо га му шког ок те та, мој учи тељ, 
ми ли Алек сеј Ва си ље вич, из љу био ме је и, са свим као ста ри Дер жа вин 
Пу шки на, „си ла зе ћи у гроб, бла го сло вио“! У би о гра фи ја ма Ша ља пи на 
че сто се ци ти ра ње гов раз го вор са зе мља ком Гор ким, да ка да обо ји ца 
умру, о Мак си му, пи сцу, оста ће траг, а ја, жа лио се Ша ља пин, от пе вао 
– и ни шта ни је оста ло! На жа лост, ис так ну ти ру ски цр кве ни и све тов-
ни хо ро во ђа Алек сеј Ва си ље вич Грињ ков ства рао је у вре ме ка да су 
сни ма ња би ла рет кост, па су од ње го вог де ла оста ле је ди но успо ме не 
оних ко ји су га це ни ли и као учи те ља во ле ли.
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Ру ски хо ро ви и хо ро во ђе у Бе о гра ду

У Бе о гра ду су, ка ко је већ ре че но, по сто ја ла три ру ска хра ма, у ко-
ји ма су мо гли да пе ва ју ру ски цр кве ни хо ро ви, са ру ским хо ро во ђа ма: 
храм Св. Тро ји це на Та шмај да ну, Ивер ска ка пе ла на Но вом гро бљу и 
школ ско-гим на зиј ска ка пе ла у Ру ском до му. По сто ја ла је исти на и 
ма ла цр ква при ру ском ста рач ком до му на Се ња ку. Но, у ве ли кој ру ској 
ко ло ни ји у Бе о гра ду би ло је још мно го пе ва ча и хо ро во ђа. Сто га ни је 
чу до што су они ну ди ли сво је услу ге срп ским па ро хи ја ма. Је дан од пр вих 
ру ских хо ро ва осно ван је при хра му Св. апо сто ла Мар ка у цен тру Бео-
гра да. Ди ри гент је био Вик тор Ха ри то но вич Шчер ба ков, та лен то ва ни 
хо ро во ђа, ро ђен у гра ди ћу Ба ла кле ја (Хар ков ска гу бер ни ја), где је, ка ко 
је го во рио, по сто ја ла ве ли ка цр ква у ко јој је пе вао још као де чак, а ка-
сни је као мла дић био и хо ро во ђа.

Шчер ба ков је био хо ро во ђа вул кан ског тем пе ра мен та. Ап со лут но 
је вла дао хо ром, и то без су ви шних по кре та. На спе ци фи чан на чин је 
во дио про бе хо ра. Иа ко су сви пе ва чи мо гли да пе ва ју „ди рект но са 
но та“, он је де таљ но и раз го вет но об ја шња вао ко ји му зич ки ефе кат му 
је по тре бан у од ре ђе ној му зич кој фра зи, и то је са вр ше но по сти зао. На 
про ба ма је био до не кле ре зак, чак груб. Та ко је, на при мер, од лич ној 
пе ва чи ци Су за ни Бе лу бе ко вој упу ћи вао при мед бе: „‘рав ни је’, без ра зних 
уз ди са ја, ни су ти то ре сто ра ни ‘Ка збек’ или ‘Ми мо за’“ (по зна ти ру ски 
ре сто ра ни у ко ји ма је Су за на на сту па ла пе ва ју ћи ру ске ци ган ске ро ман-
се). Ипак, то ком бо го слу же ња ни шта ни је го во рио, шкр тих по кре та и 
без ика квих су ви шних зна ко ва. Ње го ве „глав не зве зде“ би ле су Та тја на 
Ма зи ки на и Ол га Ољ де коп из Бе о град ске опе ре, лир ски те нор Сер геј 
Опо ков и чу де сан бас Ни ко лај Де ни сен ко. По што је то ком ра та храм 
Св. Мар ка из го рео, Шчер ба ков је пре шао у храм По кро ва Пре све те 
Бо го ро ди це, у ко јем су пре ње га хо ро во ђе би ли Ле о нид Ба зи ље вич, 
Сте пан Гу шчин и Алек сан дар За ли јев. Исти на, то ви ше ни је био онај 
ста ри, по свом са ста ву моћ ни хор. По сте пе но, по го то во пред крај и по сле 
ра та, про ре ђи ва ли су се ре до ви Ру са у Бе о гра ду, па та ко и хо ри ста. Хор 
Шчер ба ко ва је и да ље био на ви со ком из во ђач ком ни воу, ме ђу нај бо-
љи ма у бе о град ским хра мо ви ма, али од Ру са у ње му су оста ли са мо 
те нор Ва дим Ба сањ ко и бас Алек сан дар Ма се вро, та ко да је Шчер ба ков 
на дан хра мов не сла ве или за ду хов не кон цер те по зи вао пе ва че из хо ра 
хра ма Св. Тро ји це. Ње гов по след њи хор по јао је у цр кви Св. кне за Ла-
за ра на Зве зда ри. За раз ли ку од Грињ ко ва, Шчер ба ков се оду ше вља вао 
мај стор ством Сер ге ја Жа ро ва и че сто по ми њао уче шће Хо ра Дон ских 
ко за ка на че тр де се то днев ном по ме ну по сле по ги би је кра ља Алек сан дра, 
слу же ном у хра му Св. Ђор ђа на Оплен цу. Мо рам са по но сом да ис так нем 
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да се бе сма трам ње го вим уче ни ком (на рав но уз пр вог – Грињ ко ва), што 
је и он по не кад ис ти цао, уче ству ју ћи у мом хо ру као пе вач.

Ка да го во ри мо о ис так ну тим ру ским хо ро во ђа ма ду хов не му зи ке 
у Бе о гра ду, мо ра мо спо ме ну ти про фе си о нал ног му зи ча ра и сјај ног хо-
ро во ђу мно гих хор ских ко лек ти ва Алек сан дра Ар те мје ви ча За ли је ва, 
ро ђе ног у Вла ди кав ка зу (1898). Он је, ме ђу тим, ви ше па жње по све ћи-
вао пе да го шком ра ду у Му зич кој ака де ми ји и у му зич ким шко ла ма, не го 
прак тич ном ра ду са цр кве ним хо ро ви ма, али за то не ки вр сни ди ри-
ген ти и да нас са гор до шћу по ми њу свог учи те ља. Нај ду же је упра вљао 
хо ром Са бор ног хра ма Св. Ар хан ге ла Ми ха и ла (Пр во бе о град ско пе-
вач ко дру штво) и хо ром у хра му По кро ва Пре све те Бо го ро ди це. Строг, 
чак из у зет но зах те ван, увек је по сти зао стил ско са вр шен ство, кри ти-
ку ју ћи ко ле ге ко је су ком по зи ци је Борт њан ског, Че сно ко ва, Тур ча њи-
но ва, Чај ков ског, Рах ма њи но ва из во ди ли на исти на чин, што зна чи 
без лич но и не ува жа ва ју ћи стил од го ва ра ју ће епо хе. Иа ко ни жег ра ста, 
од лич но је умео да при ву че па жњу хо ра, „де спот ски“ и упор но је стре-
мио сво јој за ми сли, ка ко на про ба ма та ко и на бо го слу же њи ма и кон-
цер ти ма. Ни је био на кло њен де ли ма са со ли сти ма, сма тра ју ћи да се 
ти ме „по ти ску је“ уло га хо ра. Ње го во нај о ми ље ни је че до, ко ме је по кло-
нио ско ро два де сет го ди на свог жи во та, био је огро ман ама тер ски хор 
по шта ра „Ђо ка Па вло вић“, ко ји је За ли јев уз ди гао на ви сок про фе сио-
на лан ни во. Са ве о ма зах тев ним ре пер то а ром тај хор је од ла зио на тур-
не је по Ју го сла ви ји, па и у ино стран ство. 

Ма да се име Сте па на Ге ор ги је ви ча Гу шчи на – ро ђен 1888. го ди не 
у Хар ков ској гу бер ни ји – ни ка ко не мо же ве за ти са мо за Бе о град и ње-
го ве цр кве не хо ро ве, то ва жно име ру ске хор ске умет но сти мо ра би ти 
по ме ну то у овом пре гле ду. Са сте че ним ви со ким исто риј ско-фи ло ло-
шким и му зич ким обра зо ва њем, он је по до ла ску у Ср би ју по стао на-
став ник При зрен ске бо го сло ви је, у ко јој је пре да вао пе ва ње и ру ски је зик, 
а во дио је и хор бо го сло ва. Чим је от по чео рат, бе жао је од „ба ли ста“ 
– Ал ба на ца. У Бе о гра ду је, упо ре до са пе да го шким ра дом, во дио хор 
Пр вог бе о град ског пе вач ког дру штва и хор при хра му По кро ва Пре-
све те Бо го ро ди це. По сле ра та Ми ни стар ство про све те га је упу ти ло у 
Ниш, где је пре да вао му зи ку, био хо ро во ђа мно гих хо ро ва, а док је та мо 
по сто јао ма ли опер ски ан самбл, во дио је и опер ски хор. Про фе сор Гу-
шчин је био од ли чан по зна ва лац цр кве ног по ја ња, цр кве ног пра ви ла 
и хор ске умет но сти. По при ча њи ма бив ших уче ни ка-бо го сло ва, био 
је ве о ма па жљив и не жан. Хор га је слу шао и љу ба вљу је уз вра ћао на 
очин ску бри гу. Био је је дан од рет ких ру ских хо ро во ђа ко ји су са вр ше-
но при хва ти ли ве о ма сло жен си стем срп ских цр кве них на пе ва („гла-
со ва“), па је и сам у то ме мо гао да об у ча ва бо го сло ве. У Ни шу су га сви 
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за во ле ли, по себ но вла ди ка ни шки Јо ван, ве ли ки љу би тељ ру ског цр кве-
ног по ја ња. Вла ди ка је ин си сти рао да Сте пан Ге ор ги је вич по ма же и 
хо ру Са бор ног хра ма, ма да је знао ко ли ко је за у зет. Гу шчин је упра вљао 
и мно гим све тов ним хо ро ви ма. Кад би, по не кад, слу жбе но до ла зио у 
Бе о град, ра до је при хва тао мој пред лог да ди ри гу је ли тур ги ју у ру ској 
цр кви Св. Тро ји це, а од ње га се увек има ло че му по у чи ти.

Пе де се тих и ше зде се тих го ди на XX ве ка, у хра му Ро жде ства Пре-
све те Бо го ро ди це на Ка ле мег да ну, хо ром је са ве ли ким успе хом упра-
вљао про то је реј Вик тор Ца рев ски, и сам од ли чан пе вач, ви со ког и ле пог 
те но ра. Био је стал ни уче сник свих све ча них ве чер њих слу жби у на шем 
ру ском хра му, укра ша ва ју ћи не са мо пе ва ње хо ра не го и по ју ћи ве ли-
ча ни ја и ве ли ко по сне на пе ве (Се же них гр ја дет, Чер тог Твој), ко је је 
код нас, по тра ди ци ји, из во ди ло све штен ство.

У ра зним хра мо ви ма и у раз ли чи то вре ме хо ро во ђе ру ских и срп-
ских хо ро ва би ли су Ни ко лај Кру ти ков, Сте пан Кра суц ки, Дми триј 
Гор тин ски, про то је реј Ми ха ил Ко тља рев ски. Сви они су да ли од ре ђен 
до при нос хор ској умет но сти у Бе о гра ду. По се бан траг је оста вио де се-
то го ди шњи рад Дми три ја Гор тин ског са Пр вим бе о град ским пе вач ким 
дру штвом у Са бор ној цр кви. Не на ру ша ва ју ћи тра ди ци ју ко ју су у том 
хо ру ство ри ли сам Сте ван Мо кра њац и ње го ви след бе ни ци, ме ђу ко ји ма 
је био и про фе сор Гор тин ског Све то лик Па шћан, Гор тин ски је у ру ске 
ком по зи ци је на ре пер то а ру хо ра унео њи хов пра ви дух.

По ја ва ве ли ког бро ја ру ских ви со ких је ра ра ха, све штен ства, ду хов-
них ми сли ла ца и бо го сло ва у европ ским зе мља ма мо же се сма тра ти 
ми си јом. Овој ску пи ни мо гу би ти при кљу че ни и но си о ци ру ске ду хов-
не му зич ке кул ту ре: ком по зи то ри, хо ро во ђе, пе ва чи. Ме ђу тим, чи ни се 
да ру ски цр кве ни хор у Фран цу ској, Ен гле ској, Аме ри ци, или у Нор ве-
шкој, Тур ској, Ту ни су и сл., ни је исто што и ру ски цр кве ни хор у Бу гар-
ској, Ср би ји, Ма ке до ни ји, чак и у Ру му ни ји. Слу ша о ци на За па ду мо гу 
се ди ви ти ру ским ком по зи ци ја ма и ви со ком ни воу умет нич ке ин тер пре-
та ци је овог или оног ру ског цр кве ног хо ра, али то на ше бо гат ство за 
њих је са мо нов му зич ки до жи вљај, нов за ни мљив ре пер то ар, док се у 
сло вен ским пра во слав ним зе мља ма то ду хов но бо гат ство при ма дру-
га чи је, оно се упи ја, че сто при ма као сво је, оно опло ђа ва ло кал ну му зи-
ку и ту оста је за у век. Сто га иде ја о на шој еми грант ској ми си ји ов де 
зву чи дру га чи је, до би ја дру ги сми сао – као трај но ду хов но обо га ћи ва ње.

У Ср би ји, па ни у Бе о гра ду, хор ска ду хов на умет ност ни је би ла 
то ли ко раз ви је на као у Ру си ји. О то ме у сво ме ра ду у овом збор ни ку 
пи ше ис так ну ти по зна ва лац жи во та ру ске ди ја спо ре у Ју го сла ви ји, 
Алек сеј Бо ри со вич Ар се њев, син из вр сног пе ва ча, ком по зи то ра и хо-
ро во ђе (арСеньев 2013; арСењев 2016).
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Не ки од ру ских на пе ва већ се сма тра ју „сво јим“, на при мер, ма ло 
Мно га ја ље та Борт њан ског, ко је се по је не са мо у хра мо ви ма не го и о 
свад бе ним го зба ма. Не знам ка кав је оби чај у дру гим срп ским гра до-
ви ма, али у Бе о гра ду се у не ким хра мо ви ма при ли ком от пу ста по је 
Чест њеј шу ју хе ру вим по ру ском на пе ву за Ве ли чит ду ша мо ја де ве те 
пе сме ка но на са ју тре ња. 

Ау тор ових ре до ва био је све док, чак уче сник сле де ћег про це са 
усва ја ња ру ског на пе ва од стра не Ср ба: ка да је, 1955. го ди не, мој отац, 
про то је реј Ви та лиј Та ра сјев, био на гра ђен пра вом но ше ња ми тре, ли-
тур ги ју у на шем хра му слу жио је Ње го ва све тост па три јарх срп ски 
Ви кен ти је. Он је још као млад ар хи ман дрит у Срем ским Кар лов ци ма, 
где је та да уто чи ште на шао и ми тро по лит Ан то ни је (Хра по виц ки), 
био чест уче сник ру ских бо го слу же ња и за во лео их је. За то је на ре дио 
да ли тур ги ја те че „по ру ски“. На ма лом вхо ду све штен ство и ми, при-
слу жни ци, за пе ва ли смо на ше При и ди те по кло ним сја. Ње го вој све то сти 
се то то ли ко до па ло да је мо лио ме не и бра та Ва си ли ја (та да ипо ђа ко не) 
да му за пи ше мо ту ме ло ди ју у но те и да му до ђе мо у Па три јар ши ју и 
са њим уве жба мо тај на пев. Од та да он је сву да, где год да је слу жио, 
сам от по чи њао и во дио то пе ва ње ру ским на пе вом. При мо рао је сво је 
ђа ко не и са слу жи те ље да са вла да ју тај на пев. Овај оби чај са чу ван је и 
при сле де ћем па три јар ху, Гер ма ну, та ко да је то по ја ње пре ста ло би ти 
„ту ђе“, по ста ло је сво је, уо би ча је но – срп ско!

Мо же се с пу ним пра вом ре ћи да су ру ске цр кве не хо ро во ђе и пе-
ва чи у Ср би ји до стој но ис пу ни ли сво ју ми си ју и да ли свој ду хов ни до-
при нос раз во ју бла го ље пи ја при бо го слу же њи ма у срп ским хра мо ви ма.

Уме сто за кључ ка
Сеп тем бра 2008. го ди не у До му ру ске ди ја спо ре „Алек сан дар Сол-

же њи цин“ у Мо скви одр жа на је ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја 
„Ру ска ди ја спо ра: му зи ка и пра во сла вље“. Ма те ри јал из ло жен на том 
ску пу да је нам мо гућ ност да из ве де мо не ке за кључ ке и оце не оно га 
што смо чу ли на том из у зет но за ни мљи вом ску пу. Ре фе ра ти су по све-
до чи ли да је ме ђу ру ским из бе гли ца ма би ло ис так ну тих, та лен то ва них 
ком по зи то ра, ди ри ге на та, хо ро во ђа и те о ре ти ча ра ру ске цр кве не хор-
ске и пе вач ке умет но сти. Сви су они чу ва ли нај бо ље тра ди ци је ру ске 
цр кве не му зич ке умет но сти и не рет ко, те о рет ски и у прак си, чи сти ли 
су је од све га стра ног и по вр шног, а сво јим уче ни ци ма и след бе ни ци ма 
пре да ва ли су ту све ту ми си ју. Огром но зна ње и де ла ње та квих зна ла-
ца, ка кви су би ли ар хи е пи скоп че ља бин ски Га ври ло (Че пур), И. А. 
Гард нер, Б. М. Лед ков ски, Н. П. Афон ски, П. В. Спа ски, Ј. И. Је вец и 
дру ги, омо гу ћи ли су да се, упо ре до са по зна ва о ци ма ко ји су оста ли у 
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Ру си ји (на при мер, Н. Д. Ус пен ски), за на ред на по ко ле ња са чу ва не из-
мер но бо гат ство ру ске ду хов не му зич ке кул ту ре, да се от кри ју ње ни 
ко ре ни и да се ука же на високo ме сто ко је, у свет ским раз ме ра ма, с 
пра вом за у зи ма то кул тур но на сле ђе Ру си је.

Же лео бих на кра ју да из не сем и је дан слу чај из сво је прак се хо ро-
во ђе ко ји ми је по мо гао да из гра дим соп стве ни став о ва жном пи та њу 
ме ста и уло ге ду хов не му зи ке у ли тур гиј ској прак си.

Као мла ди хо ро во ђа у на шем Све то тро ич ком хра му у Бе о гра ду, 
ја сам са хо ром (15–20 пе ва ча) не го вао ре пер то ар на сле ђен од прет ход-
ни ка. Из во ди ли смо ско ро 30 раз ли чи тих Хе ру вим ских пе са ма. Лич но 
сам нај ви ше во лео ону А. Ка стаљ ског и „Оби ход ну ју“ бр. 4; мој отац, 
про то је реј Ви та лиј, во лео је Хе ру ви ку Љвов ског, а брат, про то је реј 
Ва си лиј, ону Му зи че скуа. Ве о ма смо до бро пе ва ли Хе ру ви ку све ште-
ни ка Ни кољ ског. Све со пра не сам при мо ра вао да пе ва ју де о ни цу ал-
то ва, на у штрб дик ци је (!) по сти зао сам зву ча ње хо ра „по пут ор гу ља“, 
а ко ло ра тур ни со пран Су за на Ни ко ла јев на Јер шев ска пе ва ла је со пран-
ску де о ни цу као со ли ста. Јед ном при ли ком ка да смо за и ста до бро 
от пе ва ли ту хе ру ви ку, по сле слу жбе на пев ни цу је до шла на чел ни ца 
на шег цр кве ног се стрин ства, гро фи ца Ни на Ива нов на Сне са ре ва, кћи 
бив шег гу бер на то ра г. Жи то ми ра, ко ја је бли ско по зна ва ла та да шњег 
ар хи е пи ско па во лин ског Ан то ни ја (Хра по виц ког). Док ме је гр ли ла, 
из у сти ла је: „Ан др ју шењ ка, ви сте да нас та ко из ван ред но пе ва ли Хе-
ру ви ку... та ко чу де сно, да се ја про сто ни сам мо гла мо ли ти“. Ова по-
хва ла пре се че ме! Та ко ме смо ми то пе ва ли!? Го спо ду Бо гу? Па Ње му 
пе ва мно штво ан ђе ла! Они ма ко ји се мо ле? Та ми смо их, сво јим по ја-
њем, оме та ли да се мо ле! Зна чи, пе ва ли смо са мо за се бе! Овај слу чај 
при мо рао ме је да у ко ре ну про ме ним свој од нос пре ма уло зи хо ра у 
бо го слу же њи ма. За то сам од та да сва ко бо го слу же ње по чи њао обра-
ћа њем пе ва чи ма: „Дра ги мо ји, ако не мо же мо да по мог не мо вер ни ци-
ма да се мо ле, хај де да им не сме та мо!“

Не из мер но сам се об ра до вао ка да сам у јед ном ука зу Јо ва на, ар хи-
е пи ско па шан гај ског, са да све ти те ља, на и шао на ре чи ко је су пот пу но 
от кло ни ле све мо је сум ње: „За де ло твор ни је и ефи ка сни је уче шће 
вер ни ка у бо го слу же њи ма апе лу је се на све штен ство да укљу чу је мир-
ја не, све тов ња ке, да у што ве ћем бро ју чи та ју и по ју за пев ни ца ма, а 
по себ но де ца и омла ди на да уче ству ју на бо го слу же њи ма. Ујед но, 
пре по ру чу је се да се, ко ли ко је то мо гу ће, уве ду за јед нич ко пе ва ње од 
стра не свих вер ни ка по је ди них де ло ва или чак це лог бо го слу же ња, по 
угле ду на древ ну Цр кву (ис та као ау тор – А. Т.). Не сум њи во, свих не де ља 
и пра знич них да на сви вер ни ци на ли тур ги ји тре ба за јед но да по је 
Ве ру ју и Оче наш, а на ве чер њој, ка да је ред Вос кре се ние Хри сто во 
видjевше. Да би се то по сти гло, од ко ри сти је да се део хо ри ста до ве де 
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на сред хра ма, а ђа кон или не ко од хо ри ста да до би је за да так да ускла-
ђу је то пе ва ње“.1 

Не ка нам Го спод по мог не да у сво јим на уч ним и дру гим ра до ви ма 
са чу ва мо за по том ство, ка ко у ди ја спо ри та ко и у до мо ви ни, ве ли ко 
му зич ко на сле ђе не у мор них цр кве них пре га ла ца на шег За гра нич ја, а 
у на шем са вре ме ном ли тур гиј ском жи во ту ипак да сле ди мо за ве те 
ве ли ког све ти те ља све ру ског и све пра во слав ног, Јо ва на шан гај ског 
та ко ђе и би тољ ско-бе о град ског, те же ћи је ди но исти ни том иде а лу пра-
во слав них хри шћа на – на шој Древ ној Цр кви, и у на шим хра мо ви ма 
об но ви мо све на род но бо го слу жбе но по ја ње је ди ни ми усти и је ди њем 
серд цем! 
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арСеньев Алек сей. „Рус ское цер ков ное пе ние в Сер бии: 1920–1970-е годы.“ У: зверева, 

Све тла на (со ста вле ние). Рус ское за ру бежье: музыка и ֲра во сла вие. Ме жду на род-
ная на уч ная кон фе рен ция, Мо сква, 17–17 сенֳября 2008 ֱ. Мо сква: Дом рус ско го 
за ру бежья им. А. Сол же ницына: ВИ КИ МО-М, 2013, 211–283. Ва ри јан та ра да на 
срп ском је зи ку об ја вље на је у овом бро ју Збор ни ка (арСеньев 2016). 

Дьяконов, Про то и е рей Ан дрей. „О хо ре дон ских ка за ков под упра вле ни ем С. А. Жа ро ва.“ 
Кон фе рен ция „Цер ков ное ис кус ство“. Мо сква, 2006.

керн, Ар хи ман дрит Ки при ан. Вос ֲ о ми на ния о ми ֳ ро ֲ о ли ֳ е Ан ֳ о нии (Хра ֲ о виц ком) 
и еֲи скоֲе Га ври и ле (Че ֲ у ре). Мо сква: Пра во сла вие, 2002. 

коСик, Вик тор. Рус ская цер ковь в Юֱо сла вии: 20–40.е ֱֱ. ХХ ве ка. Мо сква: Пра во-
славный Свято-Ти хо нов ский Бо го слов ский ин сти тут, 2000.

An drej Ta ra sjev

RUS SIAN CHURCH CHO IRS AND CHO IR LE A DERS IN BEL GRA DE  
(1920–1970)

Sum mary

This pa per is the aut hor’s per so nal re col lec tion. The aut hor him self is ori gi nally 
from a Rus sian re fu gee fa mily and sin ce a very young age he was a wit ness and ac com-
pli ce of the re li gi o us and mu sic li fe of Rus sian emi grants in Bel gra de. He sub stan ti a tes 
his re col lec tion with se ve ral do cu ments and stu di es which he used in this pa per.

The pa per pic tu re squ ely de scri bes the spi ri tual li fe of Rus sian emi grants from the 
very be gin ning of this pa in ful story. A spe cial pla ce was de fi ni tely oc cu pied by highly 
edu ca ted pri ests de eply com mit ted to the ir mis sion.

The pa per al so il lu stra tes the work of Rus sian con duc tors and sin gers in Rus sian 
chur ches in Bel gra de – the Church of the Holy Tri nity in Taš maj dan, the Iver Cha pel in 
the New Ce me tery and se ve ral stu dents’ cho irs in scho ols which exi sted in the Rus sian 
Ho me. Rus sian con duc tors of ten to ok cho irs to Ser bian chur ches in Bel gra de and Ze mun, 
as well as all over Ser bia. Many of them we re skil led mu si ci ans, gre at scho la rs of Rus sian 

1 Ио анн, святи тель, ар хи е пи скоп Шан хайски й и Сан-Фран ци ский, Указ о ֲри вле че нии 
ֲри хо жан к уча сֳию в бо ֱ о слу же нии. 
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church mu sic and stu dents of Rus sian and tra di ti o nal Ser bian sin ging. The aut hor pre sents 
im por tant in for ma tion re gar ding the mu sic re per to i re, the man ner of in ter pre ta tion, ar-
ti stic and prayer aims of the con duc tors. The re was a we alth of Rus sian spi ri tual mu sic 
and spi ri tual and ar ti stic ex pe ri en ces in church ser vi ces in Bel gra de and Ze mun chur ches. 
Alt ho ugh the new cir cum stan ces af ter the Se cond World War did not fa vor the church as 
an in sti tu tion, in clu ding the art of li turgy, the tra ces of ac ti vi ti es of Rus sian ar tists can 
still be no ti ced to day both in the man ner of per for man ce of li turgy mu sic and the re per-
to i re of church cho irs and the con tent of the few pre ser ved sco res.

Key words: Rus sian emi gra tion, Ort ho dox church mu sic, cho ir sin ging, church cho irs 
in Ser bia, Rus sian cho irs in Ser bia.
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АЛЕК СЕЈ АР СЕ ЊЕВ
Са мо стал ни ис тра жи вач, Но ви Сад

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per
arsenjev@neobee.net

РУ СКА ЕМИ ГРА ЦИ ЈА И ЦР КВЕ НО ПО ЈА ЊЕ  
У СР БИ ЈИ: 1920–1970. ГО ДИ НЕ*

СА ЖЕ ТАК: У пр вим го ди на ма по сле об но ве Срп ске па три јар ши је (1920), по чет-
ка ра да Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду (1920) и об но ве мо на шког жи во та у мла дој 
Кра ље ви ни СХС, у зе мљу су као из бе гли це из Ру си је сти гли мно ги ин те лек ту ал ци и 
све ште на ли ца. Што се ти че цр кве ног по ја ња у пра во слав ним ре ги о ни ма Кра ље ви не, 
до при нос ру ских из бе гли ца-еми гра на та огле дао се у осни ва њу и во ђе њу срп ских и 
срп ско-ру ских цр кве них хо ро ва, хар мо ни за ци ји срп ских цр кве них на пе ва, упо зна ва њу 
са ру ским ду хов ним му зич ким на сле ђем, одр жа ва њу на ста ве по ја ња у бо го сло ви ја ма, 
про у ча ва њу цр кве не му зи ке и ком по но ва њу.

По ред при ка за би о гра фи ја и де лат но сти ис так ну ти јих пред став ни ка ру ске еми-
гра ци је, три при ло га уз рад све до че о ши ро кој за сту пље но сти ру ских хо ро во ђа у па-
ро хи ја ма Срп ске цр кве и Ру са, на став ни ка му зи ке и хо ро во ђа у сред њим шко ла ма 
Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: цр кве но по ја ње, Срп ска пра во слав на цр ква, пе вач ка дру штва, 
ру ска еми гра ци ја, ру ске па ро хи је, ру ска ду хов на му зи ка, на став ни ци пе ва ња и хо ро во ђе.

Та ла си ру ских из бе гли ца из цр но мо р ских лу ка ко ји су 1919–1921. 
годинe за пљу сну ли оба ле Ја дран ског мо ра и Ду на ва, као и по гра нич-
не же ле знич ке ста ни це Кра ље ви не СХС, до не ли су на Бал кан гра ђа не 
Ру ске им пе ри је пр вен стве но са сред њим и ви со ким обра зо ва њем (при-
бли жно 70%). У окви ру сво јих мо гућ но сти, мла да кра ље ви на им је 
ука за ла го сто прим ство и по моћ, а рад но спо соб ни ру ски еми гран ти су 
се тру ди ли да се би обез бе де по сао у стру ци.1

* Овај рад је пре вод са ру ског дру гог де ла сту ди је: Ар сеньев , А. Б. Рус ское це р ков ное 
ֲе ние в Сер бии: 1920–1970-е ֱоды, об ја вље не у збор ни ку Рус ское за ру бежье: музыка и ֲра во-
сла вие. Ме жду на род ная на уч ная кон фе рен ция, Мо сква, 17–19 сенֳября 2008 ֱ. Мо сква: Дом 
рус ско го за ру бежья им. А. Сол же ницына; викоМо 2013: 211–283. Текст је при ла го ђен ин те-
ре со ва њи ма чи та ла ца срп ске вер зи је тек ста.

1 Де таљ ни је о до ла ску, број но сти и раз ме шта ју из бе гли ца, вид.: јовановић 1996 и 2006. 
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Срп ска пра во слав на цр ква (СПЦ) је ука за ла се стрин ску по др шку 
Ру ској пра во слав ној цр кви (РПЦ): је рар си и мо на си су при вре ме но 
би ли сме ште ни у срп ске ма на сти ре, а Ви шој при вре ме ној ру ској цр кве-
ној упра ви у из бе гли штву, на че лу са ми тро по ли том ки јев ским и га-
ли циј ским Ан то ни јем, пру жен је азил у Срем ским Кар лов ци ма. У клир 
Срп ске пра во слав не цр кве ра до су при мље не сто ти не ру ских све ште-
ни ка ко ји ма су да те па ро хи је, нај че шће у уда ље ним и опу сте лим се ли-
ма. Цр кве но сло вен ски бо го слу жбе ни је зик и го то во иден тич ни цр кве ни 
ка но ни омо гу ћи ли су Ру си ма да се ла ко и бр зо акли ма ти зу ју у но вој 
сре ди ни.

На је ди ном у зе мљи Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту Бе о-
град ског уни вер зи те та2 и у свих шест пра во слав них бо го сло ви ја3 то ком 
ме ђу рат ног пе ри о да пре да ва ли су ру ски про фе со ри, ко ји су из вр ши ли 
огро ман ути цај на раз вој пра во слав не ми сли, на у ке, про све те и вас-
пи та ња у та да шњој Ју го сла ви ји.

Ме ђу при до шли ца ма је био и зна тан број ци вил них и вој них ли ца 
са му зич ким обра зо ва њем. Ви ше од сто ти не би ли су на став ни ци пе-
ва ња и хо ро во ђе у сред њим шко ла ма, а не ко ли ко де се ти на би ли су 
хо ро во ђе ама тер ских хо ро ва при кул тур но-про свет ним дру штви ма.

Што се ти че цр кве ног по ја ња у пра во слав ним ре ги о ни ма Кра ље-
ви не, до при нос ру ских еми гра на та огле да се у:

– осни ва њу и во ђе њу срп ских и ру ско-срп ских хо ро ва при срп ским 
хра мо ви ма;

– осни ва њу и во ђе њу са мо ру ских хо ро ва ко ји су ре дов но пе ва ли у 
срп ским хра мо ви ма;

2 На Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту пре да ва ли су: Ми ха ил Алек сан дро вич 
Ге ор ги јев ски (1888–1950), Ни ко лај Ни ка но ро вич Глу бо ков ски (1863–1937), Алек сан дар Па-
вло вич До бро клон ски (1856–1937), Сте пан Ми хај ло вич Куљ ба кин (1873–1941), Фјо дор Ива-
но вич Ти тов (1868–1935), Сер геј Вик то ро вич Тро иц ки (1878–1972) и Ви кен тиј Фла ви ја но вич 
Фра дин ски (1892–1961).

3 У пра во слав ним бо го сло ви ја ма пре да ва ли су: Иван Ива но вич Ави лов (1890–?), Ни-
ко лај Фјо до ро вич Ака јо мов, Ва си лиј Ани сен ко (?–1921), је ро мо нах Ино кен тиј Ани си мов 
(1903–?), Фјо дор Фјо до ро вич Ба ла ба нов (1897–1972), о. Ва си лиј Ви но гра дов (1876–1932), о. 
Бо рис Во ло бу јев (1890–1980), Сте пан Фјо до ро вич Гу шчин (1888–1970), Ни ко лај Ге ор ги је вич 
До ри о ме дов, Ни ко лај Ан дре је вич Ја ко вљев, Иван Ја ку бов, Ни ко лај За хар је вич Кар пов (1884–?), 
о. Вик тор Ква чад зе, ар хи ман дрит Ки при јан Керн (1899–1960), Алек сан дар Ко ли ков, игу ман 
Иван Кух тин (1901–1975), о. Јо ван Мак си мо вич (по то њи епи скоп Јо ван шан гај ски; 1896–1966), 
о. Нил Ма ла хов (1884–1934), Ле о нид Ива но вич Ма слич, о. Алек сеј Мор гуљ, Сер геј Ма тве-
је вич Му ра тов (1893–1945), Сер геј Ни ко ла је вич На у мов (1885. – по сле 1941), Ни ко лај Ни ко ла-
је вич Па шу тин ски (?–1959), Вла ди мир Алек се је вич Ро зов (1876–1940), о. Бо рис Се ли ва нов ски 
(1894–1966), Ва си лиј Ми хај ло вич Сквор цов (1859–1932), Вла ди мир Ни ко ла је вич Смо ља ни-
нов, о. Јо ван Со каљ (1883–1965), о. Нил Со фин ски (1867–1942), о. Вла ди мир Стад њиц ки, о. 
Вла ди мир Ти мо фе јев (1869–1939), ар хи ман дрит Ти хон Тро иц ки (1883–1963), Вла ди мир Ни-
ко ла је вич Ха ла јев, Иван Че р њав ски (?–1944), Дми триј Шплет, Ни ко лај Ни ко ла је вич Шу ба 
(1881–1936).
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– осни ва њу и во ђе њу ама тер ских хо ро ва у про вин ци ји – се о ских, 
омла дин ских, за на тлиј ских, спорт ских (со кол ских) дру шта ва и 
хо ро ва на ци о нал них ма њи на;

– осни ва њу и во ђе њу хо ро ва уче ни ка у сред њим шко ла ма;
– ха р мо ни зо ва њу срп ских цр кве них на пе ва и адап та ци ји ових на-

пе ва за из во ђе ње у ло кал ним усло ви ма;
– упо зна ва њу ло кал ног ста нов ни штва са ру ским ду хов ним ком по-

зи ци ја ма;
– са ста вља њу, сре ђи ва њу и по пу ња ва њу нот них би бли о те ка при 

срп ским па ро хи ја ма и гра ђан ским пе вач ким дру штви ма;
– одр жа ва њу на ста ве цр кве ног по ја ња, хор ског по ја ња, те о ри је му-

зи ке и упра вља њу хо ро ви ма у срп ским бо го сло ви ја ма;
– про у ча ва њу пра во слав ног по ја ња, об ја вљи ва њу сту ди ја и пи са њу 

ком пе тент них при ка за кон це ра та ду хов не му зи ке.

По себ но ме сто за у зи ма де лат ност ру ских хо ро во ђа и ау то ра ду хов-
них ком по зи ци ја ко ји су де ло ва ли при ру ским (еми грант ским) хра мо-
ви ма, шко ла ма, бол ни ца ма-са на то ри ју ми ма, ин ва лид ским и ста рач ким 
до мо ви ма.

По зна ва о ци ру ског цр кве ног по ја ња
Нео спор ни ру ски по зна ва о ци цр кве ног по ја ња у Кра ље ви ни би ли 

су: ар хи е пи скоп Га ври ло (Че пур), епи скоп Ми тро фан (Абра мов), Иван 
Гард нер (у мо на штву Фи лип), као и низ све ште ни ка и хо ро во ђа: про-
то је реј Пе тар Бе ло ви дов, је реј Вла ди мир Мо шин, Ва си лиј Ани сен ко, 
Ју риј Ар бат ски, Алек сеј Грињ ков, Сте пан Гу шчин, Ни ко лај Ка пу стин, 
Ан дреј Ку змен ко, Ле о нид Ма слич, Јев ге ниј Ма слов, Па вел Про скур-
ни ков, Па вел Фи гу ров ски, Вик тор Шчер ба ков и др.

Ар хи е пи скоп че ља бин ски и тро јиц ки Га ври ло (Че пур, Гри го риј 
Мар ке ло вич; 1874, Хер сон – 1933, Пан че во) ди пло ми рао је на Ки јев ској 
ду хов ној ака де ми ји (1896); био је рек тор Пол тав ске и Ви фан ске бо го-
сло ви је, па рох хра ма Два на ест апо сто ла у Мо сков ском кре мљу и члан 
Ви ше цр кве не упра ве на ју гу Ру си је (1919–1920). Као еми грант, на ста-
нио се у срп ске ма на сти ре Бе ше но во, па Гр ге тег, где се ба вио хар мо ни-
за ци јом срп ских цр кве них на пе ва. Не колико го ди на вла ди ка Га ври ло 
је пре да вао ве ро на у ку и био хо ро во ђа у Хар ков ском де во јач ком ин сти-
ту ту (Но ви Бе чеј) и Ру ско-срп ској де во јач кој гим на зи ји (Ве ли ка Ки-
кин да). Та мо је на пи сао низ хар мо ни за ци ја за жен ски хор (1926–1928). 
Спе ци ја ли ста за исто ри ју пра во слав не ли тур ги ке и бо го слу жбе не ка но не, 
про у ча вао је цр кве но по ја ње и сам пи сао ду хов не ком по зи ци је. Че сто 
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је слу жио у ру ском хра му Св. Тро ји це у Бе о гра ду. Око се бе је оку пио 
гру пу ру ских сту де на та Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та ко ји су 
чи ни ли око сни цу ле ве пев ни це хра ма Св. Тро ји це у Бе о гра ду. Овај 
кру жок по ја ца, ко ји су са чи ња ва ли Л. И. Ма слич, А. Ф. Сењ ке вич, В. В. 
Та ра сјев и И. А. Гард нер, вла ди ка је под у ча вао тра ди ци о нал ном по ја-
њу у Ки јев ско-пе чер ској ла ври и по ја њу Мо сков ског си нод ског хо ра 
(ФилиПП 1934: 64). По след ње го ди не жи во та ар хи е пи скоп Га ври ло је 
про вео у фру шко гор ском ма на сти ру Ши ша тов цу.

Жи ва се ћа ња на вла ди ку Га ври ла оста ви ли су П. С. Ло пу хин (ло
Пухин 1940) и ар хи ман дрит Ки при јан (киПријан 2002). Ни је нам ус пе-
ло да у да на шњој Ср би ји уста но ви мо да ли су и где са чу ва не ду хов не 
ком по зи ци је ар хи е пи ско па Га ври ла.4 Ме ђу тим, Му зич ка ко ми си ја 
Ру ске за гра нич не цр кве при пре ма за штам пу део ње го вих, про на ђе них 
ком по зи ци ја. Мо жда ће и овај текст под ста ћи мла ђе ис тра жи ва че у 
Ср би ји да се по све те ова квим ис тра жи ва њи ма.

Епи скоп сум ски Ми тро фан (Абра мов, Ни ко лај Ми хај ло вич; 1876, 
Во ро ње шка гу бер ни ја – 1944, Бе о град) ди пло ми рао је на Ка зан ској 
ду хов ној ака де ми ји (1902), за мо на шио се (1904) и иза бран је за епи ско па 
(1916). Еми гри рао је у Бу гар ску, а по том је убр зо до шао у Кра ље ви ну 
СХС, где је био при мљен у клир СПЦ (1922). Био је игу ман срп ских 
ма на сти ра Св. Сте фа на и Св. Ро ма на, а за тим ма на сти ра Ра ко ви ца крај 
Бе о гра да (1922–1933). Као по зна ва лац цр кве них ка но на и бо го слу жбе-
ног по ја ња, у ма на сти ру Ра ко ви ца је осно вао шко лу цр кве ног по ја ња. 
Ка сни је је по ста вљен за игу ма на ма на сти ра Ви со ки Де ча ни на Ко со ву, 
где је био управ ник мо на шке шко ле. Го ди не 1937. од ли ко ван је Ор де-
ном Св. Са ве 2. ре да. Са хра њен је у Ивер ској ка пе ли на Но вом гро бљу 
у Бе о гра ду (коСик 2000: 245).

Иван Алек се је вич Гард нер (у мо на штву Фи лип; 1898, Се ва сто пољ 
– 1984, Мин хен), био је ис так ну ти ис тра жи вач и по зна ва лац цр кве ног 
по ја ња. По хо дио је древ не ру ске ма на сти ре и од ра ног де тињ ства ис по-
ља вао ин те ре со ва ње за древ не цр кве не на пе ве. Као сту дент Мо сков ског 
им пе ра тор ског ли це ја про у ча вао је бо го слу жбе но по ја ње код ста ро ве-
ра ца и у мо сков ским хра мо ви ма ко ји су не го ва ли тра ди ци ју из во ђе ња 
ста рих на пе ва.

Еми гри рао је са Кри ма 1920. го ди не. Ди пло ми рао је на Пра во слав-
ном бо го слов ском фа кул те ту Бе о град ског уни вер зи те та (1928) и на ста вио 
шко ло ва ње у бе о град ској му зич кој шко ли, у кла си му зи ко ло га и цр кве ног 

4 И. Гард нер на бра ја не ке од ком по зи ци ја ар хи е пи ско па Га ври ла, на ста ле у еми гра-
ци ји, вид.: ФилиПП (Гард нер) 1934: 64–65. 
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ком по зи то ра Ко сте Ма ној ло ви ћа. Зна ње из ли тур ги ке и цр кве ног по-
ја ња обо га ћи вао је код ар хи е пи ско па Га ври ла (Че пу ра). Био је на став ник 
пе ва ња и хо ро во ђа у Це тињ ској бо го сло ви ји (1928–1931). На Це ти њу је 
на пи сао сту ди ју „Не а нес у ве ли ком Свјат за Ли тур ги ју Св. Ва си ли ја 
Ве ли ког“,5 слу жбу Све тим пра о ци ма, пре вод на цр кве но сло вен ски 
Ли тур ги је Св. апо сто ла Ја ко ва, са упут ством за ње но слу же ње.6 Пр ви 
пут је на цр кве но сло вен ском је зи ку ова ли тур ги ја слу же на 31. ја ну а ра 
1938. го ди не. Слу жио ју је игу ман Фи лип у хра му Св. Тро ји це у Бе о гра-
ду, а у при су ству ми тро по ли та Ана ста си ја и дру гих ру ских је ре ја.

Го ди не 1931. ју го сло вен ско Ми ни стар ство ве ра упу ти ло је И. А. 
Гард не ра у При кар пат ску Ру си ју, где је за мо на шен. Го ди не 1934. оти шао 
је у Све ту зе мљу, а 1937. се вра тио у Евро пу (нивьер 2007: 144–145; Да
ниленко 2008: 151–157). Био је игу ман (1937), ар хи ман дрит (1939), епи-
скоп потс дам ски и ви кар Не мач ке пра во слав не епар хи је (1942). Пре да вао 
је ли тур гиј ско бо го сло вље на Пра во слав ним бо го слов ским кур се ви ма 
у Бер ли ну (1942–1943) и исто ри ју цр кве ног по ја ња на Мин хен ском уни-
вер зи те ту (од 1954). Пи сао је цр кве не ком по зи ци је,7 сту ди је о цр кве ном 
по ја њу и бо го слу же њу.8 Ње го ва би о гра фи ја и ства ра ла штво до бро су 
при ка за ни у ра до ви ма исто ри ча ра об ја вљи ва ним по след њих го ди на.9

Ју риј Ива но вич Ар бат ски (1911, Мо сква – 1963, Њу Харт форд, са-
ве зна др жа ва Њу јорк), ком по зи тор, цр кве ни хо ро во ђа, му зи ко лог. Му-
зич ко обра зо ва ње сте као је у Пра гу, Бер ли ну и на Лај пци шком кон-
зер ва то ри ју му. По до ла ску у Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, де ло вао је као 
хо ро во ђа у Ле сков цу и Срем ској Ми тро ви ци (1933–1935). Био je на став-
ник у Му зич кој шко ли „Стан ко вић“ у Бе о гра ду од 1935. го ди не, а и је дан 
од хо ро во ђа Пр вог бе о град ског пе вач ког дру штва. Ње го ва глав на де-
лат ност би ла је усред сре ђе на на са ку пља ње и фо но граф ско и нот но 
за пи си ва ње фол кло ра бал кан ских на ро да. Ве ћи део тог ма те ри ја ла 
уни штен је у бом бар до ва њи ма Бе о гра да апри ла 1941. го ди не, а са мо 
ма ли део је остао код Ар бат ског.10 По чев од 1942. го ди не, био је са рад ник 

5 Об ја вље но у: Гла сник. Слу жбе ни лист Срп ске Пра во слав не Па три јар ши је (Срем ски 
Кар лов ци) 1930 (Бр. 17: 269–270; Бр. 18: 281–282).

6 Бо же сֳвен ная Лиֳурֱiя Свяֳаֱо Аֲо сֳо ла Iакова бра ֳ а Божiя и ֲер ва ֱ о iерарха 
Iерусалимскаֱо. Владимiрова, 1938; Ру ко вод сֳво къ служенiю Лиֳурֱiи Аֲо сֳо ла Iакова. 
Сосֳ. иֱу менъ Фи лиֲֲъ. Владимiрова: Брат ство Преп. Iова По ча ев ска го, 1939.

7 Упо ре до са из да њи ма одво је них ду хов них ком по зи ци ја И. А. Гард не ра, ње го во му-
зич ко на сле ђе је об ја вље но и у збор ни ци ма: гарДнер 1962; 1963; 2008. 

8 Вид. фун да мен тал на ис тра жи ва ња И. А. Гард не ра: gardner 1967a; 1967b; 1976; гарДнер 
1978/ 1998/ 2003. 

9 Вид. велиМирович,зверева 2005; Даниленко 2008.
10 Са чу ва ни део тог ма те ри ја ла Ј. Ар бат ски је ка сни је пре дао на чу ва ње у Би бли о те ку 

гра да Њу бе ри (New be rry Li brary, USA). 
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Сло вен ског ин сти ту та у Пра гу, где је ис тра жи вао му зич ки део ар хи ва 
и од бра нио док тор ску ди сер та ци ју из му зи ко ло ги је. Од 1950. го ди не 
био је ор гу љаш про те стант ског хра ма у Чи ка гу, са рад ник Би бли о те ке 
Њу бе ри (1953–1955), а од 1961. го ди не про фе сор сла ви сти ке на Ко ле џу 
Ју ти ка Уни вер зи те та у Си ра ку зи (leKsiKon 1984: 64).

Ју риј Ар бат ски је пи сао сим фо ниј ске и ка мер но-ин стру мен тал не 
ком по зи ци је. Не ке од њих ком по но ва не су под ути ца јем ви зан тиј ског 
цр кве ног по ја ња и бал кан ског фол кло ра. Му зи ко ло шке сту ди је је три де-
се тих го ди на об ја вљи вао у ју го сло вен ској пе ри о ди ци. Ау тор је књи ге 
Сту ди је из исто ри је ру ске му зи ке (арбатСкий 1956).

Про то је реј Пе тар Бе ло ви дов (1869, Ста вро пољ ска гу бер ни ја – 
1940, Бе о град). Још пре до ла ска ми тро по ли та Ан то ни ја (Хра по виц ког) 
и пре фор ми рања Св. ар хи је реј ског си но да Ру ске за гра нич не цр кве на 
те ри то ри ји Кра ље ви не СХС, отац Пе тар је у ле то 1919. го ди не од та-
да шњег срп ског ми тро по ли та Ди ми три ја (по то њег па три јар ха срп ског) 
из мо лио бла го слов за вр ше ње бо го слу же ња за ру ске из бе гли це, као и 
устрој ство ру ске па ро хи је у Бе о гра ду. О ње му је са чу ван сле де ћи за пис: 
„Глав на бри га оца Пе тра би ла је осни ва ње цр кве ног хо ра. По се до вао 
је те мељ но цр кве но зна ње, са од лич ним спо соб но сти ма хо ро во ђе. Чи та-
ве но ћи је про во дио за сто лом ка ко би по се ћа њу ре кон стру и сао и за пи-
сао цр кве не на пе ве, да би то ком да на, по сле ча со ва ве ро на у ке у шко ли 
и цр кве них об ре да у па ро хи ји, одр жа вао про бе са пе ва чи ма. Хор ру ског 
хра ма у Бе о гра ду ве о ма бр зо је по стао то ли ко по знат да је већ 1924. 
го ди не био по зван да стал но по је у кра љев ском двор ском хра му. […] 
Бо го слу же ња у ру ском хра му од ли ко ва ла су се по себ ном ду хов но шћу, 
мо жда је дин стве ном у ди ја спо ри. Би ло је стро го ‘устав но’ (по ти пи ку). 
За хва љу ју ћи оцу Пе тру, а уз по др шку ми тро по ли та Ан то ни ја, бри жљи во 
је ода би ран ка дар са рад ни ка, а отац Пе тар је на њих пре но сио љу бав 
пре ма истин ској ‘устав ности’. Од не го ва ни су бо го слу жбе ни дух и склад, 
ко ји су оди са ли ста ри ном, а исто вре ме но и жи вим мо ли тве ним пла мом“ 
(неклюДов 1939: 11–12).

Отац Пе тар је по ти цао из све ште нич ке ко зач ке по ро ди це. За вр шио 
је Ста вро пољ ску бо го сло ви ју. Све ште нич ко зва ње при мио је 1893. го-
ди не. Био је па рох са бор ног хра ма у Кар су, пре да вао ве ро на у ку у Мај-
ко пу, Кар су и Но во ро сиј ску. У Ру си ји му је оста ла же на, а дво ји ца 
си но ва, офи ци ри До бро во љач ке ар ми је, по ги ну ли су у гра ђан ском 
ра ту на ју гу Ру си је (кончина 1940: 3).

У окви ри ма овог ра да ни смо у мо гућ но сти да по бро ји мо и де таљ ни-
је при ка же мо све тек сто ве о ру ском цр кве ном по ја њу, ко је су у Бе о гра ду 
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об ја ви ли ру ски ау то ри. По ме ни мо име на не ко ли ци не ау то ра: В. Д. 
(псе у до ним), Ми ха ил Ми хај ло вич Ива нов, гроф Дми триј Ада мо вич 
Ол су фјев, В. Рја зан ски, „Сад ко“ (псе у до ним) и Кон стан тин Ја ко вље вич 
Шу мље вич. При ка зе је нај че шће пи сао Алек сан дар Алек сан дро вич 
Ни кољ ски (1864–1942), стал ни са рад ник бе о град ских ру ских но ви на 
Но вое время (1921–1930) и Рус ский ֱо лос (1931–1941).11

Ак ти ван пи сац био је и већ по ми ња ни Иван Алек сан дро вич Гард нер, 
ко ји је об ја вио оп се жну сту ди ју Ми сли о цр кве ној умет но сти (гарДнер 
1927, 1928, 1929) и низ дру гих чла на ка.12 У јед ној од сту ди ја он је већ 
у ра ном пе ри о ду свог ства ра ла штва ис ка зао кључ ну иде ју (фор му ли-
са ну, ве ро ват но, под ути ца јем вла ди ке Га ври ла): 

У ве зи са цр кве ним по ја њем, на ше дру штво се мо же свр ста ти у 
две гру пе: у јед ној су они ко ји цр кве но по ја ње сма тра ју умет но шћу, а у 
дру гој они ко ји га пр вен стве но сма тра ју еле мен том бо го слу же ња. Од 
раз ли чи тих по гле да на овај фе но мен про ис ти че и основ на раз ли ка у 
зах те ви ма ко ји се по ста вља ју пред са мо цр кве но по ја ње. […] При ро да 
цр кве ног по ја ња ни је то ли ко естет ска, ко ли ко пси хо ло шка (аскет ска 
– у ши ро ком по и ма њу те ре чи), па се сто га оно не мо же по сма тра ти 
са мо као јед на гра на му зич ке умет но сти. Храм ни је кон церт на дво ра на, 
у ко ме се му зич ко де ло из во ди за ужи ва ње. Храм је мо ли тве ни дом, у 
ко ме се по је за на ук и спа се ње (гарДнер 1929: 3).

У тим но ви на ма об ја вље но је и не ко ли ко по ле ми ка И. А. Гард не-
ра, пот пи са них псе у до ни мом „Пра во слав ни“ (Пра во славный). Ци ти-
ра мо два фраг мен та, ко ји се од но се на ње го ву оце ну по ја ња у ру ским 
хра мо ви ма у Ср би ји 20-их го ди на: 

Сти хиј но са ку пљен ама тер ски хор при пре мио је Ус кр шње сти хи-
ре зна ме ног на пе ва у хар мо ни за ци ји епи ско па Га ври ла. Хо ро во ђа Л. И. 
Ма слич је умео да про ник не у дух ових сти хи ра, а глав но – ус пео је да 
сво је оду ше вље ње пре не се хо ру и у ње му иза зо ве оно осе ћа ње све тле 
ра до сти Вас кр се ња, ко је је сам умео от кри ти у на дах ну тој хар мо ни за-
ци ји вла ди ке Га ври ла. Нажа лост, стал ни цр кве ни хор је па ро хи ја ни ма 
по ну дио не што са свим дру го. Хо ро во ђа Ка чин ски је ода брао Ус кр шње 
сти хи ре Д. Со ло вје ва (ПравоСлавный 1929а: 3).

11 По ме ни мо сле де ће члан ке А. Ни кољ ског: никольСкий 1928, 1929, 1930, 1940. 
12 На во ди мо две Гард не ро ве сту ди је из ње го вог ју го сло вен ског пе ри о да, ко је ни су 

по ме ну те у би бли о гра фи ји овог на уч ни ка (об ја вље не 2008. го ди не у књи зи Ма ֳ е ри алы 
ֳвор че ской би о ֱ ра фии И. А. Гард не ра): гарДнер, Иван. „В бел град ском рус ском хра ме.“ Но-
вое время 19. 4. 1928: 2–3; ПравоСлавный (Гард нер И. А.). „Хор Дон ско го ка дет ско го кор пу са 
п/у Ве ру шки на.“ Но вое время 20. 6. 1928: 2. 
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Не дав но сам имао при ли ку да по се тим че ти ри гра да у Ју го сла ви ји 
у ко ји ма по сто је ру ске цр кве не па ро хи је (у јед ном од њих по сто је чак три 
ру ска хра ма). И ско ро сву да сам се уве рио да се у њи ма уко ре нио учма ли 
про вин ци ја ли зам за пев ни ца ма, као и пот пу ни не до ста так ко ли ко-то-
ли ко од ре ђе не цр кве но му зич ке осми шље но сти из во ђе ња. Не ки од хо-
ро ва по је са свим при стој но, па се сме ло мо же ре ћи да им не до ста је са мо 
јед но: раз бо ри тост у из бо ру ре пер то а ра. […] Овај не до ста так у бе о град ском 
ру ском хра му де ли мич но се мо же от кло ни ти по сте пе ном из ме ном ре пер-
то а ра, под упра вом и при усрд ном са деј ству госп. Ма сли ча. Рад је те жак 
и не за хва лан, јер је ту реч о ва пи ју ћој цр кве ној нео бра зо ва но сти на шег 
дру штва (ПравоСлавный 1928: 2–3).

На по ле мич ке члан ке И. Гард нера „По тре бе на ше пев ни це“ и „Смер-
ни це са вре ме ног ру ског цр кве ног по ја ња“13 ре а го ва ли су А. А. Ни кољ ски 
(никольСкий 1928) и гроф Д. А. Ол су фјев (олСуФьев 1928).

О сво јим пу то ва њи ма по Кар пат ској Ру си ји ле та 1930. го ди не И. 
А. Гард нер је пи сао у бе о град ским мо нар хи стич ким но ви на ма Цар ский 
весֳ ник (14. 12. 1930. и др.).

У За гре бу је на хр ват ском је зи ку члан ке пи сао Бо рис Вик то ро вич 
Ко ма рев ски, хо ро во ђа Хо ра Свв. Ћи ри ла и Ме то ди ја (Ći ri lo me tod ski 
zbor), са рад ник ча со пи са Ći ri lo me tod ski vje snik,14 у ко ме су штам па не 
и но те ње го вих ду хов них ком по зи ци ја. Овај ча со пис об ја вио је чла нак 
Ј. Ар бат ског „Ка ко ком би но ва ти гла со ве у хо ру“ (arbatsKi 1935), ра до ве 
и ре цен зи је Алек се ја Грињ ко ва о „зна ме ном на пе ву“, ста рој но та ци ји 
ру ских цр кве них на пе ва, спе ци фич но сти ма пра во слав ног хор ског пе-
ва ња.15 Сво је чла на ке ту су об ја ви ли и Ру си-Бе о гра ђа ни, ин же њер Ни-
ко лај А. Ко жин16 и А. Ни ко ла јев.17

13 ПравоСлавный. „На пра вле ния со вре мен но го рус ско го цер ков но го пе ния.“ Но вое время 
10.10.1928: 2–3.

14 Члан ци Б. Ко ма рев ског: „Gra đe nje i me ha ni zam or ga na za di sa nje“ (1934); „Ana to mi ja i 
fi zi o lo gi ja re zo na to ra“ (1934); „Ana to mi ja i fi zi o lo gi ja zvu kov nog apa ra ta“ (1934); „Gla zba i zbor no 
pje va nje“ (1938); „Kon cert A. Ni ko la je va“ (1935); „Pe tar Čaj kov ski – po vo dom 100-te ob ljet ni ce 
ro đe nja i kon cer ta Ći ri lo-Me to do va ko ra“ (1940/1941) и др.

15 Члан ци А. Грињ ко ва: „Ko jim prav cem tre ba da idu zbo ro vi u is toč no-cr kve nom pje va nju“ 
(1932); „Ve li ki zna me ni ras pjev“ (1933); „D. A. Agre njev-Sla vjan ski: Po vo dom 25-go diš nji ce smr ti“ 
(1933); „Pra sta ra no ta ci ja cr kve nih me lo di ja, ru sko zna mja“ (1934); „A. A. Ar han gel ski: Po vo dom 
10. go diš nji ce smr ti“ (1934); „Be re zov ski, Bort njan ski i Ve del: Po vo dom član ka g. Dr. Bo ri sa Ku-
drz ka: Be re zov ski, Bort njan ski i Ve del – po nos ukra jin sko ga a ne ru skog na ro da“ (1935) и др.

16 Члан ци Н. Ко жи на: „Uspo me ni na mo je ga uči te lja: Alek san dru An dre je vi ču Ar han gel-
skom na de se tu ob ljet ni cu nje go ve smr ti“ (1934); „Sa stav i gla sov no urav no te že nje pje vač kih 
zbo ro va“ (1935).

17 Члан ци А. Ни ко ла је ва: „O pra i zvo ri ma li tur gij skog pje va nja Is toč ne cr kve“ (1940); „Raz-
voj sa vre me nog stu di ja sta re bi zan tij ske gla zbe“ (1940).
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Ру ски на став ни ци цр кве ног по ја ња и хо ро во ђе  
у срп ским бо го сло ви ја ма

За хва љу ју ћи го ди шњим из ве шта ји ма бо го сло ви ја, об ја вљи ва ним 
за по је ди не школ ске го ди не, у срп ским пра во слав ним бо го сло ви ја ма 
от кри ва мо низ име на ру ских еми гра на та, пре да ва ча пе ва ња и хо ро во ђа:

Ва си лиј Ани сен ко – При зрен (1920–1921);
Бо рис Во ло бу јев – Срем ски Кар лов ци (1920–1938);
Иван Гард нер – Це ти ње (1927–1931);
Сте пан Гу шчин – При зрен (1921–1941); Бе о град (1941–1944);
Сер геј Му ра тов – Срем ски Кар лов ци (1932–1941);
Сер геј На у мов – Би тољ (1931–1941).
Сви су они пре да ва ли цр кве но по ја ње, хор ско пе ва ње, пе ва ње по 

но та ма, те о ри ју му зи ке и упра вља ли су хо ро ви ма бо го сло ва. Стал но 
или по вре ме но ти хо ро ви су по ред по ја ња у бо го сло ви ја ма и ло кал ним 
хра мо ви ма при пре ма ли кон церт не про гра ме за на сту пе на све ча но сти-
ма по во дом раз ли чи тих ју би ле ја, за по се те цр кве них је рар ха и углед них 
го сти ју. За хо ро во ђе и хо ри сте по себ но су зна чај ни би ли на сту пи на Дан 
Св. Са ве. По ред др жав не хим не и хим не том све ти те љу, хор је обич но 
из во дио сплет срп ских пе са ма и ду хов не кон цер те ру ских ау то ра.

Ва си лиј Ани сен ко (? – 1921, При зрен) је дан је од пр вих Ру са ко ји је 
био при мљен у При зрен ску бо го сло ви ју. Као пре да вач цр кве ног по ја ња 
у гра ду је при сту пио фор ми ра њу ме шо ви тог цр кве ног хо ра. За ве о ма 
крат ко вре ме пе ва чи су са вла да ли ли тур гиј ске на пе ве. До чек у гра ду 
но во и ме но ва ног епи ско па Ми ха и ла (пр вог срп ског је рар ха иза бра ног 
по сле осло бо ђе ња ових те ри то ри ја, при по је них Кра ље ви ни СХС) оба-
вљен је по себ но све ча но. Ме ђу тим, већ у ју ну 1921. го ди не, по сле за-
вр шних ис пи та, Ани сен ко је пре ми нуо. Искре но су га ожа ли ли гра ђа ни 
и уче ни ци свих ло кал них шко ла, из ра жа ва ју ћи за хвал ност пр вом хо-
ро во ђи град ског цр кве ног хо ра (СПоменица 1940: 120).

Сте пан Ге о ги је вич Гу шчин (1888, Ах тир ка, бли зу Хар ко ва – 1970, 
Ниш). На лич ну же љу, а по од лу ци срп ског епи ско па Ми ха и ла, од сеп-
тем бра 1921. го ди не по ста вљен је за пе да го га и хо ро во ђу При зрен ске 
бо го сло ви је, у ко јој је пре да вао пу них два де сет го ди на. 

Гу шчин је у Ки је ву ди пло ми рао на Исто риј ско-фи ло ло шком фа-
кул те ту Уни вер зи те та Св. Вла ди ми ра (1912) и на Кон зер ва то ри ју му 
(1915). Го ди не 1920. еми гри рао је у Кра ље ви ну СХС и сти гао у Пан-
че во, где се бр зо за по слио као хо ро во ђа Пан че вач ког пе вач ког дру штва, 
као и тек фор ми ра ног хо ра ру ских из бе гли ца, ко ји је че сто при ре ђи вао 
до бро твор не кон цер те.
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Као на став ник у При зрен ској бо го сло ви ји исто вре ме но је био и 
ви ше го ди шњи хо ро во ђа цр кве ног хо ра и хо ро во ђа При зрен ског пе вач-
ког дру штва „Цар Урош“, осно ва ног 1885. го ди не. Пр вих да на ита ли-
јан ске оку па ци је При зре на 1941. го ди не, ме сни Тур чин скри вао га је 
код се бе и по мо гао му да по бег не у Бе о град. Све рат не го ди не Сте пан 
Ге ор ги је вич је пре да вао пе ва ње у Бе о град ској бо го сло ви ји Св. Са ве и 
био хо ро во ђа Пр вог бе о град ског пе вач ког дру штва и Цр кве ног пе вач ког 
дру штва По кро ва Пре све те Бо го ро ди це.

Муч на је би ла суд би на овог из бе гли це ко ји је у ру ском гра ђан ском 
ра ту из гу био траг же ни и де ци: а у је сен 1944. го ди не ухап си ли су га 
ју го сло вен ски ор га ни др жав не без бед но сти, упу ћен је у ло гор у Вр шац 
и пре дат у ру ке Цр ве не ар ми је. Ње го ва су пру га – дру ги брак, ли ков ни 
умет ник Ве ра Пу за но ва – ко ја је по ку ша ла да му кроз про зор там ни це 
до ту ри хра ну, ухва ће на је на де лу и стре ља на. Стре ља ња су ми мо и шла 
за тво ре ни ке у ње го вој ће ли ји. Ка да су у ло гор при сти гли со вјет ски 
ис тра жни ор га на НКВД-а, С. Г. Гу шчин је са слу шан и вра ћен у Бе о град. 
Ту је на ста вио сво је оми ље но за ни ма ње хо ро во ђе (1945–1947). Исто вре-
ме но је био хо ро во ђа ви ше хо ро ва у кул тур но-умет нич ким дру штви ма: 
сту де на та Ме ди цин ског фа кул те та, „Рад ник“, „Др Си ма Ми ло ше вић“, 
„Во до вод“, „Про ле тер“.

Де кре том Ми ни стар ства про све те, ок то бра 1947. го ди не, Гу шчин 
је упу ћен у Ниш да пре да је пе ва ње у Му зич кој шко ли, а 1949. го ди не је 
име но ван за ди рек то ра и на став ни ка Ви ше му зич ке шко ле. По ред ра да 
у шко ла ма, био је хо ро во ђа дру шта ва „Абра ше вић“, „Стан ко Па у но вић“, 
„Све то зар Мар ко вић“, ди ри го вао је хо ром Ра ди ја и хо ром при На род-
ном по зо ри шту (48 хо ри ста). Сте пан Ге ор ги је вич је би ран за пред сед-
ни ка Ни шке фи ли ја ле Са ве за му зич ких пе да го га Ср би је и фи ли ја ле 
Са ве за му зич ких умет ни ка Ср би је. По себ но је сво је сна ге усред сре ђи вао 
на ор га ни зо ва ње го ди шњег фе сти ва ла „Ју го сло вен ске хор ске све ча но сти 
у Ни шу“.

По сле од ла ска у пен зи ју 1959. го ди не, био је по зван у Ле ско вац да 
ор га ни зу је му зич ки жи вот тог гра да, а од 1961. го ди не је пре да вао ру-
ски је зик и књи жев ност у пе да го шким ви шим шко ла ма у Ни шу и Вра-
њу. Зва ње по ча сног чла на Са ве за му зич ких ства ра ла ца Ср би је до де-
ље но му је 1968. го ди не. Овај из у зет но скро ман, па жљив, тру до љу бив 
и ду бо ко ре ли ги о зан чо век, во дио је до по след њих да на сво га жи во та 
хор Са бор ног хра ма у Ни шу (јовановић 2008: 14–15).

Бо рис Ге ор ги је вич Во ло бу јев (1890–1980, Бе о град). За вр шио је Ки-
јев ску ду хов ну ака де ми ју (1915). Од 1920. го ди не на ста нио се у Кра-
ље ви ни СХС. У срем ско кар ло вач кој бо го сло ви ји пре да вао је исто ри ју 
хри шћан ске цр кве, оп шту исто ри ју, цр кве но по ја ње и нот но пе ва ње и 
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ру ко во дио хо ром бо го сло ва, ко ји је по јао на бо го слу же њи ма у са бор-
ном хра му Св. Ни ко ла ја. Бив ши бо го сло ви и Кар лов ча ни се ћа ју се 
ве ли чан стве них ду хов них кон це ра та под упра вом Бо ри са Во ло бу је ва, 
на ко ји ма су из во ђе на не са мо сло же на де ла срп ске и ру ске цр кве не 
кла си ке већ и по пу лар не ру ске на род не пе сме. Је дан од бив ших бо го-
сло ва се се ћа: 

При ча ло се да је хор бо го сло ва Све тог Са ве из Срем ских Кар ло ва ца 
био у то вре ме (1927–1933) нај бо љи му шки хор на Бал ка ну! У пу ном 
са ста ву бро јао је 90 мла дих пе ва ча! На сту па ли смо у мно гим се ли ма и 
гра до ви ма и сви за јед но и у ма њим са ста ви ма, као ок тет или квар тет. 
Пе ва ли смо див не ру ске ком по зи ци је Борт њан ског, Ло ма ки на, Аља би је-
ва, Ка ба но ва, Ту рен ко ва, Дуд ки на, Мја сни ко ва, а од на ших Мо крањ ца, 
Бо бе ри ћа, Би нич ког, Ко ту ра, Стан ко ви ћа, То па ло ви ћа итд. На хор ским 
про ба ма, а по го то ву при пе ва њу на све тим Ли тур ги ја ма осе ћао сам 
на ро чи то уми ле ње, ко је ми је че сто иза зи ва ло су зе у очи ма, при ли ком 
из во ђе ња хар мо нич них, пре фи ње них мо ло ва и па ху ља стих пи ја ни си ма 
(боСанац 1990: 283–284).

Го ди не 1933. Во ло бу јев је при мио све ште нич ки чин, а ок то бра 1938. 
пре ме штен је у Би тољ ску бо го сло ви ју, где је до ње ног за тва ра ња, по чет-
ком ра та (1941), пре да вао Но ви за вет. У по сле рат ним го ди на ма, те шким 
за Срп ску цр кву због же сто ке ко му ни стич ке вла сти, већ пен зи о ни са ни 
про то је реј Бо рис име но ван је за па ро ха у се лу Ум ка крај Бе о гра да.

Сер геј Ма тве је вич Му ра тов (1893, Мо сква – 1945, Пе тро ва ра дин). 
На осно ву по ста вље ња Ми ни стар ства про све те и ве ра сти гао је из Су-
бо ти це у Срем ске Кар лов це 1932. го ди не. Ту је оба вљао ду жно сти у 
обе про свет но-вас пит не уста но ве: Кар ло вач кој гим на зи ји и та да Бо го-
сло ви ји Св. Са ве, где је пре да вао цр кве но по ја ње и те о ри ју му зи ке. Био 
је хо ро во ђа и гим на зиј ског и бо го слов ског хо ра.

Сер геј Ма тве је вич је био оже њен Ма ђа ри цом, бив шом опер ском 
пе ва чи цом. По сле осло бо ђе ња Срем ских Кар ло ва ца, ок то бра 1944. го-
ди не, то ком при вре ме ног бо рав ка је ди ни ца Цр ве не ар ми је у њи ма, С. М. 
Му ра тов је не стао. Пре ма из ја ва ма ста ро се де ла ца, про фе сор је со вјет-
ским вој ни ци ма не смо тре но по ста вљао пи та ња, што је до ве ло до ње-
го вог хап ше ња од стра не НКВД-а и стре ља ња.

Сер геј Ни ко ла је вич На у мов био је на став ник у Би тољ ској бо го сло-
ви ји. У тој бо го сло ви ји је 20-их и 30-их го ди на про шлог ве ка учи ло и 
пре да ва ло мно го Ру са. Не ки пре да ва чи су ка сни је по ста ли ис так ну ти 
је рар си и бо го сло ви: ар хи ман дрит Ки при јан Керн (1899–1960), про фе-
сор Пра во слав ног бо го слов ског ин сти ту та Све тог Сер ги ја у Па ри зу; 
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про то је реј Јо ван Со каљ (1883–1965), по то њи рек тор Са ра тов ске и Оде-
ске бо го сло ви је и епи скоп Ино кен тиј смо љен ски и до ро го бу шки (од 
1959); је ро мо нах Јо ван Мак си мо вич (1896–1966), епи скоп шан гај ски, 
па сан фран ци ски (САД), 1994. го ди не ка но ни зо ва ла га је Ру ска за гра-
нич на цр ква.

Од 1931. го ди не С. На у мов у тој бо го сло ви ји ни је пре да вао са мо 
цр кве но по ја ње и те о ри ју му зи ке већ и пе да го ги ју, пси хо ло ги ју и ло-
ги ку, мо рал но бо го сло вље, грч ки и ру ски је зик, исто ри ју фи ло зо фи је, 
оп шту исто ри ју. Био је хо ро во ђа бо го сло ва, де чи јег хо ра при бо го сло-
ви ји, ру ског цр кве ног хо ра у Би то љу (за јед но са Гри го ри јем Ко ше вим). 
Не ко ли ко го ди на био је и би бли о те кар ру ске ко ло ни је.

У ле то пи су бо го сло ви је по ми њу се два кон цер та, одр жа на у све ча-
ној са ли 28. ју ла 1935. го ди не, на Дан Св. Вла ди ми ра („Дан ру ске сла ве“), 
са ру ским ре пер то а ром на сту па ла су три хо ра: ру ски цр кве ни, ју го сло-
вен ско-ру ски и хор пе вач ког дру штва „Кај мак ча лан“. Дру ги ду хов ни 
кон церт одр жан је 25. ја ну а ра 1938. го ди не. По ред ви ше ком по зи ци ја, 
хор бо го сло ва и хор де ча ка при бо го сло ви ји из во ди ли су и де ла: А. Т. 
Гре ча њи но ва – Вос клик ни те Го спо де ви и са мог хо ро во ђе, На у мо ва – Вос-
пр јањ, ду ша и Ца ри це Не бе сна ја (СрПСка... 1935: 10; 1938: 14).

Ру ске хо ро во ђе и ру ски хо ро ви при срп ским хра мо ви ма
Ру си на ста ње ни у Кра ље ви ни СХС чвр сто су ве ро ва ли да ће бо ра-

вак у ту ђи ни би ти са мо при вре ме на ета па у њи хо вом жи во ту. Ка да је 
по сле 1924. го ди не ве ћи на европ ских зе ма ља de fac to или de ju re при-
зна ла Со вјет ску Ру си ју, мно ге из бе гли це „ево лу и ра ле“ су у еми гран те, 
све сни да се со вјет ска власт учвр сти ла и да је њи хов бр зи по вра так у 
до мо ви ну нео ствар љив. Но, без об зи ра на про ме не ста ту са, ру ске из бе-
гли це се од пр вих да на бо рав ка ван Ру си је ни су бри ну ле са мо за на-
ла же ње по сла, обра зо ва ње и вас пи та ње сво је де це и не го ва ње кул ту ре. 
По треб но им је би ло и ду хов но ог њи ште – пра во слав ни храм. По твр дио 
се уни вер зал ни ду хов ни фе но мен – из бе гли це и еми гран ти у тим окол-
но сти ма по ста ју при вр же ни ји сво јој ве ри, че шће се мо ле и по се ћу ју 
бо го слу же ња. За све уз ра сте цр ква је би ла и удоб но ме сто за су сре те, 
упо зна ва ња са за ни мљи вим или ко ри сним љу ди ма.

У пра во слав ним ре ги о ни ма Кра ље ви не СХС Ру си су од пр вих да на 
од ла зи ли у срп ске хра мо ве. Пре њи хо вог до ла ска у ве ћим сре ским ме-
сти ма цр кве ни хор је обич но по сто јао са мо у јед ном хра му. До 1922. 
го ди не, док кан це ла ри ја Св. Си но да Ру ске за гра нич не цр кве још ни је 
при сту пи ла уре ђе њу ру ских пра во слав них па ро хи ја, у ве ћим „ру ским 
ко ло ни ја ма“ кра ље ви не из бе гли це су фор ми ра ле сво је „ру ске хо ро ве“, 
ко ји су по ја ли у срп ским хра мо ви ма, уз прет ход ни бла го слов срп ских 



епи ско па. Ру си су и у ма њим ме сти ма осни ва ли сво је хо ро ве. Та ко, у 
Ста рој Па зо ви ру ски хор „го то во ре дов но по ји у цр кви и по ма же у ра-
зним све ча но сти ма. Та на ша бра ћа ве ћи ном су бив ши офи ци ри и ин те-
ли ген ци ја“ (ДобрураД 1921: 3).

За ни мљив слу чај до го дио се у јед ној ру ској ко ло ни ји ка то лич ког 
ре ги о на зе мље, ка да је ру ски хо ро во ђа дао сле де ћи оглас у но ви на ма: 
„У се ли ма Сон та и Гом бош (Бач ка) на ла зи се ру ски хор од 15 чла но ва, 
ко ји би се ра до при мио да стал но бу де при не кој цр кви, по што у по ме-
ну тим се ли ма не ма срп ске пра во слав не цр кве“ („руСки...“ 1922: 91).

Не за по слен ру ски хо ро во ђа Ва си лиј Га ври лов, ко ји је 1922. го ди не 
жи вео у Вин ков ци ма, пред ла гао је сво је услу ге пре ко огла са у гла си лу 
Срп ске цр кве (коровођа 1922: 144). Сли чан оглас дао је 1929. го ди не 
и Па вел Ов сја њи ков, „бив ши хо ро во ђа пе вач ких дру шта ва у При је до ру 
и Шап цу, уче ник Ар хан гел ског и Гла зу но ва“ (овСјањиков 1929: 175).

Хор ско ви ше гла сно по ја ње у ве ћи ни про вин циј ских срп ских хра-
мо ва би ло је но ви на, али је и до при не ло да ло кал но ста нов ни штво поч-
не у знат но ве ћем бро ју да до ла зи на бо го слу же ња. У гра до ви ма са 
ви ше пра во слав них хра мо ва вер ни ци су се рас пи ти ва ли у ко јем хра му 
ће да нас по ја ти ру ски хор, и та мо су од ла зи ли. То ком 20-их го ди на ови 
хо ро ви су че сто да ва ли ху ма ни тар не кон цер те за ру ске ко ло ни је, ка ко 
би по мо гли љу ди ма у оску ди ци, си ро ча ди, удо ви ца ма и ин ва ли ди ма. 
Обич но би хор на сту пао са ло кал ним или го сту ју ћим ру ским умет ни-
ци ма и во кал ним со ли сти ма, а из во ђе не су и по пу лар не ру ске на род не 
пе сме. Вре ме ном, по сле до сти за ња ви шег умет нич ког до ме та и бо ље 
снаб де ве но сти но та ма, ру ски хо ро ви су ши ри ли свој ре пер то ар и при-
ре ђи ва ли ве чер ње ду хов не кон цер те, на ко ји ма су из во ђе на сло же на 
де ла Ар хан гел ског, Бе ре зов ског, Ве де ља, Гре ча њи но ва, Љво ва, Че сно-
ко ва и др.

Ако би у гра ду би ла фор ми ра на ру ска цр кве на па ро хи ја, ови би 
хо ро ви на ста вља ли да де лу ју у окви ру „ру ске цр кве“ или би се хор де-
лио на два. Исто ри чар ви ше на ци о нал ног гра да Би то ља за пи сао је сва ко-
днев ну уз ре чи цу ме шта на: „Два Ма ке дон ца – пар ти ја, два Ру са – хор“ 
(СтерјовСки 2003: 96).

Де ша ва ло се да су у срп ским хра мо ви ма по ја ли срп ско-ру ски хо-
ро ви ко ји ма је упра вљао ру ски хо ро во ђа. Ти ен ту зи ја сти и ду бо ки 
вер ни ци би ли су пи том ци ру ских бо го сло ви ја и вер ских шко ла, си но ви 
све ште ни ка, мо на си, вој на ли ца, пе да го зи, Ко за ци. Има ли су зна ња јер 
су сви ста ле жи у Ру си ји, че шће не го што је то био оби чај код Ср ба, по-
се ћи ва ли бо го слу же ња и пра ти ли об ре де. На пе ве и ре до след бо го слу-
же ња уче ни ци су пам ти ли од нај ра ни јег де тињ ства и уче нич ких да на. 
За мно ге љу де ко ји су се об ре ли у ту ђи ни њи хо ва про фе си ја је би ла 
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не при ме њи ва, па је би ти хо ро во ђа из бе гли ци да ва ло мо гућ ност да од 
Срп ске цр кве при ми ка кву-та кву на док на ду и пре жи ви.

По сле Дру гог свет ског ра та (исто вре ме но и су ро вог гра ђан ског 
ра та на про сто ри ма Ју го сла ви је), Срп ска цр ква се на шла у из у зет но те-
шком по ло жа ју. Хра мо ви и ма на сти ри ни су ру ше ни и ни је за бра њи ва но 
бо го слу же ње у њи ма, али мно ге бо го мо ље су до жи ве ле вој на ра за ра ња, 
опу сте ле су, опљач ка не и оста ле без све штен ства, а ни су об на вља не 
(нај ви ше су стра да ле срп ске епар хи је у Бо сни, Хер це го ви ни, Кра ји ни, 
Дал ма ци ји, Сла во ни ји, Ба ра њи, Сре му, Цр ној Го ри). Исто вре ме но, да 
би се обез бе ди ло уно сно или са чу ва ло рад но ме сто, љу ди су сту па ли 
у ко му ни стич ку пар ти ју, а би ли су про го ње ни ако би се от кри ло да као 
чла но ви пар ти је од ла зе у цр кву, на дан кр сне сла ве у ку ћу по зи ва ју све-
ште ни ка или тог да на из свог гра да пу ту ју у се ло, код ро ди те ља.

На во ди мо је дан при мер „бор бе др жа ве про тив ре ли ги је“ из 1950-их 
го ди на у Но вом Са ду. У са ста ву ме шо ви тог цр кве ног хо ра пра во слав-
ног са бор ног хра ма Св. Ге ор ги ја по ја ло је не ко ли ко хо ри ста опер ског 
хо ра Срп ског на род ног по зо ри шта. Ме ђу тим, Упра ва те а тра је ре дов но 
за ка зи ва ла хор ске про бе у не де љу пре под не, ка ко пе ва чи не би има ли 
мо гућ ност да по је на ли тур ги ји.

Има ју ћи у ви ду окол но сти у ко ји ма су се ру ска еми гра ци ја и Срп-
ска цр ква за те кле по сле сме не др жав ног уре ђе ња у Ју го сла ви ји, неоп-
 ход но је ис та ћи да су ру ске хо ро во ђе срп ско-ру ских хо ро ва 1940–1970. 
го ди не од и гра ле ва жну уло гу у одр жа ва њу ле по те бо го слу же ња, па и 
ве ре ме ђу срп ским ста нов ни штвом. Од оси ро ма ше не Срп ске цр кве они 
ни су до би ја ли ни ка ква ма те ри јал на сред ства, а би ли су у си ту а ци ји 
да из гу бе по сао у др жав ној слу жби због сво јих ак тив но сти у цр кви. 
Ве о ма че сто се до га ђа ло да је смрт ру ског хо ро во ђе у срп ском хра му 
зна чи ла и га ше ње хо ра у ко јем је још би ло не ко ли ко оста ре лих по ја ца.

Пер цеп ци ја ру ске цр кве не му зи ке у Ср би ји
Ру ске цр кве не хо ро во ђе че сто су упра вља ле и хо ро ви ма ло кал них 

ама тер ских дру жи на, осно ва них пре Пр вог свет ског ра та или ка сни је 
(вид. При лог бр. 1). 

У ру ском ча со пи су Ру ски хор ски ве сник, ко ји је у Пра гу из да вао 
Сту дент ски ру ски хор „А. А. Ар хан гел ски“ (1928), на ве де ни су скром-
ни по да ци о ру ским хо ро ви ма у Ју го сла ви ји:

Ру ски хо ро ви у ино стран ству. Ју го сла ви ја. Ме ша ни цр кве но-све-
тов ни хор у Но вом Са ду (ди ри гент В. Ф. Гри гор јев) рас по ла же бо га том 
нот ном би бли о те ком и но та ма снаб де ва дру ге хо ро ве, у За гре бу, Са ра-
је ву, Ко то ру (руССкие 1928: 3).
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Ру ски цр кве но-све тов ни хор у Зе му ну је ме шо вит, чи ни га 20 чла-
но ва, хо ро во ђа А. В. Грин ков. Хор по је у ру ском зе мун ском хра му, при-
ре ђу је и са мо стал не кон цер те.

Хор Ку бан ске ко зач ке ди ви зи је (Бе ли шће, Ју го сла ви ја), осно ван је још 
на по лу о стр ву Лем нос (1921). По сле до ла ска у Ср би ју, ма да стал но за по-
сле ни (у же ле знич ким ра ди о ни ца ма, на град њи пу те ва), Ко за ци не са мо 
да не за по ста вља ју пе ва ње већ успе шно на сту па ју, са ду хов ним и све тов ним 
ре пер то а ром. Хо ром од 24 пе ва ча ру ко во ди пу ков ник Ве ни ја мин Руђ ко, а 
са њи ма са ра ђу је и ор ке стар на род них ин стру ме на та. (руССкий 1928: 11).

Ру ски хор ме шо ви тог ти па са 12 пе ва ча и хо ро во ђом И. И. Мој се-
јен ком, осно ван је у Ко то ру 1927. го ди не. У Зе му ну и Пан че ву са успе хом 
је одр жан ду хов ни кон церт хо ра зе мун ске Срп ске са бор не цр кве, под 
упра вом Ј. П. Ма сло ва. („ДалМация“ 1928: 8).

На Дан ру ске кул ту ре у Зе му ну су ује ди ње ни хо ро ви „М. Глин ка“ 
и Хор Ру ске зе мун ске цр кве, под упра вом И. И. Сла ти на и А. В. Грин-
ко ва, при ре ди ли исто риј ски ду хов ни кон церт. Са став хо ра – 80 пе ва ча. 
Ло кал но ста нов ни штво ис по љи ло је ве ли ко ин те ре со ва ње за тај кон церт. 
(„зеМун“ 1928: 12).

При каз овог кон цер та је у Ле то пи су Ма ти це срп ске об ја вио углед-
ни пре сто нич ки му зич ки кри ти чар Бран ко Дра гу ти но вић. Овај при каз 
пред ста вља обра зац ка ко су у Ср би ји, по ла зе ћи од ис ку ства срп ске тра-
ди ци је цр кве ног по ја ња, при ма ли и оце њи ва ли ру ско му зич ко на сле ђе:

Ду хов ни кон церт, ста вљен у оквир про сла ве Да на ру ске кул ту ре 
из ве ли су ује ди ње ни хо ро ви „Глин ка“ и хор ру ске цр кве у Зе му ну. Про-
грам је сти ли зо ван та ко да при ка же раз ви так ру ске цр кве не му зи ке од 
XVI II в. до на ших да на, од Борт њан ског до Штајн бер га. 

Кла си чар Борт њан ски, уче ник Га лу пи ја, сав кон со нан тан и све тао, 
али без ми сти ке и ре ли ги о зне ек ста зе, био је пред ста вљен ком по зи ци-
јом Да вос кре снет Бог, ко ја но си пот пу но ита ли јан ски ка рак тер, иа ко је 
ра ђе на на осно ву те мат ског ма те ри ја ла узе тог из ста рог тра ди ци о нал ног 
ру ског цр кве ног пе ва ња. Те бје од је ју шча го сја од Тур ча ни но ва, ра ђе но 
ви ше у пра во слав ном ду ху, по бу гар ском рас пе ву ко ји је вр ло сли чан 
на шем, де лу је мо но то но због стал ног по кре та, хар мон ске јед но ли ко сти 
и од су ства тра ди ци је. Исто и ме на Мо крањ че ва ком по зи ци ја да ле ко је 
из ра зи ти ја, ло гич ни је по ста вље на, ин те ре сант ни је обо је на. Иже хе ру-
ви ми од Глин ке вр ло за ни мљи ва хар мон ски због згод не при ме не за др-
жич них и про ла зних то но ва. Го спо ди со хра ни од Че сно ко ва ра ђе но је 
са по ле том и тра ди ци јом и оба зри во упо тре бље ним кон тра стом: ре ци-
то ва ње и ме ло ди ја. Мо дер ни ста Штајн берг у сво ме ци клу су Стра сна 
не де ља, из ко га је из ве ден Чер тог Твој, уво ди у ру ску цр кве ну му зи ку 
Па ле стри нин ими та тив ни стил, не што мо дер ни зо ван у хар мон ском 
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сми слу и при ла го ђен пра во слав ном из ра зу. Ком по зи ци је Ар хан гел ског 
Вос кре се ни је Хри сто во ви дев ше, Чај ков ског Вје ру ју, Ипо ли тов-Ива но ва 
Бла го сло ви ду ше мо ја, Ка стаљ ског Ми ло серд ни ја две ри, Гре ча њи но ва 
Вос клик ни те Го спо де ви и Рах ма њи но ва де ло ви из Ли тур ги је: Је ди на род ни 
Си не и От че наш, упот пу ни ле су сли ку раз вит ка ру ске цр кве не му зи ке.

Ује ди ње ни хор зву чао је до бро, ма да је жен ски збор ма њи од му-
шког. Осим то га, ни је увек по стиг ну та пот пу на ујед на че ност гла сов ног 
ма те ри ја ла. Ис ти чу се на ро чи то не ки, за о кру гље ни и со нор ни ба си, 
ко ји да ју соч ност звуч ном ефек ту хо ра. Ди ри го ва ли су гг. А. Грин ков 
и И. Сла тин си гур но и пре ци зно. Г. Сла тин је имао ви ше за ма ха и убе-
дљи ви јег ди на мич ног сен че ња. Из ве сне ком по зи ци је зах те ва ле су де таљ-
ни ју сту ди ју. (Драгутиновић 1928: 138–139).

Пи то мац кон зер ва то ри ју ма у Мин хе ну и Пра гу Ми ло је Ми ло је-
вић, пр ви док тор му зи ко ло ги је код Ср ба, про у ча вао је цр кве ну му зи ку. 
У сво јој зна чај ној сту ди ји Му зи ка и Пра во слав на цр ква (Милојевић 
1933), он пра ти ду хов не ве зе сред њо ве ков не Ср би је и Ис то ка (са Ма лом 
Ази јом и Си ри јом), не са мо пре ко Ви зан ти је већ и по сред ством све то-
гор ских ма на сти ра, кон так ти ма са Је ру са ли мом и ма на сти ри ма на 
Си на ју. Ве за но за на шу те му, на во ди мо три Ми ло је ви ће ве ре цен зи је 
на кон цер те ру ске ду хов не му зи ке у Бе о гра ду, у ко ји ма да је и ком пе-
тент ну оце ну из ве де них ком по зи ци ја:

Да ли је по треб но да ка же мо по но ва оно што смо већ то ли ко пу та 
ре кли, и што је оп ште по зна та ствар: да чо век ду гу је огром но ве ли ким 
тра ди ци ја ма ру ске му зич ке кул ту ре. Не бро је но пу та ру ски му зич ки 
ге ни је је про го во рио сво јим осо бе ним је зи ком и на чи ном, и по бе ђи вао. 
Та кву по бе ду је за до био и Ли тур ги јом за осмо гла сни ме шо ви ти хор 
Па вла Г. Че сно ко ва.

У ду ша ма Ру са по чи ва огром но вер ско рас по ло же ње. Из то га вер-
ског оду ше вље ња ро ђе на је чи та ва јед на му зич ка кул ту ра, спе ци фич но 
цр кве ног и на ци о нал ног ти па, као ре ак ци ја про тив та ли јан ског ути ца ја 
– не ка да до ми нант ног у Ру си ји. Она у исти мах зна чи и об но ву (од но сно 
умет нич ко сти ли зо ва ње) ори ги нал ног му зич ког бла га ру ског на ро да, 
ство ре ног у вер ској ек ста зи пре мно го ве ко ва.

Че сно ков, је дан од са вре ме них ше фо ва цр кве ног му зич ког сти ла, 
сво јом Ли тур ги јом је ство рио мо ну мен тал но де ло. […] Це ло де ло оби-
лу је су ге стив ним кон тра сти ма, и хар мон ским, и у кон струк ци ји „ста ва“, 
и ори ги нал но шћу ме ло диј ске ин вен ци је. Јед но озбиљ но, ду бо ко му зи-
кал но и ори ги нал но де ло.

Са по хва лом ис ти че мо пре да ност ко јом је г. Грин ков уло жио сво је 
му зич ке си ле у ин тер пре та ци ју овог зна ме ни тог и узор ног де ла. Ру ски 
хор Ваз не сен ске и Св. Ни ко ла јев ске цр кве у Бе о гра ду, не мно го бро јан 
али оду ше вљен зна чај ним чи ном кре а ци је ове ве ли ке Ли тур ги је, пе вао 
је свим сво јим мо ћи ма и до ча ра вао нам је ово чуд но цар ство ле по те и 
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осо бе но сти. […] Со ли сти су би ле гђе Ба ни на и Лих те ро ва и г. Ми ро слав-
ски. Ве че ко је нам је г. Грин ков дао са сво јим пе ва чи ма би ло је ве че 
ко је, с об зи ром на де ло ко је је из ве де но, иде у нај зна чај ни је ве че ри на шег 
му зич ког жи во та. (Милојевић 1930: 10).

Ру ски хор Св. Ваз не сен ске цр кве у Бе о гра ду ак ти ван је не са мо у 
цр кви, не го и на кон церт ном по ди ју му, као про па га тор ру ске цр кве не 
му зи ке. По сле Че сно ко ва Ли тур ги је, де ла ко је оди ше ра сним ак цен том 
и но вим цр кве ним сти лом, на шим, сло вен ским, пе вао је на цве ти Ли тур-
ги ју Гре ча ни но ва. Пре кон цер та је про фе сор Уни вер зи те та г. др. А. В. 
Со ло вјев го во рио о раз во ју ру ске цр кве не му зи ке. […] Гре ча ни нов је мај-
стор хо мо фо ног ста ва и ја сне, то нал не хар мо ни је. Без ика квих тех нич-
ких про бле ма у обла сти ме ло ди је, хар мо ни је и рит ма, Гре ча ни нов пе ва 
пе сме Го спо ду свим по ле том и свом осе ћај но шћу сво је лир ске при ро де. 
Ње го ва Ли тур ги ја не до сти же ни ви си ну ин спи ра ци је ни сна гу из ра за 
Че сно ко вље ве Ли тур ги је, али је со лид но де ло мај сто ра ко ји је у оном 
ин тер на ци о на ли стич ком сти лу дао оно што је хтео. (Милојевић 1931: 14).

Г. А. Грин ков се са ве сно тру ди да Ру ски хор Све то Во зне сен ске 
цр кве по диг не на до стој не ви си не, и до са да је у не ко ли ко ма хо ва при-
ре дио ду хов не кон цер те ко ји су сво јим про гра ми ма и ин тер пре та тив ним 
на ме ра ма оста ви ли тра га за со бом.

Сво ју тра ди ци ју овај хор и ове го ди не и пре кју че по под не при ре-
дио је ду хов ни кон церт са чи њен од ком по зи ци ја срп ских ком по зи то ра 
Стан ко ви ћа, Осто ји ћа, Ма рин ко ви ћа и Мо крањ ца, и ру ских: Ве де ља, 
Ар хан гел ског, Ка стаљ ског, Тол стја ко ва, Штер нбер га и Че сно ко ва.

Ка пи тал но де ло на про гра му би ло је Те бе по јем од Ар хан гел ског, 
са со ли сти ма гђом Го лу бо вом и гг. Бу кин и Ше ве ље вим. Ком по зи ци ја 
од ду бо ке и ис кре не осе ћај но сти, ин те ре сант на у звуч ној бо ји, бо га та 
у хар мон ским обр ти ма, она ве о ма сна жно пред ста вља ви со ки ранг ру-
ске цр кве не му зи ке. И Ка стаљ ско ва Хва ли те имја Го спод ње има пу но 
по зи тив них еле ме на та и ис кре них ак це на та. Штеј берг нам се учи нио 
из ве шта чен у сво јој ком по зи ци ји Чер тог Твој, у ко јој има ме сто од не-
обич ног зву ка, као и Тол стја ков, ау тор пе сме От ју но сти мо е ја. Фи них 
пре ли ва је би ло у Ду ше мо ја од Ве де ља.

Из не на дио нас је Че сно ков. Мај стор од бо га те ин вен ци је и ком по-
зи тор ко ји је са успе хом по ста вио основ не еле мен те јед ног но вог сти ла 
сло вен ске цр кве не му зи ке, са сво јом ком по зи ци јом Ве ли чит ду ша мо ја 
Го спо да дао је де ло ве о ма при ми тив ног сло га и фак ту ре, али искре но 
осе ћа но. Над вр ло јед но став ном хор ском де кла ма ци јом тек ста раз ви ја 
се јед на со ли стич ка то пла кан ти ле на, без уз бу дљи ве ди на ми ке ко ју 
Че сно ков та ко не по сред но ина че да је, ко ју је са сви ма еле мен ти ма сво-
га здра вог, и до бро по ста вље ног и ср дач но то плог со пра на бес пре кор но 
от пе ва ла г-ђа Ол га Ољ де коп. […] Кон церт је отво рио го во ром епи скоп 
г. др Ви кен ти је Ву јић ве ли ча ју ћи пе сму и ње ну уло гу у хри шћан ству. 
(Милојевић 1934: 11).
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Ру ске хо ро во ђе у срп ским пе вач ким дру штви ма
О ру ским хо ро во ђа ма у Ср би ји по сто ји ма ло по да та ка у ли те ра-

ту ри, чак и у ју би лар ним спо ме ни ца ма пе вач ких дру шта ва и школ ских 
уста но ва. На во ди мо не ко ли ко про на ђе них ка рак те ри сти ка ру ских хо-
ро во ђа, ко ји су де ло ва ли у Сом бо ру, Бе лој Цр кви и Но вом Са ду:

„Ни ко лај Вла ди ми ро вич Ка пу стин (1876–1930, Сом бор), пр ви хо-
ро во ђа Срп ског ра тар ског пе вач ког дру штва, осно ва ног 1924. го ди не. 
За хва љу ју ћи ње го вом ра ду Дру штво је по сти гло ле пих успе ха и учвр-
стив ши свој те мељ, до шло је на је дан ни во, да се с њи ме ни је мо гло 
упо ре ди ти ни јед но дру штво сво је вр сте. Оно је по ка за ло вид на успе-
ха на сво јим при ред ба ма а на ро чи то на Сле ту пе вач ких дру шта ва у 
Сом бо ру 1926. и 1930. Смр ћу сво га хо ро во ђе Ка пу сти на, а не мо гу ћи 
на ћи по год ног за ме ни ка му, Дру штво је би ло при мо ра но да об у ста ви 
свој пе вач ки рад. […] Пе ри од по сле Свет ског ра та за Срп ско за на тлиј ско 
пе вач ко дру штво Сом бор (осно ва но 1892), био је нај плод ни ји у ње го вој 
исто ри ји. Тај ви со ки на пон тра јао је све до 1934. го ди не. Та да је Дру-
штво за де сио ве ли ки удар смр ћу сво га агил ног и вр ло вред ног, спо соб-
ног хо ро во ђе Ни ко ла ја В. Ка пу сти на, ко ји је са ку пио до ста број ни и 
уре ђен нот ни ар хив. Овај ме шо ви ти хор, ко ји је бро јао 60 пе ва ча, ре дов-
но је по јао у град ским пра во слав ним хра мо ви ма.“ (Певачки 1939: 59, 63).

Па вел Ни ки фо ро вич Че ка лов, ру ски му зич ки пе да гог и ком по зи-
тор. „До шао је у Бе лу Цр кву 1921. го ди не, као ди пло ми ра ни про фе сор 
му зи ке. Ра дио је у бе ло цр кван ској гим на зи ји као про фе сор му зи ке 
1921–1932. Ор га ни зо вао је у гим на зи ји број не му зич ке и пе вач ке при-
ред бе. Од 1921. го ди не био је и хо ро во ђа Срп ског пе вач ког дру штва, 
са ко јим је го сто вао у мно гим гра до ви ма. Је дан је од осни ва ча и хо ро-
во ђа Ру ског пе вач ког дру штва (1921), ру ко во ди лац и ди ри гент Вој не 
му зи ке у ру ском Крим ском ка дет ском кор пу су (1921–1928) и хо ро во ђа 
не мач ког За на тлиј ског дру штва (Ge wer be Ge sang Ve rein, 1921–1924), 
осни вач и вла сник при ват не шко ле пе ва ња и му зи ке (кла вир, ви о ли на, 
ви о ла, че ло, фла у та) ко ја је де ло ва ла то ком 1921–1931. го ди на. Ком по-
но вао је де ла за раз ли чи те му зич ке са ста ве, укљу чу ју ћи сим фо ни ју на 
мо ти ве срп ских на род них пе са ма. Од 1932. го ди не жи вео је и ра дио у 
Мо ста ру као про фе сор.“ (ištvanić 1997: 18).

Ва си лиј Алек сан дро вич Ти мо фе јев (1891, Во ро њеж – 1942, Бе ла 
Цр ква), му зич ки пе да гог, про фе сор му зи ке и пе ва ња, пу ков ник. „То ком 
1923–1929. го ди на на став ник му зи ке, хо ро во ђа и ди ри гент ор ке ста ра при 
ру ском Крим ском ка дет ском кор пу су, хо ро во ђа не мач ког Mu si kve rein-a 
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(1924–1928), на став ник те о ри је му зи ке, хо ро во ђа и ди ри гент ка мер ног 
ор ке стра (Са лон-ор ке стра) Гим на зи је (1932–1936), са ко јим је че сто 
на сту пао на јав ним кон цер ти ма.“ (ištvanić 1997: 87).

„Ме ђу лич но сти ма ко је су у пе ри о ду 1918–1945. го ди на по себ но 
ра ди ле на по пу ла ри са њу пра во слав не цр кве не хор ске му зи ке, ка ко 
Ду хов них кон це ра та, та ко и ле по те пе ва ња на бо го слу же њи ма, био је 
Па вел Алек сан дро вич Фи гу ров ски (1889–1959), све ште нич ки син и по-
руч ник ру ске цар ске вој ске, ко ји је у Мо скви за вр шио ‘Ком мер че ское 
учи ли ште’. То ком бо рав ка у Но вом Са ду овај вр сни по зна ва лац пра-
во слав не ду хов не пе сме ра дио је са ви ше град ских хо ро ва ко ји су стал-
но или по вре ме но но си ли епи тет ‘цр кве ни’.

Фи гу ров ски је пу них пет на ест го ди на вр шио ду жност ди ри ген та 
но во сад ског за на тлиј ског пе вач ког дру штва „Не вен“ (1921–1936) и 
умет нич ког ру ко во ди о ца ду хов но-хор ског од се ка Му зич ког дру штва 
(1936–1937). У сво јим зре лим го ди на ма, ‘на то пљен’ ис ку ством ду го-
го ди шњег цр кве ног му зи ча ра, био је и дру ги ди ри гент хо ра Са бор не 
цр кве. По се до вао је јед ну од нај бо га ти јих збир ки ру ских ду хов них 
хор ских пар ти ту ра, ко ју је под на зи вом ‘Пе вач’ го ди на ма бри жљи во 
са ку пљао са Ва си ли јем Гри гор је вим (1884–?), и ти ме дао дра го цен 
до при нос обо га ће њу ре пер то а ра по ме ну тих но во сад ских цр кве них и 
дру гих хор ских ан сам ба ла. […] При ли ком про сла ве 200-го ди шњи це 
но во сад ске Ус пен ске цр кве (1736–1936) упра во је хор ‘Не вен’ са сво јим 
умет нич ким во ђом Фи гу ров ским био од ре ђен да уве ли ча све ча но бо-
го слу же ње, што је у та да ја кој кон ку рен ци ји пред ста вља ло зва нич ну 
по твр ду ви со ког умет нич ког ни воа хор ског цр кве ног пе ва ња ко ји је 
не го вао овај ру ски ди ри гент. […] Фи гу ров ски је кра јем дру ге и то ком 
тре ће де це ни је ХХ ве ка уз Све то ли ка Па шћа на-Ко ја но ва пред ста вљао 
нај зна чај ни ју лич ност цр кве ног хор ског пе ва ња у Но вом Са ду.“ (ђа
ковић 1996: 32–33).

У ко лек ци ји но та при но во сад ском хра му Св. Три Је рар ха (Ал ма-
шка цр ква) чу ва ју се но те хар мо ни за ци ја Фи гу ров ског ду хов них кон-
це ра та ру ских ау то ра – Д. С. Борт њан ског (Бр. 9, 21–29, 31), пар ти ту ра 
Ли тур ги је Св. Јо ва на Зла то у стог П. И. Чај ков ског и М. М. Ипо ли то-
ва-Ива но ва.

Ру ске хо ро во ђе у сред њим шко ла ма
Ве ли ку кул тур но-вас пит ну уло гу у срп ским шко ла ма има ли су 

ру ски на став ни ци му зи ке и пе ва ња. Као хо ро во ђе, они су сво јим уче-
ни ци ма уса ђи ва ли љу бав пре ма пра во слав ном цр кве ном по ја њу и ру-
ској пе сми. Ма ту ран ти тих шко ла то плим ре чи ма че шће по ми њу ру ске 



148

пе да го ге не го дру ге на став ни ке. На при мер, про фе сор Бо ри ша Ву ко вић 
се са по што ва њем се ћа „ђе ду шке“, Дми три ја Сер ге је ви ча Пе ре го р ди-
је ва (1890, Бје ло веж – 1962, Срем ски Кар лов ци), ку бан ског Ко за ка, ко ји 
је у Kарловачкој гим на зи ји пре да вао ру ски је зик, пе ва ње и био хо ро-
во ђа ђач ког хо ра: „Имао је крат ку ка рак те ри стич ну фри зу ру с ма ло ко се 
на пред. По Кар лов ци ма се кре тао ско ро увек на би ци клу са осо бе ним 
ус прав ним по ло жа јем те ла, као да ја ше на ко њу. Пам тим га као из ван-
ред ног ди ри ген та из ви ше раз ло га. Тра жио је ап со лут ну ди сци пли ну 
у хо ру, по чев од по стро ја ва ња по ви си ни, па до без ре зер вне по све ће-
но сти ди ри ген ту. Био је ко зач ки строг, а ка да је не ко био не по слу шан, 
го во рио је: Ис те ра ћу, за пи са ћу, ка зни ћу, али је у ду ши био до бар и пле-
ме нит чо век. Под ње го вом ди ри гент ском па ли цом пе ва ли смо ве о ма 
успе шно ши рок ре пер то ар срп ских, а по себ но ру ских пе са ма. Имао је 
по се бан на чин ди ри го ва ња са ве о ма на гла ше ним по сте пе ним пре ла зом 
од фор ти си ма до пи а на и обр ну то, што је би ло те шко из ве сти, али 
ефект но.“ (МилоСављевић 2007: 13).

„Ја ков Ива но вич Шпи ље вој (1890, Но во чер каск – 1978, Срем ска 
Ми тро ви ца) пре да вао је му зи ку у Ми тро вач кој гим на зи ји и био хо ро-
во ђа. Као ру ски еми грант пр во се на се лио у Гли ни, у Хр ват ској. Ка да 
су уста ше по че ле по гро ме над пра во слав ним Ср би ма, и ка да су по чи-
ни ле онај стра ви чан по кољ Ср ба, ус пео је да из бег не та стра да ња и 
сти ца јем срећ них окол но сти уто чи ште на ђе у Срем ској Ми тро ви ци. 
Иа ко је по про фе си ји био ге о дет, и он и су пру га му, Ма ри ја Ру дол фов-
на, би ли су пра ви за љу бље ни ци у му зи ку. Су пру га је да ва ла при ват не 
ча со ве кла ви ра и ба ле та, а он је по сле осло бо ђе ња до био ме сто на став-
ни ка пе ва ња у гим на зи ји. За крат ко вре ме ус пео је да од ми тро вач ких 
гим на зи ја ла ца ство ри нај бо љи ме шо ви ти хор у Вој во ди ни. По ред то га, 
он и су пру га су, у тим пр вим по сле рат ним го ди на ма, у гра ду при ре-
ди ли ве ли ки број кон це ра та у ко ји ма су уче ство ва ли њи хо ви уче ни ци. 
За ни мљи во је да они са ми ни су ни кад са мо стал но на сту па ли. Кон цер-
ти њи хо вих уче ни ка би ли су пра во осве же ње у му зич ком жи во ту Ми-
тро ви це. […] 

Тај већ по ста ри ји, ус прав ни чо век, жи вео је за пе сму и му зи ку и 
во дио је го ди на ма хор од пре ко сто ти ну уче ни ка, чи не ћи ре пер то ар 
пре ма свом сен ти мен тал ном се ћа њу на бри љант не ста ре ру ске хо ро ве 
и на ши ро ке и рас пе ва не ме ло ди је с Вол ге и До на, али је по све ћи вао 
па жњу и нај бо љим срп ским хор ским ком по зи то ри ма, ства ра ју ћи пра-
ве естет ске пра зни ке на сва ком свом јав ном кон цер ту. Био је ства ра лац 
ка квог Гим на зи ја по сле ње га ви ше ни ка да ни је до би ла. […] Тај чо век 
жи ви за наш хор. По сма трао сам га док про ве ра ва слух но вим кан ди-
да ти ма за хор: ти хо је уда рао тип ку кла ви ра и на прег ну то слу шао глас 
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уче ни ка. Ако се глас по кла пао са зву ком не ко ли ко раз ли чи тих то но ва, 
он је бли стао од сре ће и од мах за пи си вао уче ни ка у хор. […] На ре дов-
ним по сле по днев ним про ба ма са ве сни Ја ков Шпи ље вој је про ла зио 
кроз све фа зе бла жен ства и му ка. А кад ус по ста ви пот пу ну ди сци пли-
ну и кон цен тра ци ју до би ја од нас нај леп ши по клон – склад ну пе сму. 
Под ње го вом од луч ном ру ком она се пре тва ра ла у ча ро ли ју, а ако су 
би ли отво ре ни про зо ри учи о ни це, про ла зни ци на ули ци су за ста ја ли 
као хип но ти са ни.

Про фе сор Шпи ље вој го во рио је с ја ким ру ским ак цен том, а је зик 
му је био сли чан сла вја но серб ском. Нај ви ше смо во ле ли да слу ша мо 
ње гов реч ник и гра ма ти ку кад је био уз бу ђен и љут. На ње го вим ча со-
ви ма увек се не што до га ђа ло. Био је пе да гог са гво зде ним нер ви ма.“ 
(ПоПов 2006: 52–53).

Број ру ских на став ни ка-хо ро во ђа у шко ла ма био је ве ћи 20-их 
не го 30-их го ди на. Иа ко се број уче ни ка по ве ћао и отва ра не су но ве 
сред ње шко ле у про вин циј ским ме сти ма, Ми ни стар ство про све те је 
рас по ла га ло огра ни че ним ма те ри јал ним сред стви ма, па је уки да ло 
на ста ву му зи ке и хор ског пе ва ња. Пр ви су по сао гу би ли Ру си пе да го-
зи, као гра ђа ни без др жа вљан ства, при мље ни у слу жбу по уго во ру на 
јед ну школ ску го ди ну или на хо но рар ни рад. Ипак, пе ва ње и уче нич-
ки хо ро ви су оп ста ја ли у по је ди ним шко ла ма у сре ским ме сти ма, као 
и у гим на зи ја ма, ко је су се по но си ле сво јом исто ри јом и тра ди ци јом 
(Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, Кра гу је вац, Ва ље во).

Чи та ју ћи хро ни ку у го ди шњим из ве шта ји ма сред њих шко ла, пр-
вих го ди на по сле Пр вог свет ског ра та, уоч љи во је ко ли ко су зна чај ну 
уло гу има ле шко ле у на ци о нал но-кул тур ном вас пи та њу ста нов ни штва 
за о ста лих ре ги о на мла де Кра ље ви не СХС. Ви ше пу та, то ком го ди не, 
у шко ла ма су при ре ђи ва не све ча не при ред бе, са пре да ва њи ма, па три-
от ским ре ци та ци ја ма, на сту пом уче нич ког хо ра, по не где и ор ке стра. 
Осим из вед бе др жав не хим не, ре дов но су из во ђе не и ду хов не пе сме. 
О ве ћим цр кве ним пра зни ци ма уче ни ци су са сво јим ру ским хо ро во-
ђом пе ва ли на св. ли тур ги ји у ме сном хра му. Тек кра јем 20-их го ди на 
на ре пер то а ру школ ских хо ро ва пре вла да ле су све тов не пе сме.

Цр кве но по ја ње у ру ским пра во слав ним па ро хи ја ма
Од лу ком Св. ар хи је реј ског си но да Срп ске пра во слав не цр кве од 

18/31. ав гу ста 1921. го ди не, де лу Ру ске цр кве, ко ји се при вре ме но на-
шао на те ри то ри ји Кра ље ви не СХС, да та је ау то но ми ја. Од та да, све 
до 7. сеп тем бра 1944. го ди не, Ру ска пра во слав на за гра нич на цр ква 
(РПЦЗ) има ла је у Ју го сла ви ји свој при вре ме ни Св. ар хи је реј ски си нод, 



Епи скоп ски са вет, зва нич ну штам пу и ло кал не ру ске па ро хи је са све-
штен ством. Се кре тар Епи скоп ског са ве та при упра ви ру ским па ро хи-
ја ма то ком два де сет го ди на (1921–1941) био је А. П. Ју де нич, од го во ран 
за устрој ство цр кве ног жи во та ру ских из бе гли ца и нај бли жи са рад ник 
пр во је рар ха РПЦЗ, ми тро по ли та Ан то ни ја (Хра по виц ког).

Ру ске па ро хи је у Кра ље ви ни СХС осни ва не су од 1921. го ди не, у 
Бе о гра ду, Зе му ну, Срем ским Кар лов ци ма, Бе лој Цр кви, Но вом Са ду, 
Пан че ву, Оси је ку, Ве ли ком Беч ке ре ку, Вр шцу, Хер цег Но вом, Цри кве-
ни ци, Би то љу, Са ра је ву. Ру ске цр кве не оп шти не (без свог хра ма и стал-
ног све ште ни ка) по сто ја ле су у Сом бо ру, Су бо ти ци, Ве ли кој Ки кин ди, 
Ста ром и Но вом Бе че ју. „Кућ ни“ ру ски хра мо ви фор ми ра ни су при 
ру ским бол ни ца ма, са на то ри ју ми ма, до мо ви ма ста рих осо ба и вој них 
ин ва ли да, ка дет ским кор пу си ма, де во јач ким ин сти ту ти ма и гим на зи-
ја ма, при Ку бан ској ко зач кој ди ви зи ји – у Бе о гра ду, Ига лу, Вур бер гу, 
Са ра је ву, Би ле ћи, Го ра жду, Бе лој Цр кви, Пан че ву, Но вом Бе че ју, Ве-
ли кој Ки кин ди, на има њу „Бе ље“. Ако су у пре те жно ри мо ка то лич ком 
или му сли ман ском де лу зе мље по сто ја ли пра во слав ни хра мо ви или 
ма на сти ри, Ру си су од ла зи ли та мо, осни ва ли свој хор – у Ду бров ни ку, 
Спли ту, За гре бу, Љу бља ни, Ба ња лу ци, Мо ста ру…

У свим ру ским па ро хи ја ма Кра ље ви не СХС по сто ја ли су ру ски 
хо ро ви. Де ша ва ло се да их је би ло и не ко ли ко. Ду хов но ог њи ште у 
ту ђи ни ни је се ни мо гло за ми сли ти без хо ра, без об зи ра на број пе ва-
ча у ње му. Срп ско гра ђан ство ни је увек раз у ме ва ло те жњу Ру са да 
има ју сво је бо го слу же ње и на свој на чин је ко мен та ри са ло тај фе но мен. 
Та ко 1922. го ди не на и ла зи мо на сле де ћу бе ле шку у срп ској штам пи: 

Ру си у Осе ку уде си ли су за се бе у јед ној ба ра ци сво ју цр кву, где 
ће вр ши ти сва бо го слу же ња и ми тро по лит Ан то ни је био је та мо и осве-
тио ју. Чу је мо да и Ру си у Но вом Са ду, по ред че ти ри пра во слав не цр кве, 
же ле да се би уде се цр кву. На што овај се па ра ти зам? Зар срп ско пра во-
сла вље, ко је је му шки одо ље ва ло сви ма на ва ла ма Ри ма и Ау стриј ског 
дво ра, ни је до вољ но пра во слав но за на шу ру ску бра ћу! (руСка 1922: 3).

О Ру си ма у Срем ским Кар лов ци ма ме шта ни су се се ћа ли: У срп ским 
цр ква ма осе ћа ли су се не ка ко не ла год но, упор но зах те ва ју ћи да им Па три-
јар ши ја од ре ди ме сто за по себ ну, ру ску бо го мо љу. Нај зад им је удо во ље но 
же љи. Усту пљен им је по друм ста рог дво ра, ме мљив и вла жан, у ко јем 
су па три јар шиј ски еко но ми не кад др жа ли кром пир. За крат ко вре ме, 
Ру си су овај за пу ште ни про стор пре тво ри ли у цр кву, а не бро је на кан ди-
ла и све ће оба сја ли су се не ком по себ ном, про ду хо вље ном ле по том. Као 
не ка про го ње на вер ска сек та, ску пља ли су се они рев но сно у овом ми тро-
по лиј ском по дру му, ис пу ња ва ју ћи га ми сти ком, а из над све га, огром ном 
ту гом за из гу бље ним за ви ча јем. (МеДаковић 1998: 219–220).
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Ов де тре ба до да ти да се, пре пре се ље ња у по друм ске про сто ри је 
ста ре згра де Па три јар ши је, Ру ски храм Ро жде ства Пре све те Бо го ро-
ди це у Кар лов ци ма на ла зио на спра ту обли жње згра де „Бла го де ја ни-
ја“, до ње ног ру ше ња, сре ди ном 1930-их го ди на. 

Ру ској ко ло ни ји у Но вом Бе че ју Ср би су усту пи ли ма на стир ски 
храм Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це из XVI ве ка. По сле два сто ле ћа 
за пу ште но сти, храм је био пот пу но об но вљен. У Би то љу су Ру си из-
гра ди ли др ве ну ба ра ку – храм Св. Тро ји це, у Но вом Са ду срп ски епи-
скоп им је усту пио ка пе лу Св. Ва си ли ја Ве ли ког при свом вла ди чан ском 
дво ру.

Ру ски храм Св. Ар хан ђе ла Ми ха и ла у Ве ли ком Беч ке ре ку сме стио 
се у по друм ским про сто ри ја ма згра де бив шег тур ског за тво ра „Мун-
кач“, ни ских сво до ва и са ре шет ка ма на про зо ри ма. Цр кве ни хор под 
упра вом Все во ло да Ни ко ла је ви ча Лин чев ског че сто је при ре ђи вао 
ду хов не кон цер те и пу то вао по обли жњим се ли ма и гра до ви ма у Вој-
во ди ни (Но ви Бе чеј, Ко нак, Еле мир, Бе геј, Све ти Ђу рађ, Ме лен ци, Ку-
ма не…). Препод не они би обич но пе ва ли на ли тур ги ји у ме сном хра му, 
а уве че да ва ли кон церт, ко ји је са др жа вао ду хов не ком по зи ци је и ру ске 
на род не пе сме, ко је су се из во ди ле у ру ским на ци о нал ним ко сти ми ма. 
По себ но су се из два ја ли со ли сти тог хо ра: Ксе ни ја Ива нов на Па вло ва и 
Иван Ва си ље вич Ља шко. По во дом 10-го ди шњи це хо ра до пи сник су бо-
тич ких но ви на је на пи сао:

Ру ски хор у Ве ли ком Беч ке ре ку се то ли ко уса вр шио да му ни је 
ви ше би ло ме ста са мо ме ђу зи до ви ма цр кве, већ је јав ност тра жи ла да се 
он по ја ви и пред њом, она ко са вр ше но и ле по ка ко је за па жен у цр кви. 
Дру штво је узе ло за да так да упо зна наш на род са ру ском му зи ком са же-
љом да је уса ди у ду шу на ших љу ди у овим кра је ви ма. (Павлов 1995: 14).

Сва ка ру ска па ро хи ја у зе мљи има ла је соп стве ни, спе ци фич ни 
жи вот, а га си ла се из при бли жно истих раз ло га или услед раз ли чи тих 
ло кал них усло ва и суд би на па ро хи ја на – ма сов них исе ља ва ња из гра да, 
смр ти па ро хи ја на, не мо гућ но сти да се обез бе ди но ви ру ски све ште ник, 
због на ста лих цр кве них пре пир ки итд.18

Већ смо ис ти ца ли спе ци фич не од ли ке цр кве ног по ја ња у ру ском 
хра му Св. Тро ји це у Бе о гра ду. О то ме је во дио бри гу ње гов ду го го ди-
шњи па рох, про то је реј Пе тар Бе ло ви дов. Сма тра мо да је уме сно на ве-
сти још јед но све до чан ство ком пе тент ног са вре ме ни ка. Ар хи е пи скоп 
хар бин ски и Ман џу ри је Не стор (Ани си мов) о сво јим ути сци ма са пу-
та по Ју го сла ви ји, 1934. го ди не, за пи сао је: 

18 Де таљ ни је о ру ским па ро хи ја ма, вид.: арСењев 2011: 51–70.
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Кра сно је бо го слу же ње у ру ском хра му у Бе о гра ду. Ка да се уо чи 
вер ског пра зни ка, то ком Ве чер ње у хра му, пре пу ном вер ни ци ма, отва-
ра ју цар ска вра та и све штен ство из ла зи на сре ди ну хра ма, тад два хо ра 
склад но и стро го из во де цр кве не пе сме с ка но ни ма ста рин ских цр кве-
них „зна ме них на пе ва“. Ср це и ум тад ја сно по ста ју све сни да су упра во 
ве ли ка љу бав пре ма цр кви, пре ма цр кве ним пра ви ли ма и ду бо ко по ни-
ра ње у њих, ство ри ли овај за чу ђу ју ћи ду хов ни склад, у та ко скром ним 
усло ви ма.

У Бе о гра ду, у ру ском хра му, од лич но по зна ју бо го слу жбе не ка но не, 
раз у ме ју га и во ле, не са мо све штен ство, већ и са ми бо го мољ ци, ду бо-
ко до жи вља ва ју сва ки тре ну так, ва жан зна чај цр кве ног об ре да. (неСтор 
1935: 5).

На во ди мо основ не би о граф ске по дат ке о бе о град ским хо ро во ђа ма 
и ства ра о ци ма ду хов них ком по зи ци ја:

Јев ге ниј Про хо ро вич Ма слов (? – 1953, Лос Ан ђе лес). Био је је дан од 
нај и стак ну ти јих ру ских цр кве них хо ро во ђа у Ср би ји. Ми ха ил Ми хај-
ло вич Род зјан ко ова ко је ока рак те ри сао ње го ву лич ност и ства ра лач ки 
кре до: „Јев ге ниј Про хо ро вич је око ше зде сет го ди на сла вио Го спо да у 
пе сма ма, ко ји ма је ве што и са уку сом при да вао нео бич ну хар мо ни за-
ци ју. Го во рио је да је слу жба Бо жи ја див на сим фо ни ја, где све мо ра 
би ти у скла ду: и огла ша ва ње све ште ни ка, и по ја ње хо ра. Та сим фо ни ја 
уз ди же мо ли тве но рас по ло же ње. Чо век ко ји се мо ли у сво јим ми сли ма 
ди же се ка Бо гу, ‘сва ко ни ње жи теј ско је отло жим по пе че ни је’ ре а ли зу-
је се у ствар но сти. Сво ме хо ру Јев ге ниј Пр о хо ро вич је на за ди вљу ју ћи 
на чин умео да пру жи му зи кал ност, ко ја је ства ра ла ту сим фо ни ју. Ње гов 
хор је био нај бо љи у Бе о гра ду. Кон цер ти, на ко ји ма су на сту па ли, оку-
пља ли су огро ман број слу ша ла ца и има ли ве лик успех. У све ча не да не 
хор Ма сло ва увек је по зи ван од стра не па три јар ха срп ског, ко ји га је 
мно го це нио.

Јед на од ка рак те ри стич них од ли ка хор ске ин тер пре та ци је Јев ге-
ни ја Пр о хо ро ви ча би ла је та што су све ре чи мо ли тве них пе са ма би ле 
раз го вет не, пра вил но фра зи ра не и ак цен то ва не. По себ ну па жњу је обра-
ћао на ста рин ске ру ске на пе ве. Мно го то га из сва ки да шњих пе са ма из во-
дио је ‘зна ме ним на пе вом’, у нај та на ни јој об ра ди.“ (роДзянко 1968: 13).

Алек сеј Ва си ље вич Грињков (1893, Кур ска гу бер ни ја – 1966, Зе мун), 
хо ро во ђа, на став ник му зи ке, ау тор ду хов них ком по зи ци ја. Од 1912. го-
ди не по ха ђао је Мо сков ски кон зер ва то ри јум. Свет ски и гра ђан ски рат 
оме ли су га да за вр ши сту ди је. По себ но ин те ре со ва ње ис по ља вао је 
пре ма пра во слав ном ду хов ном по ја њу, био је след бе ник но ве мо сков-
ске ком по зи тор ске „шко ле Си нод ског учи ли шта“ и се бе сма трао уче-
ни ком А. Т. Гре ча њи но ва. У Ру си ји, ве ро ват но, још ни је био хо ро во ђа. 



Оста ло је не раз ја шње но да ли је био уче сник свет ског и гра ђан ског ра та. 
По чет ком 1920. го ди не ева ку и сао се са ју га Ру си је.

То ком мар та –ма ја 1920. го ди не А. В. Грињ ков је упра вљао ру ским 
му шким хо ром у Со лу ну, од но вем бра 1920. до ок то бра 1921. го ди не, 
за тим му шким хо ром у ру ском ло го ру у Ту зли (Тур ска). До апри ла 
1923. го ди не био је хо ро во ђа хра ма при Ру ском по слан ству у Бу јук 
Де реу (крај Ца ри гра да), а од апри ла 1923. до ју ла 1925. го ди не пре да вао 
је пе ва ње и му зи ку у ен гле ском ко ле џу на тур ском остр ву Про ти (Bri tish 
High School for Rus sian Chil dren).

Ко нач но, 1925. го ди не је до шао у Кра ље ви ну СХС и на ста нио се у 
Зе му ну, у ко ме је жи ве ло пре ко хи ља ду ру ских из бе гли ца-еми гра на та. 
То ком 1923–1929. го ди не А. В. Грињ ков је био на став ник те о ри је му зи-
ке у при ват ној Зе мун ској му зич кој шко ли Ан то ни не Хро стиц ке. Исто-
вре ме но је био хо ро во ђа у зе мун ском ру ском хра му (Ру си ма усту пљен 
храм Св. Ар хан ђе ла Га ври ла, у град ском пар ку). Вр ло бр зо ме шо ви ти 
ру ски хор под ње го вом упра вом је до сти гао ви сок из во ђач ки ни во и био 
на гла су као је дан од нај бо љих ру ских хо ро ва у Ср би ји, при ре ђи вао је 
ду хов не кон цер те у пре сто ни ци и мно гим гра до ви ма.

Мар та 1929. го ди не Алек сеј Ва си ље вич је по стао хо ро во ђа ру ског 
хо ра при срп ском Ваз не сен ском хра му у Бе о гра ду, са ко јим је уче ство-
вао на све ча ним бо го слу же њи ма и по гре би ма (пре нос по смрт них оста-
та ка ге не ра ла П. Н. Вран ге ла из Бри се ла, са хра на кра ља Алек сан дра, 
по чив ших у Бо гу ми тро по ли та Ан то ни ја и па три јар ха срп ског Вар на-
ве). Грињ ков је и да ље оста јао ве зан за Зе мун: био је хо ро во ђа Хр ват-
ског пе вач ког дру штва „То ми слав“ (1930–1944), али и ди ри гент при 
Укра јин ском умет нич ко-драм ском дру штву у Бе о гра ду (до 1941), ко је 
је при ре ђи ва ло и му зич ке ве че ри. Школ ских 1935/36. и 1937/38. го ди на 
пре да вао је пе ва ње у бе о град ској Ру ско-срп ској му шкој гим на зи ји. Имао 
је ап со лут ни слух и до пун ски за ра ђи вао као кла вир-шти мер у Бе о град-
ској опе ри (1937–1940).

Као ди ри гент и пе да гог, Грињков се ба вио не са мо аран жма ни ма 
већ и ком по но ва њем ду хов не му зи ке. Уз бла го слов ми тро по ли та Ана-
ста си ја (Гри ба нов ског), ње го ве ду хов не пе сме на тек сто ве Ли тур ги је 
Св. апо сто ла Ја ко ва из во ди ле су се 23. фе бру а ра 1941. го ди не у ру ском 
хра му у Зе му ну. Про то је реј Вла ди слав Не кљу дов ова ко је оце нио то 
ње го во де ло: „А. В. Грињ ко ву је ус пе ло да про на ђе скуп зву ко ва, ко ји 
су ује ди ни ли јед но став ност да ле ке про шло сти и на ших са вре ме них 
му зич ких схва та ња. Уз ви ше на јед но став ност, дир љи вост, устре мље-
ност ‘у ви си не’, над све том у ко ме смо са мо при вре ме ни го сти, мол ба 
за сје ди ња ва ње све га у јед но, до жи вљај бли ског оп ште ња са све при-
сут ним Го спо дом – све се то од ра зи ло у ком по зи ци ја ма Грињ ко ва“ 
(неклюДов 1941: 3). Ком по зи ци ја Грињ ко ва да нас не ма у збир ка ма но та 
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при зе мун ским и бе о град ским хра мо ви ма. Не ма их ни у ар хи ву цр кве-
не оп шти не при ру ском хра му Св. Тро ји це у Бе о гра ду. Ме ђу тим, у САД 
се чу ва ју но те ње го ве Ли тур ги је Св. апо сто ла Ја ко ва.19

По че так Дру гог свет ског ра та и рас пад Кра ље ви не Ју го сла ви је 
оне мо гу ћио је Грињко ва да де лу је у Бе о гра ду, у дру гој оку па ци о ној 
зо ни. Са су пру гом Ол гом на ста вио је да жи ви у Зе му ну, у Не за ви сној 
Др жа ви Хр ват ској, где је остао хо ро во ђа Хр ват ског пе вач ког дру штва. 
Од 1. но вем бра 1942. го ди не, то ком хр ват ске оку па ци је и пр вих го ди на 
по сле осло бо ђе ња Зе му на, А. В. Грињ ков је још био и ди рек тор град ске 
Му зич ке шко ле (за ми шље не као де се то го ди шња основ на, сред ња и 
ви со ка – кон зер ва то ри јум). У њој је пре да вао те о ри ју му зи ке, „дик тат“, 
хар мо ни ју и ди ри го вао уче нич ким хо ром. У тој шко ли де ло ва ло је још 
не ко ли ко ру ских пе да го га: Ге ор ги је Ју ре њев (пе ва ње), Је ли са ве та Род-
зјан ко-Ве тер (кла вир), Ан то ни на Хро стиц ка (кла вир), Иван Ку ку јен ко 
(ви о ли на) и Алек сан дар Сла тин (ви о лон че ло).

Ру ко во де ће ме сто то ком хр ват ске оку па ци је Зе му на, убр зо по сле 
за хла ђе ња од но са из ме ђу Ју го сла ви је и СССР, до ве ло је до то га да је 
1. но вем бра 1948. го ди не Грињ ков био сме њен са по ло жа ја ди рек то ра 
и ли шен сва ког де ло ва ња у Му зич кој шко ли. Упр кос то ме, ње го ва му-
зич ка де лат ност у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји се на ста ви ла. С је се ни 
1948. го ди не он је хо ро во ђа ама тер ских хо ро ва ни за кул тур но-умет нич-
ких дру шта ва у Зе му ну. Нај ве ро ват ни је је за су пру жни ке то био је ди-
ни из вор скром них при хо да. По жр тво ва но одан цр кви, А. В. Грињ ков 
је све до сво је смр ти био хо ро во ђа ма лог ме ша ног ру ско-срп ског хо ра 
при хра му Св. Ар хан ђе ла Га ври ла. Фор мал но је „ру ска цр кве на оп-
шти на“ у Зе му ну оп ста ја ла до 1972. го ди не. По след њи хо ро во ђа у њој 
би ла је удо ви ца, Ол га Грињ ко ва (арСеньев 2007: 120).

Бо рис Пе тро вич Ар се њев (1908, Дуб но, Во лин ска гу бер ни ја – 1972, 
Но ви Сад). По сле сту па ња, 1919. го ди не, у Дон ски ка дет ски кор пус 
„Им пе ра тор Алек сан дар III“ у Но во чер ка ску, он гу би ве зу са ро ди те-
љи ма. Са де ло ви ма осо бља и ка де та 1920. го ди не ева ку и сан је на грч ко 
остр во Лем нос, а за тим у Еги пат, у на пу ште ни бри тан ски вој ни ло гор 
крај Су ец ког ка на ла. У ле то 1922. го ди не ову ру ску вој ну сред њу шко-
лу при ма Кра ље ви на СХС. Бо рис Пе тро вич у њој ма ту ри ра у Го ра жду 
и у је сен 1930. го ди не се упи су је на По љо при вред ни фа кул тет Бе о град-
ског уни вер зи те та. То ком сту ди ја за ра ђу је сви ра њем у ру ским естрад-
ним ор ке стри ма (ду вач ки ин стру мен ти, ба ла лај ка, ги та ра). Па ра лел но 
са агро но ми јом сту ди ра хор ско ди ри го ва ње и ком по зи ци ју у му зич кој 

19 Но те чу ва Је ле на Кокс, рођ. Фор ту на то ва, хо ро во ђа у Ва шинг то ну. Ау тор за хва љу је 
гђи Све тла ни Звер је вој за ово са оп ште ње.
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шко ли у кла си про фе со ра Ми ло ја Ми ло је ви ћа, пе ва и ди ри гу је хо ро-
ви ма у Зе му ну и Бе о гра ду, члан је му шког ок те та „Ве драл“ у Бе о гра-
ду, ком по ну је и хар мо ни зу је ду хов не пе сме.

Рат на 1941. го ди на за ти че га у Ве ли кој Ки кин ди као слу жбе ни ка 
ку де љар ске за дру ге. Жи вот ни усло ви не да ју му мо гућ ност да за вр ши 
фа кул тет. По слу жбе ној ду жно сти 1949. го ди не Б. П. Ар се њев се са по-
ро ди цом се ли у Но ви Сад. Ту он на ста вља сво је нај дра же де ло – слу же-
ње Цр кви. Ри зи ку ју ћи да из гу би др жав ни по сао, пе ва и на из ме нич но 
упра вља хо ро ви ма у три пра во слав на хра ма, а по след њих го ди на свог 
жи во та не де љом и о ве ли ким пра зни ци ма од ла зи да пе ва ба сов ску 
де о ни цу у је ди ном у зе мљи пре о ста лом ру ском хра му Св. Тро ји це у 
Бе о гра ду.

Но те ње го вих ли тур гиј ских и дру гих му зич ких ком по зи ци ја пре-
да те су на чу ва ње у Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ у Бе о гра ду, а у ко-
пи ја ма от пре мље не у Лон дон, Ол ги Ја ко вљев ни Иља ше вич, хо ро во ђи 
јед ног од ру ских хра мо ва у том гра ду, по зна ни ци из ње го вих бе о град-
ских да на. Не ке од ком по зи ци ја Ар се ње ва из во ђе не су у Лон до ну, 1970-их 
го ди на.

Зна чај ни је ду хов не ком по зи ци је Б. П. Ар се ње ва су: Ве ли ка јек те-
ни ја, Свја тиј Бо же, Су гу ба јек те ни ја, Хе ру вим ска пе сма, Ми лост ми ра, 
Те бе по јем, От ца и си на, Сим бол ве ре, До стој но јест, Во цар стви ји 
Тво јем и Иму шчи ду ше мо ја (кон церт).

Аран жма ни и хар мо ни за ци је Б. П. Ар се ње ва за му шки хор (из 
1939–1956. го ди на): А. А. Ар хан гељ ског Уто ли бо ле зни, при ча стен; К 
Бо го ро ди це при ле жно, при ча стен: Ми лост ми ра (Бр. 6); Ста ни сла ва 
Би нич ког (Те бе по јем, Ду си и ду ши, От ца и Си на); Д. С. Борт њан ског 
(Мно га ја ље та; ду хов не пе сме опе ла); А. Е. Ту рен ко ва (Иже хе ру ви ми); 
П. И. Тур ча њи но ва (Хри стос вос кре се); Ми лост ми ра, оби ход но је; 
Њест свјат, ка нон, глас 6, пје сањ 3; Бла го сло ви, ду ше мо ја, Го спо да, 
ки јев ског на пе ва; три пе сњец, глас 6; Со свја ти ми упо кој, ру ско, и др.

Ове аран жма не ду хов них пе са ма за му шки хор Бо рис Пе тро вич 
је, ве ро ват но, пред у зи мао за по тре бе во кал ног ок те та „Ве драл“ или у 
на ме ри да фор ми ра му шки цр кве ни хор.

Бо рис Ми хај ло вич Мо ји се јев (1896, Мо сква – 1974, Но ви Сад). У 
еми гра ци ји – скром ни чи нов ник Ди рек ци је же ле зни ца у по гра нич ној 
Су бо ти ци, а по сле Дру гог свет ског ра та у Но вом Са ду. По ред ама тер-
ског ба вље ња сли кар ством и сви ра њем на ба ла лај ки, то ком 1950–1960-их 
го ди на Б. М. Мо ји се јев је био хо ро во ђа ру ско-срп ског ме шо ви тог хо ра 
при Ус пен ском хра му у Но вом Са ду. Кра јем ра та Бо рис Ми хај ло вич је 
са су пру гом Ан то ни ном Фе лик сов ном пре жи вео те жак уда рац суд би не: 
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њи хо вог је дин ца сина Ју ри ја, мла ди ћа ко ји се оду ше вља вао ска у ти змом, 
ухап сио је со вјет ски ор ган СМЕРШ и из гу био му се сва ки траг.

Б. М. Мо ји се јев је ком по но вао ду хов не ком по зи ци је, ко је је ње гов 
хор из во дио у Но вом Са ду. Про на шли смо са мо две од тих ком по зи-
ци ја: Ми лост ми ра (1961) и Свја тиј Бо же.

Ни ко лај Фјо до ро вич Бу кин (1903, Но во чер каск – 1994, Но ви Сад). 
Ро ђен на До ну, син углед ног ре ме на ра и ин струк то ра се длар ске ра дио-
ни це Но во чер ка ског вој ног учи ли шта, као уче ник ре ал не Гим на зи је 
„Алек сан дар Нев ски“ Н. Ф. Бу кин је пре свог пу но лет ства уче ство вао 
у бор ба ма про тив „цр ве них“. У је сен 1920. го ди не сту пио је у Дон ски 
ка дет ски кор пус „Им пе ра тор Алек сан дар III“ и па ро бро дом „До би ча“ 
за у век на пу стио по ро ди цу и до мо ви ну. Већ као ка дет у Кра ље ви ни 
СХС из два јао се при јат ним ба ри то ном, глу мач ким да ром, ста си то шћу 
и као од ли чан гим на сти чар. Го ди не 1927. био је по бед ник на Све со кол-
ском сле ту у Пра гу. У те шким сту дент ским да ни ма у Бе о гра ду за жи вот 
је за ра ђи вао као фи зич ки рад ник, али је уче ство вао у кул тур ном жи-
во ту Ко за ка у ди ја спо ри, пи сао па три от ске пе сме, био је би ран за све-
ко зач ког сту дент ског ата ма на.

Уо чив ши ње гов нат про сеч ни пе вач ки та ле нат, бес плат не ча со ве 
пе ва ња у Бе о гра ду да ва ли су му су пру зи Бељ ски – во кал ни пе да гог 
Агри пи на Кон стан ти нов на и Вла ди мир Ива но вич, по зна ти ли бре ти ста 
Ни ко ла ја Рим ског-Кор са ко ва, пред сед ник Ру ског му зич ког дру штва 
у Бе о гра ду. Ба си ста Н. Ф. Бу кин је био со ли ста Ру ског хо ра Св. Ваз не-
сен ског хра ма у Бе о гра ду, ко јим је упра вљао А. В. Грињ ков.

По сле за вр ше них сту ди ја, са ди пло мом шу мар ског ин же ње ра, 
Ни ко лај Фјо до ро вич је слу жбо вао у не ко ли ко ре ги о на Кра ље ви не, 
пре те жно у Бо сни. Рат них го ди на је са су пру гом (ле ка ром) жи вео у 
ба нат ском се лу Кла ри ја (да нас Ра ду је во, крај гра ни це са Ру му ни јом). 
Бож јом во љом, ус пе ло му је, по сле ис црп ног са слу ша ња, да из бег не 
хап ше ње од стра не ор га на НКВД-СМЕРШ-а. По сле ра та, као шу мар-
ски екс перт упу ћен је у Но ви Сад. Ду бо ко одан ве ри, па три о та Ру си је, 
ни ка да ни је сту пио у Ко му ни стич ку пар ти ју, иа ко је до од ла ска у пен-
зи ју, 1973. го ди не, за у зи мао од го вор не функ ци је при Вла ди АП Вој во-
ди не. У ње го вом го сто љу би вом до му че сто се уве че оку пља ло ру ско 
дру штво. Ту су се пе ва ле ру ске и ци ган ске ро ман се, ко зач ке и на род не 
пе сме, као и опер ске ари је, уз прат њу ги та ре, ба ла лај ке и кла ви ра, ре-
фре ни су се пе ва ли у хо ру.

По се ду ју ћи од ли чан глас и као од ли чан по зна ва лац цр кве ног по-
ја ња, Ни ко лај Фјо до ро вич је био по след њи ру ски хо ро во ђа хо ра Ус пен-
ског хра ма у Но вом Са ду, а пред крај свог жи во та по стао је це ње ни 
кон сул тант два ју срп ских омла дин ских хо ро ва, ко ји су сре ди ном 1980-их 



го ди на об но ви ли тра ди ци ју хор ског цр кве ног по ја ња у пра во слав ним 
хра мо ви ма Но вог Са да.

Ру ски ком по зи то ри пра во слав не му зи ке у Ср би ји
Нажа лост, у XXI ве ку го то во да ни је мо гу ће при ку пи ти ви ше по-

да та ка о му зич ки обра зо ва ним Ру си ма, ко ји су на на шим про сто ри ма 
пи са ли ду хов не ком по зи ци је, а по го то во про на ћи пар ти ту ре тих де ла. 
Тра га ња у ни зу др жав них ар хи ва и по цр кве ним оп шти на ма у ко ји ма 
су се то ком мно гих го ди на сме њи ва ле ру ске хо ро во ђе ни су да ла оче-
ки ва не ре зул та те (Бе о град, Но ви Сад, Зе мун, Сом бор, Вр шац). 

Уз већ по ме ну те ком по зи то ре – ар хи е пи ско па Га ври ла (Че пу ра), 
епи ско па Ми тро фа на (Абра мо ва), игу ма на Фи ли па (А. И. Гард не ра), 
С. М. На у мо ва, А. В. Грињ ко ва, Б. П. Ар се ње ва и Б. М. Мо ји се је ва, тре-
ба по ме ну ти Ва си ли ја Алек сан дро ви ча Га ври ло ва, на став ни ка му зи ке и 
хо ро во ђу уче нич ких хо ро ва у гим на зи ја ма Срем ске Ми тро ви це, По жа-
рев ца и Зе му на. То ком свог слу жбо ва ња у По жа рев цу (1932–1941), за обли-
жњи ма на стир Ту ма не, у ко ме су се сме сти ли ру ски мо на си, В. А. Га ври-
лов је кра јем 1930-их го ди на на пи сао „две пар ти ту ре за вр ше ње Ли тур-
ги је Св. апо сто ла Ја ко ва“, ко ју је пре вео и про ко мен та ри сао игу ман Фи лип 
(Гард нер). О слу же њу те ли тур ги је у по ме ну том ма на сти ру чи та мо:

По ред В. А. Га ври ло ва, на пе ви за древ ну ли тур ги ју по уо би ча је ном 
чи ну раз ра дио је отац ар хи ман дрит На фа на ил (Порш њев), се кре тар 
Ки не ске пра во слав не ми си је, ко ји је рат них го ди на при вре ме но бо ра вио 
у ма на сти ру Ту ма не. (литургия 1939: 5).

Ли тур гиј ски на пе ви В. А. Га ври ло ва и ар хи ман дри та На фа на и ла 
до вољ но че сто су се из во ди ли у овој оби те љи. На дан се ћа ња на Св. апо-
сто ла Ја ко ва, 5. но вем бра 1939. го ди не, ли тур ги ја је слу же на у са бор ном 
хра му у По жа рев цу. Чи но деј ство вао је епи скоп бра ни чев ски го спо дин 
Ве ни ја мин, уз са слу же ње ар хи ман дри та На фа на и ла (Порш ње ва), ар хи-
ман дри та На фа на и ла (Љво ва) и све ште но и но ка ма на сти ра. Уско ро је та 
ли тур ги ја слу же на и у жен ском ма на сти ру Ним ник, у ру ском хра му Св. 
Тро ји це у Бе о гра ду, у Срем ским Кар лов ци ма и у да ле ком Шан га ју. (ли
тургия 1939: 5).

У но то те ци Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ у Бе о гра ду, уз ко лек-
ци ју но та ду хов них ком по зи ци ја Арен ског, Ар хан гел ског, Борт њан ског, 
Ве де ља, Ви но гра до ва, Во рот њи ко ва, Гре ча њи но ва, Дво рец ког, Ду бен-
ског, Иг ња тје ва, Ипо ли то ва-Ива но ва, Љво ва, Љвов ског, Смо љен ског, 
Со ко ло ва, Ти то ва, Ту рен ко ва и Чај ков ског, на ла зе се де ла В. А. Га ври-
ло ва и ових не ко ли ко ду хов них ком по зи ци ја Б. М. До бро вољ ског:
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Га ври лов, В. А. Па ра стос, ор. 3, по кар ло вач ким на пе ви ма за ме-
шо ви ти хор. Ру ко пис, ма сти ло, 41 стр. (MI ХХХII, An 1583);

Га ври лов, В. А. Ope lo, op. 4. по кар ло вач ким на пе ви ма за ме шо-
ви ти хор. Ру ко пис, ма сти ло, 20 стр. (MI ХХХII, An 1584);

До бро вољ ски, Б. М. Иже хе ру ви ми, за ме шо ви ти хор и во кал ни 
квар тет (со пран I и II, алт и те нор). Из да ње Му зич ког дру штва „Стан-
ко вић“, Хор ско оде ље ње. Бр. 26, Ли то гра фи са но, 6 стр. (MI ХХХ, An 
1473);

До бро вољ ски, Б. М. Пе сни на Ли тур ги ји (Бла го сло вен гр ја ди; Да 
ис полн јат сја; Бу ди Имја Го спод ње и да ље) за ме шо ви ти хор. Из да ње 
Му зич ког дру штва „Стан ко вић“, Хор ско оде ље ње. Бр. 32, 1926. Ли то-
гра фи са но, 4 стр. (MI ХХХ, An 1475);

До бро вољ ски, Б. М. От че наш; Хва ли те (за јед но са: Ду бен ски 
От че наш и Мо кра њац Је дин Свјат). Из да ње Му зич ког дру штва 
„Стан ко вић“, Хор ско оде ље ње. Бр. 33, 1926. Ли то гра фи са но, 4 стр. (MI 
ХХХ, An 1476).

У ту бе о град ску ко лек ци ју до спе ла су и два штам па на ду хов на 
де ла И. А. Гард не ра из по зног пе ри о да ње го вог ства ра ла штва: Раз бойни-
ка бла ֱ о ра зум но ֱ о, № 3 (1960); Свяֳый Бо же, № 2. Де ме ствен ное. Для 
Ар хи е рейско го слу же ния (1960). Нот ное при ло же ние к жур на лу „По 
сто пам Хри ста“. Бер клей. Ка ли фор ния, 1962, стр. 4.

За кљу чак
Се ћа ју ћи се свог па стир ског слу же ња то ком 1930-их го ди на у Бе-

лој Цр кви, мо нах Јо ван (Ша хов ски), по то њи ар хи е пи скоп Сан Фран ци-
ска, ис та као је: „Чу ва ју ћи је дин ство у сво ме ко ре ну и цва ту, цр кве ни 
жи вот Ру са у ди ја спо ри се ра сло ја вао… За јед не је он по стао но ва 
ра дост сло бо де и очи шће ња од свих, не са мо ми ну лих, не прав ди и од 
дру го ра зред них вред но сти овог све та. Са дру ге стра не цр кве ни жи вот 
је био се ћа ње на до мо ви ну, ње не оби ча је и де тињ ство“ (шаховСкой 
1982: 32). За и ста, та ко је би ло и у Ју го сла ви ји, пре и по сле Дру гог свет-
ског ра та.

Да нас је је ди ни ру ски храм у Ср би ји храм Св. Тро ји це при По двор-
ју Мо сков ске па три јар ши је у Бе о гра ду. На де сној пев ни ци ста ре ру ске 
на пе ве и ви ше гла сне ду хов не пе сме по је ру ско-срп ски хор. Ве ћи ну 
па ро хи ја на чи не Ср би, свих уз ра ста, и су на род ни ци Ру си, ко ји су се 
при вре ме но или стал но на ста ни ли у Ср би ји.

Ру ске па ро хи је на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је дав но су уки ну те. 
Из ви ше раз ло га: сеп тем бра 1944. го ди не Упра ва Ру ске за гра нич не 
цр кве на пу сти ла је зе мљу, те шки пе ри од исто ри је Срп ске цр кве (пе ри од 
ње ног пре жи вља ва ња), од би ја ње ру ских па ро хи ја да се пот чи не Мо-
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сков ској па три јар ши ји, ма сов ни од ла зак Ру са из зе мље (1944. и то ком 
1949–1955), смрт пр вог и дру гог по ко ле ња еми гра на та, аси ми ла ци ја и 
рав но ду шност мла дих пре ма ве ри. Из по пи са ста нов ни штва, спро ве-
де ног 2002. го ди не, у Ср би ји је жи ве ло 2588 Ру са (684 му шкар ца и 1904 
же не) (реПублика 2003: 21).

То ком по след њих два де се так го ди на го то во у сва ком гра ду Ср би је 
осно ва ни су омла дин ски цр кве ни хо ро ви. Ве ћи на њих по је и ком по-
зи ци је ру ских ау то ра. Мно ге од ових ком по зи ци ја вер ни ци сма тра ју 
„сво јим“, јер су ду бо ко уко ре ње не у све сти, за јед но са ви ше гла сним 
де ли ма К. Стан ко ви ћа, С. Мо крањ ца, С. Би нич ког и С. Хри сти ћа. Ме ђу 
Ср би ма рас пр о стра ње но ми шље ње о цр кве ном по ја њу ру ских из бе-
гли ца-еми гра на та – крат ко фор му ли са но: „та ко мо гу са мо Ру си!“ – од-
но си ло се не то ли ко на тех нич ки аспект ин тер пре та ци је, већ пр вен стве-
но на ис кре ни од нос пе ва ча пре ма ле по ти бо го слу же ња и уло зи цр кве ног 
по ја ња у об ре ди ма.

Зна чај на и ви ше стра на де лат ност ру ских хо ро во ђа, ме ђу рат ног и 
по сле рат ног, со ци ја ли стич ког пе ри о да у Ју го сла ви ји и Ср би ји оста ви-
ла је не из бри сив траг. Ти љу ди су на ста ви ли, са чу ва ли и мла ђи ма пре-
не ли тра ди ци ју цр кве ног по ја ња, бо га ти ли су ре пер то ар хо ро ва ру ским 
на пе ви ма и при хра мо ви ма фор ми ра ли нот не збир ке ду хов них ком по-
зи ци ја. 
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ПРИ ЛОГ 1.

Рускехоровођеусрпскимхрамовимаиуаматерским 
друштвимаКраљевинеСХСЈугославије

Пе тар Абре ков 
Ру ски хор при хра му Свв. Ћи ри ла и Ме то ди ја, Љу бља на

Вла ди мир Аки ров (? – ?, Ма ра ка и бо, Ве не цу е ла)
Ру ски хор при хра му Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це, Зе мун

Ва си лиј Ани сен ко (? – 1921, При зрен)
Хор при са бор ном хра му, При зрен
Хор при бо го сло ви ји, При зрен

Алек сеј Ни ко ла је вич Апле че јев
Хор гр ко ка то лич ког хра ма Свв. Пе тра и Па вла, Но ви Сад
Хор Ру син ског кул тур ног дру штва „Мак сим Гор ки“, Но ви Сад

Ју риј Ива но вич Ар бат ски (1911, Мо сква – 1963; Њу Харт форд, Њу јорк)
Хор, Ле ско вац
Хор, Срем ска Ми тро ви ца
Хор ри мо ка то лич ке цр кве, Бе о град
Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво, Бе о град

Бо рис Пе тро вич Ар се њев (1908, Дуб но, Во лин ска гу бер ни ја – 1972, 
Но ви Сад)

Зе мун ско пе вач ко дру штво, Зе мун
Хор при хра му Св. Ни ко ла ја, Но ви Сад
Хор при са бор ном хра му Св. Ге ор ги ја, Но ви Сад

Па вел Ива но вич Ба ба јев (1896, Ку бан ска област – 1979, Бе о град)
Хор Дру ге Ку бан ске ко зач ке ста ни це, Бе о град
Хор при Ру ском хра му Св. Тро ји це, Бе о град

Ле о нид Ба зи ље вич
Хор при хра му По кро ва Пре све те Бо го ро ди це, Бе о град

Вла ди мир Бол ди рев
Ру ски хор при хра му Свв. Ћи ри ла и Ме то ди ја, Љу бља на

Та тја на Алек се јев на Бо ри со ва-Је ла тан це ва (1929, Бе о град – 1998, За-
греб)

Ру ски цр кве ни хор, За греб
Ни ко лај Фјо до ро вич Бу кин (1903, Но во чер каск – 1994, Но ви Сад)

Хор при Ус пен ском хра му, Но ви Сад
Сер геј Бу на ше вич

Цр кве но пе вач ко дру штво „Бра ни че во“, По жа ре вац
Иван Ве ден ски (?, Но ва ја Де рев ња, Тул ска гу бер ни ја – ?)

Цр кве ни хор „Бо шко Ју го вић“ при хра му Св. Тро ји це, Тр сте ник
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Хор ру ске ко ло ни је, Ужи це
Дми триј Ни ко ла је вич Вој но вич (1895, Ар ма вир – 1992, За греб)

Ру ски цр кве ни хор, За греб
Бо рис Ге ор ги је вич Во ло бу јев (1890 – 1980, Бе о град)

Хор при бо го сло ви ји, Срем ски Кар лов ци
Иван Алек се је вич Гард нер (1898, Се ва сто пољ – 1984, Мин хен)

Хор при бо го сло ви ји, Це ти ње
Дми триј Ми хај ло вич Гор тин ски (р. 1931, Бе о град)

Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво, Бе о град
Ва си лиј Фјо до ро вич Гри гор јев (1884, Је ка те ри но дар – 1970, САД)

Ру ско пе вач ко дру штво В. Гри гор је ва и К. Пе ре гу де, Но ви Сад
Кон стан тин Гри гор јев 

Ру ски цр кве ни хор, За греб
Алек сеј Ва си ље вич Грињков (1893, Кур ска гу бер ни ја – 1966, Зе мун)

Ру ски хор при хра му Св. Ар хан ге ла Га ври ла, Зе мун
Хор при хра му По кро ва Пре све те Бо го ро ди це, Бе о град
Хор при са бор ном хра му Св. Ар хан ге ла Ми ха и ла, Бе о град
Ру ски хор „Сла вјан ски“ при Во зне сен ском хра му, Бе о град
Хр ват ско пе вач ко дру штво „То ми слав“, Зе мун
Хор кул тур но-про свет ног дру штва „Укра јин ска гро ма да“, Бе о град
Хор по шта ра КУД „Ђо ка Па вло вић“, Бе о град
Хор уче ни ка Ру ске основ не шко ле, Бе о град
Хор мо на хи ња при Ма на сти ру Св. Кр ста, Зе мун

Сер геј Гур јев
Хор Пр ве гим на зи је, Кра гу је вац

Гур јев-Вољ ски
Ру ско пе вач ко дру штво, Бе ла Цр ква

Иван Алек се је вич Гу сев (1882 – 1943, Бе ла Цр ква)
Срп ско пе вач ко дру штво, Бе ла Цр ква
Срп ско за на тлиј ско пе вач ко дру штво, Бе ла Цр ква

Сте пан Ге ор ги је вич Гу шчин (1888, Ах тир ка, код Хар ко ва – 1970, Ниш)
Цр кве но пе вач ко дру штво „По кро ва Пре све те Бо го ро ди це“ , Зе мун
Хор при бо го сло ви ји, При зрен
Пе вач ко дру штво „Цар Урош“, При зрен
Хор при бо го сло ви ји Св. Са ве, Бе о град
Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво, Бе о град
Хор КУД „Труд бе ник“, Бе о град
Хор сту де на та Ме ди цин ског фа кул те та, Бе о град
Рад нич ки хор „Во до вод“, Бе о град
Рад нич ки хор „Про ле тер“, Бе о град
Хор КУД „Абра ше вић“, Ниш
Хор КУД „Стан ко Па у но вић“, Ниш
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Хор КУД „Све то зар Мар ко вић“, Ниш
Хор Ра ди ја, Ниш
Хор На род ног по зо ри шта, Ниш
Хор при са бор ном хра му Си ла ска Св. ду ха, Ниш

Ми ха ил Ју ка чин ски
Хор Му зич ког дру штва „Ње гош“, Це ти ње

Ва ле ри јан Кон стан ти но вич Дер ју гин (1886, Ко па је во – 1958, За греб), 
пу ков ник

Хор при пра во слав ном хра му Св. Пре о бра же ња, За греб
Бо рис Ми хај ло вич До бро вољ ски (1885, Ри га – ?, Бе о град)

Пе вач ко дру штво „Стан ко вић“, Бе о град
Ру ски сту дент ски хор, Бе о град
Срп ско-је вреј ско пе вач ко дру штво, Бе о град
Хор Бе о град ске опе ре, Бе о град
Хор при хра му Св. Алек сан дра Нев ског, Бе о град
Хор при хра му Св. Ни ко ла ја, Бе о град

Гри го риј Г. Дри го
Ру ски хор при хра му Свв. Ћи ри ла и Ме то ди ја, Љу бља на
Ру ски хор дру штва „Ру ски со ко“, Љу бља на

Вла ди мир Дуд ник
Срп ско пе вач ко дру штво, Ша бац

Фи лип Дми три је вич За гре бељ ни (1893 – ?)
Зе мун ско пе вач ко дру штво, Зе мун
Хор кул тур но-про свет ног дру штва „Укра јин ска гро ма да“, Бе о град

Ни ко лај Ле о ни до вич За клад ниј (1867, с. Крим ска ја – 1938, Сплит), ге-
не рал-ма јор

Хор пра во слав не ка пе ле у ка сар ни, Сплит
Алек сан дар Ар те мје вич За ли јев (1898, Вла ди кав каз – ?)

Хор при хра му По кро ва Пре све те Бо го ро ди це, Бе о град
Хор при са бор ном хра му Св. Ар хан ђе ла Ми ха и ла, Бе о град
Хор по шта ра КУД „Ђо ка Па вло вић“, Бе о град

Хри санф Хри сан фо вич Зењ ке вич
Хор при хра му Св. Ге ор ги ја, Сом бор

Ни ко лај Вла ди ми ро вич Ка пу стин (1876 – 1930, Сом бор)
Хор при хра му Св. Ге ор ги ја, Сом бор
Срп ско за на тлиј ско пе вач ко дру штво, Сом бор
Срп ско ра тар ско пе вач ко дру штво, Сом бор

Алек сан дар Фјо до ро вич Ка чин ски (1893, Сол гу тов, По дољ ска гу бер-
ни ја – 1971, Бо стон, САД)

Ру ски хор при Двор ској ка пе ли Св. Ан дре је Пр во зва ног, Бе о град
Ми ха ил Ко ко лев ски

Ру ски хор при хра му Свв. Ћи ри ла и Ме то ди ја, Љу бља на
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Бо рис Вик то ро вич Ко ма рев ски (1893, Бал ки, Та ври че ска гу бер ни ја – 
1945, За греб)

Цр кве ни хор „Ћи ри ло и Ме то ди је“, За греб
Ко ров ни ков

Хор при пра во слав ном хра му, Па ра ћин
Алек сан дар Пор фир је вич Ко сма јен ко (1888, Алек сан дров ка – 1945, 
За греб)

Ру ски хор при пра во слав ном са бор ном хра му Св. Пре о бра же ња, 
За греб

Вла ди мир Ко стри кин (1888–1960)
Му шка и жен ска гим на зи ја, Кра гу је вац
Хор „Шу ма ди ја“, Кра гу је вац
Хор Хри шћан ске за јед ни це „Кра ље вић То ми слав“, Кра гу је вац

Ми ха ил Ко тља рев ски (? – 1972), про то је реј
Срп ски цр кве ни хор, Бе о град

Иван Фјо до ро вич Ко тов (1904, Луб ни, Пол тав ска гу бер ни ја – 1941, Али-
бу нар)

Хор при са бор ном хра му, Вр шац
Срп ско пе вач ко дру штво, Вр шац

Ана то лиј Кра сов ски
За на тлиј ско пе вач ко дру штво, Ша бац

Сте пан Кра суц ки
Хор кул тур но-пр о свет ног дру штва „Укра јин ска гро ма да“, Бе о град

Ни ко лај Кру ти ков 
Срп ски цр кве ни хор, Бе о град

Со фи ја П. Ку ла ко ва
Ру ски хор при хра му Свв. Ћи ри ла и Ме то ди ја, Љу бља на

Вла ди мир Ку ра гин
Пе вач ко за на тлиј ско дру штво, Ша бац
Ру ски хор при са бор ном хра му, Вр шац

Ма ка ров
Цр кве ни хор, Зе мун

Сер геј Гри гор је вич Мак си мов (1904, Вла ди кав каз – 1970, Ва шинг тон, 
САД)

Ру ски цр кве ни хор, Зе мун
Јев ге ниј Пр о хо ро вич Ма слов (? – 1953, Лос Ан ђе лес, САД)

Ру ски хор при Двор ској ка пе ли Св. Ан дре је Пр во зва ног, Бе о град
Ру ски хор при хра му Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це, Зе мун
Хор при са бор ном хра му Св. Ар хан ђе ла Ми ха и ла, Бе о град

Ар те миј Ме две дев 
Ру ски цр кве ни хор, Ско пље
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Бо рис Ми хај ло вич Мо ји се јев (1896, Мо сква – 1974, Но ви Сад)
Цр кве ни хор, Су бо ти ца
Хор при хра му Св. Ни ко ла ја, Но ви Сад
Хор при Ус пен ском хра му, Но ви Сад

Ј. П. Мо ји се јен ко
Ру ски цр кве ни хор при хра му Св. Ни ко ла ја, Ко тор

Вла ди мир Алек се је вич Мо шин (1894, Пе тро град – 1987, Ско пље)
Срп ски цр кве ни хор, Ко прив ни ца
Срп ско цр кве но пе вач ко дру штво, Пан че во
Хор при пра во слав ном хра му Св. Пре о бра же ња, За греб

Сер геј Алек се је вич Мо шин (1898, Мо сква – 1965, Сан Па о ло, Бра зил)
Срп ски цр кве ни хор, Ко прив ни ца
Срп ско пе вач ко дру штво „Ве нац“, Пан че во

Сер геј Ма тве је вич Му ра тов (1893, Мо сква – 1945, Пе тро ва ра дин)
Хор при бо го сло ви ји, Срем ски Кар лов ци
Хор уче ни ка гим на зи је, Срем ски Кар лов ци

Сер геј Ни ко ла је вич На у мов (1885, Пе рер ва, Мо сков ска гу бер ни ја – по сле 
1941)

Хор при бо го сло ви ји, Би тољ
Хор при са бор ном хра му, Би тољ

Сер геј Ни ко ла је вич
Ру ско пе вач ко дру штво „Ба јан“, Оси јек

Обе ре мок
Ру ско-срп ски хор при хра му Свв. Ћи ри ла и Ме то ди ја, Стру ми ца

Па вел Ов сја њи ков
Срп ско пе вач ко дру штво „Ви ла“, При је дор
Срп ско пе вач ко дру штво, Ша бац

Ку зма С. Пе ре гу да
Ру ско пе вач ко дру штво В. Гри гор је ва и С. Пе ре гу де, Но ви Сад

Ма ри ја Ми хај лов на Под гај на ја
Град ски ме шо ви ти хор, Би тољ

Јев ге ниј Пе тро вич По ља ков (1903, Та шкент – 1980, Сан та Бар ба ра, 
Ка ли фор ни ја)

Зе мун ско пе вач ко дру штво, Зе мун
Му шки ду хов ни сек стет, Бе о град

Про ко прук, ка пе тан
Ру ски хор при срп ском хра му, Ста ра Па зо ва

Па вел Гри гор је вич Про скур ни ков (ар хи ман дрит Пе тар; око 1890 – 1973, 
Ве сен, Швај цар ска)

Ру ски хор при Двор ској ка пе ли Св. Ан дре ја Пр во зва ног, Бе о град
Ру ски хор при хра му Ус пе ња Пре све та Бо го ро ди це, Зе мун
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Ге ор гиј Ни ко ла је вич Рот (1913 – 1978, Бин гем тон, Њу јорк, САД)
Ру ски хор при хра му Ваз не се ња Пре све те Бо го ро ди ца, Зе мун

Ве ни ја мин Руђ ко
Хор Ку бан ске ко зач ке ди ви зи је, Бе ли шће, Сла во ни ја
Цр кве но пе вач ко дру штво „Бран ко“, Ниш

Ни ко лај Ја ко вље вич Сав чен ко-Са гај дач ни
Пе вач ко дру штво чи нов ни ка Др жав ног мо но по ла, Ско пље
Хор при Учи тељ ској шко ли, Ско пље
Пе вач ко дру штво „Ст. На у мов“, Би тољ

Ми ха ил Алек сан дро вич Сењ ков ски
Цр кве ни хор уче ни ца Учи тељ ске шко ле, Не го тин

Јо сиф Се ре да
Ру ско-срп ски пе вач ки збор (од 1929: Пе вач ки збор „Кра ље вић 
То ми слав“), Кра гу је вац

По ли карп Је ме ља но вич Скриљ (1897 – по сле 1941)
Ру ски цр кве ни хор, Бе ла Цр ква

Вла ди мир Иљич Сла тин (1889, Хар ков – 1947, Бе о град)
Хор при Учи тељ ској шко ли, Бе о град

Иља Иљич Сла тин (1888 – ?, За пад на Не мач ка)
Хор „Глин ка“ при Ру ском му зич ком дру штву, Бе о град

С. Р. Со кол
Хор Ку бан ских пе ва ча, Но ви Сад

Сер геј Со ко лов
Ку бан ски ко зач ки хор, Бе о град

Ку зма Ја ко вље вич Су пру нов (1896–1983)
Жич ко пе вач ко дру штво, Про ку пље
Гим на зиј ски хор, Про ку пље

Пе тар Мо и се је вич Та ран (1892–1973, Сан та Бар ба ра, Ка ли фор ни ја)
Хор при пра во слав ном хра му, Су бо ти ца
Ру ско пе вач ко дру штво „Та ран“, Но ви Сад
Хор при Ус пен ском хра му, Но ви Сад

Ан дреј Ви та ли је вич Та ра сјев (р. 1933, Бе о град)
Хор „Лу чи ну шка“ при Ка те дри сла ви сти ке Фи ло ло шког фа кул-
те та, Бе о град

Иван Ва си ље вич Та тар кин (1886, Но во чер каск – ?)
Цр кве ни хор, Ле ско вац

Ва си лиј Алек сан дро вич Ти мо фе јев (1891, Во ро њеж – 1942, Бе ла Цр ква)
Хор не мач ког му зич ког дру штва, Бе ла Цр ква
Гим на зиј ски хор, Бе ла Цр ква

Ана то лиј Алек сан дро вич Тра и лин (1868, Но во чер каск – 1940, За греб)
Ру ски цр кве но-све тов ни хор, За греб
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П. Н. Тро стјан ски
Ру ски цр кве ни хор, Ско пље

Па вел Алек сан дро вич Фи гу ров ски (1889, с. Упор на ја, Ку бан ска област 
– 1959, Но ви Сад)

Хор при са бор ном хра му Св. Ге ор ги ја, Но ви Сад
Но во сад ски за на тлиј ски хор „Не вен“, Но ви Сад
Ма ђар ско-не мач ки хор, Но ви Сад
Еван ге ли стич ко не мач ко пе вач ко дру штво „Ju gen dchor“, Но ви Сад
Ма ђар ско ре фор мат ско пе вач ко дру штво, Но ви Сад
Хор Но во сад ског му зич ког дру штва, Но ви Сад

Вла ди мир Ва си ље вич Фи о шин (1883, Орен бург – ?)
Пе вач ко дру штво „Краљ Сте фан Де чан ски“, Кња же вац
Хор Жен ске за на тлиј ске шко ле, Кња же вац

Вик тор Ца рев ски, про то је реј
Хор при хра му Ро жде ства Пре све те Бо го ро ди це (цр ква Ру жи ца), 
Бе о град

Па вел Ни ки то вич Че ка лов
Срп ско пе вач ко дру штво, Вр шац
Ру ско пе вач ко дру штво, Вр шац
Не мач ко за на тлиј ско хор ско дру штво, Вр шац

Ђир ђан Џуг но нов
Хор Кал мич ке ко ло ни је, Бе о град

Ни ко лај Алек сан дро вич Шап та љен ко (1898, Сме ла, Чер ка ски срез, 
Ки јев ска гу бер ни ја – ?)

Ру ски хор при са бор ном хра му Св. Тро ји це, Ба ња Лу ка
Ја ков Ива но вич Шпи ље вој (1890 – 1978, Срем ска Ми тро ви ца)

Гим на зиј ски хор, Срем ска Ми тро ви ца
Вик тор Ха ри то но вич Шчер ба ков (? – ?, Бе о град)

Ру ски хор при ста ром хра му Св. Мар ка, Бе о град
Хор при хра му По кро ва Пре све те Бо го ро ди це, Бе о град
Хор при хра му Св. Ла за ра, Бе о град
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ПРИ ЛОГ 2.

Рускинаставници-хоровођеусредњимшколама 
КраљевинеСХСЈугославије

Алек сан дар Алек сан дро вич (Бе ла Цр ква, Су бо ти ца, Про ку пље, По-
жа ре вац)
Ле о нид Ба зи ље вич (При шти на)
Јев ге ниј Јев ге ни је вич Бо де-Бо деј (Но ви Сад)
Сер геј Бу на ше вич (По жа ре вац)
Иван Ве ден ски (Тр сте ник, Кра ље во)
Ни ко лај М. Ве ру шкин (Вр шац, Бе ла Цр ква)
Алек сан дар Во здви жен ски (Кра гу је вац) 
Ва си лиј Алек сан дро вич Га ври лов (Срем ска Ми тро ви ца, По жа ре вац, 
Зе мун)
Сер геј Голд штејн (Ве ли ки Беч ке рек)
Ве ра Ни ко ла јев на Гор ска ја (Но ви Сад)
Алек сеј Ва си ље вич Грињ ков (Зе мун)
Сер геј Гур јев (Кра гу је вац)
Ге ор гиј Кон стан ти но вич Двор жиц ки (Ср бо бран, Но ви Вр бас)
Ми ха ил Де ни сен ко (Ча чак, При шти на)
Фе о до сиј Де ни сен ко (Ко сов ска Ми тро ви ца)
Ни ко лај Је ро ли мов (Го спић, Ви ро ви ти ца)
Ми ха ил Ју ка чин ски (Це ти ње)
Та тја на Д. Кар тељ (Ниш, Но ви Сад, Са ра је во)
Ја ков Па вло вич Ко бец (Но ви Бе чеј)
Фјо дор Ко ва љов (Ти тел)
Ко ров ни ков (Па ра ћин)
Алек сан дар Ан дре је вич Ко стјук (Срем ска Ми тро ви ца, Бе чеј, Сен та, 
Кра гу је вац)
Вла ди мир Ко стри кин (Кра гу је вац)
Иван Фјо до ро вич Ко тов (Вр шац)
Гри го риј В. Ко ше вој (Би тољ, Аран ђе ло вац, Ђев ђе ли ја, Пи рот)
Алек сеј Пан те леј мо но вич Крав чен ко (Да ни лов град, Пећ, Но ви Па зар)
Ге на диј Кра снов (Сви лај нац, Смед. Па лан ка, При је дор, Ба ња лу ка, Хер-
цег Но ви)
Сер геј Кра сов ски (Ско пље)
Ва си лиј И. Ку зен ко (Ша бац, Ло зни ца)
Ан дреј Ни ко ла је вич Ку змен ко (Бе о град)
Вла ди мир Ку ра гин (Ва ље во, Ду бров ник, Ша бац, Ле ско вац)
Пе тар Дми три је вич Ку чер ја (Вра ње, Ло зни ца, Сви лај нац)
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Иван Ла за рев (Ве ли ки Беч ке рек, Гор њи Ми ла но вац, Хер цег Но ви, 
Но ви Па зар)
Игор Ф. Ма ли њи ков (Не го тин)
Ни ко лај Ман ту лин (Ру ма)
Кон стан тин Иљич Ма тве јев (Не го тин, Ча чак, Ћу при ја)
Игор Пе тро вич Мељ ниц ки (Брч ко, Ба њалу ка, Бу два)
Сер геј Ни ко ла је вич Ми хај лов (Ка ва дар ци, Ђев ђе ли ја, Штип)
Сер геј Ма тве је вич Му ра тов (Су бо ти ца, Срем ски Кар лов ци)
Сер геј Ни ко ла је вич На у мов (Ћу при ја)
Ју риј Ни ко ла је вич Па вли шин (Аран ђе ло вац, Ужи це)
Дми триј Сер ге је вич Пе ре го р ди јев (Срем ски Кар лов ци, Вр бас)
Ми ха ил Алек сан дро вич По го дин (Ста ри Вр бас)
Ма ри ја По по ва (Ве ли ки Беч ке рек)
Клав ди ја Алек сан дров на Ро де (Но ви Сад)
Ни ко лај Ја ко вље вич Сав чен ко-Са гај дач ни (Ско пље, При леп, Би тољ)
Ми ха ил А. Сењ ков ски (Не го тин, Ча чак)
Јо сиф Се ре да (Кру ше вац, Кра гу је вац)
Ни ко лај Ни ко ла је вич Си во во лов (Ср бо бран)
По ли карп Је ме ља но вич Скриљ (Бе ла Цр ква)
Вла ди мир Иљич Сла тин (Бе о град)
Ан дреј Слу њин (Гњи ла не)
Ге ор гиј Сте па нов (Су бо ти ца, Бе ла Цр ква)
Алек сан дар А. Сто ка си мов (Ца ри брод)
Ку зма Ја ко вље вич Су пру нов (Пр о ку пље)
Иван Ва си ље вич Та тар кин (Ле ско вац, Ниш)
Јев ге ниј Ти мо нов (Ја го ди на)
Ва си лиј Алек сан дро вич Ти мо фе јев (Бе ла Цр ква)
Гри го риј Ва си ље вич Пр о цен ко (Пи рот)
Па вел Алек сан дро вич Фи гу ров ски (Но ви Сад)
Вла ди мир Ва си ље вич Фи о шин (Кру ше вац, Кња же вац)
Вла ди мир В. Хо ри зон тов (Ник шић, Мо стар)
Па вел Ни ки фо ро вич Че ка лов (Бе ла Цр ква, Мо стар)
Акинф Ше ре мет (Ча чак)
Ана то лиј Ше сто па лов (Ива њи ца, Сви лај нац, Ја го ди на, Кру ше вац)
Ја ков Ива но вич Шпи ље вој (Срем ска Ми тро ви ца)
Алек сан дар Гри гор је вич Штаљ (Вр шац)
Се мјон И. Штејн (Те то во)
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ПРИ ЛОГ 3.

Рускихрамови,саименимахоровођа, 
уКраљевиниСХС(Југославији)

Ру ски храм Св. Тро ји це (Бе о град; од 1924. го ди не до да нас. Ов де и да ље 
у за гра да ма се на во ди пе ри од по сто ја ња хра ма као ру ске бо го мо ље):

Пр о то је реј Пе тар Бе ло ви дов (1869, Ста вро пољ ска гу бер ни ја – 1940, 
Бе о град)
Бо рис Ми хај ло вич До бро вољ ски (1885, Ри га – ?, Бе о град)
Ан дреј Ни ко ла је вич Ку змен ко (1894, Хер сон – 1962, То рон то)
Па вел Гри гор је вич Пр о скур ни ков (око 1890 – 1973, Ве сен, Швај-
цар ска)
Ле о нид Ива но вич Ма слич (хо ро во ђа на „ле вој пев ни ци“)
Јев ге ниј Пр о хо ро вич Ма слов (? – 1953, Лос Ан ђе лес)
Пр о то је реј Вла ди слав Не кљу дов (1899, Бе лиј, Смо љен ска гу бер-
ни ја – 1949, Бе о град)
Алек сан дар Фјо до ро вич Ка чин ски (1893, с. Сол гу тов, По дољ ска 
гу бер ни ја – 1971, Бо стон)
Гри го риј Ива но вич Кри во луц ки (1883 – 1967, Бер лин)
Фи лип Дми три је вич За гре бељ ни (1893 – ?)
Па вел Ива но вич Ба ба јев (1896 – 1979, Бе о град)
Ипо ђа кон Ан дреј Ви та ље вич Та ра сјев (р. 1933, Бе о град)
Пр о то је реј Ва си лиј Ви та ље вич Та ра сјев (1932, Бе о град – 1996, 
Бе о град)
Је реј Ви та лиј Ва си ље вич Та ра сјев (р. 1960, Бе о град)
Јо лан да Та ра сјев

Храм По кро ва Пре све те Бо го ро ди це при Пр вој (ме шо ви тој, ка сни је 
му шкој и жен ској) ру ско-срп ској гим на зи ји (Бе о град; 1921–1944):

Алек сеј Ва си ље вич Грињ ков (1893, Кур ска гу бер ни ја – 1966, Зе мун)
Сер геј Фјо до ро вич Да ви ден ко (1882, Мо сква – 1966, Њу јорк)
Бо рис Ми хај ло вич До бро вољ ски (1885, Ри га – ?, Бе о град)
Ан дреј Ни ко ла је вич Ку змен ко (1894, Хер сон – 1962, То рон то)
Па вел Гри гор је вич Про скур ни ков (око 1890 – 1973, Ве сен, Швај-
цар ска)
Иља Иљич Сла тин (1888–?, За пад на Не мач ка)

Ру ска ка пе ла Чу до твор не ико не Ивер ске Бо го ро ди це (Бе о град, Но во 
гро бље; 1932. и да нас):

Гри го риј Ива но вич Кри во луц ки (1883–1967, Бер лин)
Ми ха ил Са му и ло вич Чор ниј (1875–1939, Бе о град)
Фи лип Дми три је вич За гре бељ ни (1893–?)
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Ипо ђа кон Ан дреј Ви та ље вич Та ра сјев (р. 1933, Бе о град)
Ан дреј Сте па но вич До јич

Ру ска ка пе ла при Ру ском ста рач ком до му (Бе о град, Во ждо вац):
Јев ге ниј Објек тов

Храм Св. Ар хан ђе ла Га ври ла (Зе мун; 1921–1972):
Сер геј Гри гор је вич Мак си мов (1904, Вла ди кав каз – 1970, Ва шинг тон)
Алек сеј Ва си ље вич Грињ ков
Ол га Грињ ко ва (1898, Је ли са вет град – 1980, Бе о град) 

Ру ски храм Ро жде ства Пресв. Бо го ро ди це (Срем ски Кар лов ци; 1921–1942):
Дми триј Ива но вич По пов (1869, Но во чер каск – 1939, Бе о град)

Ру ски храм Св. Ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја (Бе ла Цр ква; 1921–1932):
Иван Алек се је вич Гу сев (1882–1943, Бе ла Цр ква)

Ру ски храм Св. Јо ва на Бо го сло ва (Бе ла Цр ква; 1932–1965):
Иван Алек се је вич Гу сев
По ли карп Је ме ља но вич Скриљ (1897 – по сле 1941)
Па вел Ми хај ло вич Порш њев (?–1969, Бе ла Цр ква)
Дми триј Ва си ље вич Бол ди рев

Храм при Ни ко ла јев ском ко њич ком учи ли шту (Бе ла Цр ква; 1920–1924):
Гур јев-Вољ ски

Храм при Ма ри јин ском дон ском де во јач ком ин сти ту ту (Бе ла Цр ква; 
1921–1941):

Је ле на Ва лен ти нов на Го во ро ва
Храм при Крим ском ка дет ском кор пу су (Стр ни ште, Бе ла цр ква; 1921–
1929):

Бо рис Вик то ро вич Ко ма рев ски (1893, Бал ки, Та ври че ска гу бер ни ја 
– 1945, За греб)
Алек сан дар Ни ко ла је вич По гра нич ни
Ва си лиј Алек сан дро вич Ти мо фе јев (1891, Во ро њеж – 1942, Бе ла 
цр ква)

Храм при Пр вом ру ском ве ли ког кне за Кон стан ти на Кон стан ти но ви-
ча ка дет ском кор пу су (Бе ла Цр ква; 1929–1944):

Алек сан дар Ни ко ла је вич По гра нич ни
Ва си лиј Алек сан дро вич Ти мо фе јев

Ка пе ла Св. Ва си ли ја Ве ли ког при Вла ди чан ском дво ру Епар хи је бач ке 
(Но ви Сад; 1922–1955):

Ва си лиј Фјо до ро вич Гри гор јев (1884; Је ка те ри но дар – 1970, САД)
Је ка те ри на Фјо ро ров на Ма за ра ки (1888 – 1965, Но ви Сад)
Гри го риј Мо и се је вич Паљ чик (1899, Оде са – 1979, Но ви Сад)
Бо рис Пе тро вич Ар се њев (Дуб но, Во лин ска гу бер ни ја – 1972, Но ви 
Сад)

Ру ски храм Св. Ар хан ђе ла Ми ха и ла (Ве ли ки Беч ке рек – Пе тров град/
Зре ња нин; 1929–1949):
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Все во лод Ни ко ла је вич Ли ха чев ски
Ли ди ја Ни ко ла јев на Ми ран до ва (? – по сле 1969, То рон то)
Ана то лиј Ни ко ла је вич Ко злов
В. И. Ди ден ко
Сер геј Адри ја но вич Ши шко

Ру ски храм Св. Јо ва на Зла то у стог (Вр шац; 1921–1932):
Па вел Ни ки фо ро вич Че ка лов (1875–1932, Мо стар)

Храм Свих све тих на Пра во слав ном гро бљу (Вр шац; 1932–1944):
Иван Фјо до ро вич Ко тов (1904, Луб ни, Пол тав ска гу бер ни ја – 1941, 
Али бу нар)

Храм при Пр вој ру ско-срп ској гим на зи ји са ин тер на том (Ве ли ка Ки-
кин да; 1921–1931):

Ан дреј Ни ко ла је вич Ку змен ко (1894, Хер сон – 1962, То рон то)
Ар хи е пи скоп Га ври ло (Че пур; 1874, Хер сон – 1933, Пан че во)

Храм Свв. Ћи ри ла и Ме то ди ја при Ру ском скло ни шту за ста ре (Ве ли-
ка Ки кин да; 1929–1952):

(хо ро во ђа ни је по знат)
Храм Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це (Но ви Бе чеј; 1921–1944):

Ја ков Па вло вич Ко бец
Храм Св. Ни ко ла ја Мир ли киј ског при Са на то ри ју му-бол ни ци Дру штва 
Ру ског Цр ве ног кр ста (Пан че во; 1920–1944):

(хо ро во ђа ни је по знат)
Ру ски храм (Пан че во; 1945–1967):

(хо ро во ђа ни је по знат)
Храм при Дон ском им пе ра то ра Алек сан дра III ка дет ском кор пу су (Стр-
ни ште, Би ле ћа, Го ра жде; 1921–1933):

Ја ков Ива но вич Шпи ље вој (1890, Но во чер каск – 1978, Срем ска 
Ми тро ви ца)
Ни ко лај М. Ве ру шкин

Храм при Ру ском ка дет ском кор пу су Св. кне за Алек сан дра Нев ског 
(Са ра је во; 1921–1929):

Ф. С. Сте фа но вич
Ру ски храм (Са ра је во; 1921–1944):

Ксе ни ја Пе тров на Ко мад
Ру ски храм Св. Тро ји це (Би тољ; 1926–1941):

Гри го риј В. Ко ше вој
Ни ко лај За хар је вич Кар пов (1884, с. По ло вец ко је – ?)
Сер геј Ми хај ло вич На у мов

Ру ски Бо го ро диц ки жен ски Ле снен ски ма на стир (ма на стир Но во Хо-
по во; 1921–1943; за тим: жен ски Ма на стир Ва ве де ња, Се њак, Бе о град; 
1943–1950):

Ино ки ња Ана то ли ја
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Ру ско брат ство при ма на сти ру Пет ко ви ца; 1922–1923):
Епи скоп Ве ни ја мин (Фед чен ков; 1880–1961)

Ру ски му шки ма на стир (Ма на стир Миљ ко во; 1926–1936):
(име на мо на ха-хо ро во ђа ни су по зна та)

Ру ски мо на си „Брат ства Ча сног кр ста“ (бе гун ци из ру ских ма на сти ра 
Ту ма не и Ним ник; Зе мун; 1941–1949):

Алек сеј Ва си ље вич Грињков
Ру ски храм Све ти те ља Ни ко ла ја Чу до твор ца (Цри кве ни ца; 1926–1955):

(Бо го слу же ња су се вр ши ла по вре ме но, углав ном ле ти; име на хо-
ро во ђа ни су по зна та)

Ру ска ка пе ла Св. Вла ди ми ра, на ме сту по ги би је око 600 ру ских вој них 
за ро бље ни ка Пр вог свет ског ра та (пла нин ски пре вој Вр шич, Сло ве ни ја)

(Бо го слу же ња се вр ше је дан пут го ди шње, на Св. Вла ди ми ра. Из 
Љу бља не је до ла зио срп ски све ште ник са хо ром, ко ме је го ди на ма 
упра вљао Рус Гри го риј Г. Дри го)

Алек сей Ар сеньев 

РУС СКАЯ ЭМИ ГРА ЦИЯ И ЦЕР КОВ НОЕ ПЕ НИЕ В СЕР БИИ:  
1920–1970-е гг.

Резюме

В первые годы, по сле до вав шие по сле вос ста но вле ния Серб ско го Па три ар ше-
ства (1920), по сле на ча ла ра боты Бо го слов ско го фа культе та в Бел гра де (1920) и 
во зоб но вле ния мо на ше ства в мо ло дом Ко ро лев стве СХС (1918), в стра ну бе жен ца-
ми из Рос сии прибыло мно го ин тел ли ген ции и лиц ду хов но го зва ния. Это да ло 
во змо жность ин тен си фи ци ро вать мно го сто рон ние ду ховные связи двух на ро дов, 
не пре кращав ши еся в те че ние ми нув ших ве ков.

От но си тельно  цер ков но го пе ния в пра во славных ре ги о нах Ко ро лев ства, вклад 
рус ских бе жен цев-эми гран тов про сле жи ва ется в сле дующих ви дах их деятельно-
сти: осно ва нии и упра вле нии серб ски ми и серб ско-рус ски ми цер ковными хо ра ми, 
гар мо ни за ции серб ских ду ховных пе сно пе ний, озна ко мле нии мест но го на се ле ния 
с рус ским ду ховным музыкальным на сле ди ем, пре по да ва нии хо ро во го пе ния в 
пра во славных се ми на риях, из у че нии цер ков ной музыки и со чи не нии пе сно пе ний.

По ми мо озна ко мле ния с би о гра фиями  и деятельностью бо лее выдающихся 
пред ста ви те лей рус ской эми гра ции, три при ло же ния к очер ку сви де тельствуют о 
ши ро ком пред ста ви тельстве рус ских ре ген тов на при хо дах Серб ской цер кви, а 
так же рус ских пре по да ва те лей музыки и ре ген тах в сред них учебных за ве де ниях 
Ко ро лев ства СХС-Юго сла вии.

Ключевые слова: церковное пение, Сербская православная церковь, певческие 
общества, русская емиграция, русские церковные приходы, русская духовная музыка, 
преподаватели и регенты.



ПРИКАЗИ
UDC 792.072(497.11)”19”(049.32)

ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊЕ ПО ЗО РИ ШТУ ИЛИ АУ ТО РУ?
Ра до мир Пут ник, При бли жа ва ње по зо ри шту 2, Му зеј по зо ри шне умет но сти  

Ср би је, Бе о град 2014, 463 стр.

По сле не пу них два де сет го ди на по ја ви ла се но ва књи га при ка за 
по зо ри шних књи га Ра до ми ра Пут ни ка При бли жа ва ње по зо ри шту 2 
у из да њу Му зе ја по зо ри шне умет но сти Ср би је, ко ја са др жи 60 при ка за 
књи га стра них ау то ра и 182 при ка за књи га ју го сло вен ских и срп ских 
пи са ца.

Пр ве освр те на по зо ри шне књи ге об ја вио је у Хро ни ци Тре ћег 
про гра ма Ра дио Бе о гра да 1970. го ди не уз по др шку та да мла дих уред-
ни ка Ђор ђа Ма ла вра зи ћа и Ђор ђа Зор ки ћа. То ком че ти ри и по де це ни-
је при ка зао је не ко ли ко сто ти на по зо ри шних књи га, а у овој књи зи се 
на ла зи са мо из бор. Пр ву књи гу При бли жа ва ње по зо ри шту об ја вио је 
1996. го ди не. Та да је штам пан сто и је дан при каз. При ка за не су књи ге 
ко је су се ба ви ле по зо ри шном исто ри јом и те о ри јом, а освр ти су пи-
са ни за еми то ва ње на Хро ни ци Ра дио Бе о гра да, па су под ра зу ме ва ли 
кон ци зност, је згро ви тост из ра за. Тек сто ви су мо ра ли би ти ин фор ма тив-
ни, пре глед ни, син те тич ни, мо ра ли су са др жа ва ти вред но сне оце не 
при ка за них књи га. Сам ау тор је об ја вио де вет те а тро ло шких књи га, 
што је по твр да ње го ве сту ди о зно сти. Ва жи за ау то ра ис тан ча ног уку-
са и од ме ре ног из ра за.

Опре де лио се да ау то ре ста ви по азбуч ном ре ду. Об у хва ће ни су 
тек сто ви од 1976. до 2014. го ди не, од Је жи ја Гро тов ског до дра ма Ду ша-
на Ко ва че ви ћа. У пр вом де лу књи ге су тек сто ви стра них ау то ра, нај зна-
чај ни јих те о ре ти ча ра дра ме и по зо ри шта XX ве ка, по пут: Ста ни слав-
ског, Г. Креј га, А. Апи је, А. Ар тоа, Е. Су ри оа, П. Сон ди ја, Р. Вил со на, 
Р. Шек не ра, А. Ибер сфелд, Ф. Кло ца, Н. Је вре ји но ва, Ђ. Лу ка ча, Е. Пи-
ска то ра, Ј. Ко та, Ч. Мо ли на ри ја, Р. Ви ли јам са и дру гих.

Дру ги део књи ге об у хва та књи ге ко је су ра до ви о те а тро ло шким 
оства ре њи ма на ших ау то ра, по пут Му ха ре ма Пер ви ћа, Сло бо да на 
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Се ле ни ћа, Јо ва на Ћи ри ло ва, Бо ре Дра шко ви ћа, Фе лик са Па ши ћа, Пе-
тра Вол ка и дру гих.

Ту су књи ге ко је су увер љи во све до чан ство по зо ри шне исто ри је, 
али и те о риј ске ми сли по зна тих ау то ра, по пут: Ми лен ка Ми са и ло ви ћа, 
Ду ша на Ми ха и ло ви ћа, Јо си па Ле ши ћа, Јо ва на Хри сти ћа, Ми ло са ва 
Бу це Ми р ко ви ћа, Мир ја не Ми о чи но вић, Ра до сла ва Ла зи ћа, Вла ди ми-
ра Јо ва но ви ћа, Сло бо да на Кр сти ћа, Зо ра на Т. Јо ва но ви ћа, Вла ди ми ра 
Јев то ви ћа, Пе тра Ма р ја но ви ћа, Са ве Ан ђел ко ви ћа, Не бој ше Ром че ви ћа, 
Ми ло ра да Ри ка ла, Бо шка Ми ли на, Пе тра Зе ца, Ми ло ва на Здрав ко ви-
ћа, али и мла дих, по пут Ива не Иг ња тов По по вић, Алек сан дре Ку змић, 
Ива на Ме де ни це... 

У сва ком при ка зу он по ла зи као из ван ре дан по зна ва лац лич но сти 
ау то ра, су ве ре но ко мен та ри ше све об ја вље но. Ка да пи ше о нај но ви јој 
сту ди ји по све ће ној де лу Ду ша на Ко ва че ви ћа Алек сан дре Ку змић Сли ке 
све та у дра ма ма Ду ша на Ко ва че ви ћа, кре ће од кон ста та ци је да је то 
ис црп на сту ди ја, зна чај на пре све га јер се ба ви ра ним пе ри о дом ње го-
вог спи са тељ ског ра да и за вр ша ва да је то, као ба зич но де ло, зна чај на 
осно ва на пла ну но вих сцен ских упри зо ре ња.

О Ђор ђу Ла зи ну и ње го вој књи зи По зо ри ште па ра док са пи ше као 
о је дин стве ној по ја ви у ко јој про фе сор Прав ног фа кул те та пи ше по зо-
ри шну кри ти ку. Књи га об у хва та три де сет осам кри ти ка. У за кључ ку 
пи ше: „Кри ти чар украт ко ре кон стру и ше сцен ско зби ва ње и нај че шће 
у ње му на ла зи и ла пи дар но фо р му ли ше по ен ту па ра док са, де фи ни шу-
ћи је у об ли ку ок си мо ро на“ по пут: „Исти на се увек до ка зу је ла жи ма“, 
„Смрт као до след на од бра на сло бо де“, „Пра ва бом ба екс пло ди ра уну-
тра јер је пра ви те ро ри зам у на ма“. Сма тра да Ла зи но ва са мо свој ност 
те ку ћој те а тар ској кри ти ци до но си ау тен ти чан глас и раз ли чи тост у 
од но су на при лич но уни со ни тон ве ћи не мла дих кри ти ча ра у днев ним 
ли сто ви ма и не дељ ни ци ма.

Све при сут но око Ра до ми ра Пут ни ка не за не ма ру је Сло бо да на 
Кр сти ћа, ни шког но ви на ра, по зо ри шног кри ти ча ра, те а тро ло га, и пом но 
при ка зу је ње го вих пет књи га. Са по себ ном па жњом пред ста вља два-
на ест књи га на шег по зна тог те а тро ло га Ра до сла ва Ла зи ћа. Са мно го 
емо ци ја пи ше о књи га ма на шег нај бо љег пе да го га глу ме про фе со ра 
Вла ди ми ра Јев то ви ћа.

Нај за ни мљи ви ји део, за ау то ра овог тек ста, при па да при ка зи ма 
еди ци је до бит ни ка До бри чи ног пр сте на. Не по сто ји ни јед на мо но гра-
фи ја по све ће на глум цу – ла у ре а ту, о ко јој ни је пи сао. Глав ни ну је при-
пре мио и осми слио, удах нуо сво је осе ћа ње по зо ри шта Зо ран Т. Јо ва но-
вић. Ту су – Ра де Мар ко вић, Вла сти мир Ђу за Сто јиљ ко вић, Ксе ни ја 
Јо ва но вић, Пре драг Еј дус, Је ли са ве та Се ка Са блић, Ру жи ца Со кић, уз 
мо но гра фи је Ива ну Бе кја ре ву, Бран ки Ве се ли но вић и ре ди те љу Бо ри 
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Гри го ро ви ћу. О сви ма њи ма је Ра до мир Пут ник на пи сао ма лу сту ди-
ју. Пи сао је и о ка пи тал ним из да њи ма По зо ри ште Ду нав ске ба но ви не, 
На род но по зо ри ште Краљ Алек сан дар I у Ско пљу и По зо ри шно де ло 
Ми ла на Гро ла Дра ма тур шким огле ди ма, књи зи ко ја је на ста ла по во дом 
на гра де за те а тро ло ги ју Ло во ров ве нац, о ко јој пи ше као о кон ти ну и-
те ту ис тра жи ва ња, и по сма тра их као „пло до но сну син те зу на уч ног 
при ла за и књи жев не ин тер пе та ци је“. Сма тра да „Јо ва но вић при па да 
оној шко ли ми шље ња и ис тра жи ва ња ко ја ра до ве за сни ва на те мељ ном 
про у ча ва њу гра ђе ко ју на ла зи на ра зним стра на ма и ме сти ма, од би блио-
те ка, ле га та и ар хи ва СА НУ и Ма ти це срп ске, до лич них фон до ва умет-
ни ка и њи хо вих на след ни ка. Оства рио је дра ма тур шко-те а тро ло шке 
сту ди је ко је упот пу њу ју на ша до са да шња са зна ња о по зо ри шној про-
шло сти, или нас уво де у она под руч ја те а тар ске исто ри је ко ја су нам 
би ла са свим не по зна та. А ка да је о пред ста вља њу ства ра ла ца реч, ва-
ља ни су до ви и пре ци зно про фи ли са ње лич но сти пре зен ту ју га као по-
у зда ног пор тре ти сту, ко ји је ка дар да оства ри це ло ви ту сли ку о умет-
ни ку и ње го вом де лу“.

За сва ко из да ње те а тро ло шке књи ге по ка зу је из у зет но раз у ме ва-
ње, су до ви су вр ло од ме ре ни и уме ре ни. Је ди но за књи гу Ни ла Гран та 
Исто ри ја по зо ри шта су сре ће мо не га ти ван став: сма тра да је об ја вљи-
ва ње ове књи ге из да вач ки про ма шај. На рав но, до те кон ста та ци је се 
до ла зи по сле вр ло па жљи вог упо ре ђи ва ња са Мо ли на ри је вом Исто-
ри јом по зо ри шта. 

Вр ло су рет ки ау то ри ко ји та ко пом но пра те сва кре та ња на на шем 
из да вач ком пла ну. Ра до мир Пут ник об у хва та све књи ге ко је у свом 
опу су об у хва та ју драм ску књи жев ност, све из ра жај не об ли ке по зо ри-
шне умет но сти – глу му, ре жи ју, сце но гра фи ју, као и исто ри ју по зо ри-
шта. Об у хва ће не су све мо но граф ске књи ге о на шим глум ци ма, ре ди-
те љи ма, сце но гра фи ма, ко сти мо гра фи ма. Та ко ђе су укљу че не и књи ге 
ра дио-дра ма, дра ма за де цу, књи ге анег до та о глум ци ма, књи ге ин тер-
вјуа, књи ге по зо ри шне кри ти ке. Број ни збор ни ци о до бит ни ци ма нај-
ви шег глу мач ког при зна ња До бри чи ног пр сте на, као и збор ни ци о ре-
ди те љи ма, опер ским умет ни ци ма, на и шли су у Ра до ми ру Пут ни ку на 
свог су ве ре ног при ка зи ва ча.

Ау то ра ин те ре су ју све те а тро ло шке књи ге ко је су би ле де ло твор-
не и у по зо ри шној прак си и у те а тро ло шкој ми сли. Уме вр ло суп тил но да 
од ре ди су шти ну и да, чи та о цу (слу ша о цу), на при мам љив на чин при-
ка же књи гу, у че му се огле да су ве ре ни по зна ва лац за ко ни то сти дра ма-
тур ги је, по зо ри шне, те ле ви зиј ске и филм ске умет но сти. Те шко да се 
мо же су сре сти та ко ис тра јан пра ти лац свих из да ња, за ко је, са мо услов но, 
ка же мо да су по зо ри шна, у би ло ко јој кул ту ри на ших бив ших ре пу бли-
ка, та ко да се ова књи га на ме ће као ин струк тив но шти во за сту ден те 
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но ви нар ства, књи жев но сти, свих од се ка на ших ака де ми ја умет но сти. 
Кул ту ра и по зо ри шна те ма ти ка су глав не од ред ни це, оне су из над гео-
граф ских, на ци о нал них и је зич ких обе леж ја, та ко об у хва та сва из да ња 
на про сто ру, бив ше, за јед нич ке др жа ве Ју го сла ви је. Са ма књи га мо же 
би ти до бар пу то каз у ис ку ша ва њу на те шком пу ту ко јим се кре ће ка 
до бром пи са њу. 

Ова књи га, ме та фо рич ног на зи ва При бли жа ва ње по зо ри шту, за-
пра во се до жи вља ва као не ка вр ста „при бли жа ва ња“ ње ном ау то ру 
ко ји нам са сва ком сво јом но вом књи гом от кри ва сво ја но ва ли ца, ра-
ни је нео т кри ве на.

Ве сна Крч мар
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти

ve sna kr @e u net.rs 
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UDC 78.071.1(497.11)

Еди ци ја ком пакт-ди ско ва Ком по зи то ри у ви ше ли ца,  
Бе о град, Clio, 2015,  

Еди ци ја ком пакт-ди ско ва На ши Че си, Бе о град, Clio, 2015. 

Бе о град ска из да вач ка ку ћа Clio не дав но је за по че ла об ја вљи ва ње 
две но ве се ри је ком пакт-диск из да ња: Ком по зи то ри у ви ше ли ца и 
На ши Че си, што пред ста вља сво је вр сно про ши ре ње де лат но сти еди-
ци је Ars Mu si ca, у ко јој се већ две де це ни је об ја вљу ју књи ге из обла сти 
му зи ке, као и ча со пис Му зич ки та лас, а од ско ра и нот на из да ња. Уред-
ни ца ове еди ци је од ње ног по кре та ња је Хри сти на Ме дић.

Се ри јал Ком по зи то ри у ви ше ли ца по све ћен је срп ским му зич ким 
ства ра о ци ма ко ји су сво је по тен ци ја ле и афи ни те те ис по љи ли не са мо 
на под руч ју му зи ке већ и у обла сти књи жев но сти, сли кар ства, ва јар ства 
и дру гих умет но сти. Та ко ђе, ода бра ни ком по зи то ри се на сним ци ма 
у окви ру ове еди ци је по ја вљу ју и као ин тер пре та то ри – и то не са мо 
као му зич ки из во ђа чи већ и као вер бал ни ту ма чи од но сно ка зи ва чи 
сво јих де ла. Част да „отво ре“ ову еди ци ју при па ла је две ма срп ским 
ком по зи тор ка ма ХХ ве ка – Љу би ци Ма рић (Кра гу је вац, 1909. – Бе о град, 
2003) и Луд ми ли Фрајт (Бе о град, 1919–1999). 

Љу би ца Ма рић је јед на од нај зна чај ни јих ства ра лач ких лич но сти 
ХХ ве ка у Ср би ји; ње ни ви ше стру ки та лен ти ис по љи ли су се па ра-
лел но и ве о ма ра но (већ то ком два де се тих го ди на про шлог ве ка), од-
ре див ши ти ме ње ну про фе си о нал ну пу та њу. На ком пакт-ди ску, ко ји 
са др жи пет ну ме ра, за сту пље ни су сним ци на чи ње ни од пе де се тих до 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, пре те жно у про дук ци ји Ра дио Бео-
гра да. Нај пре, Љу би ца Ма рић го во ри о сво јој ре чи та тив ној кан та ти Из 
тми не по ја ње за ме цо со пран и кла вир и ре ци ту је сти хо ве из ње; сле ди 
сни мак ове кан та те, на чи њен на Ра дио Бе о гра ду 1993. го ди не. Сле де ћа 
ну ме ра је сте сни мак ње ног де ла Ости на то су пер те ма Ок то и ха из 
1964. на ко јем са ма ком по зи тор ка ин тер пре ти ра кла вир ску де о ни цу. 
На кон то га, ком по зи тор ка го во ри о кан та ти Пе сме про сто ра за ме шо-
ви ти хор и ор ке стар, чи ји сни мак пред ста вља по след њу ну ме ру на 
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ком пакт-ди ску. Пре ма ре чи ма уред ни це из да ња, „на чин на ко ји Љу би ца 
Ма рић рав но мер но, јед но лич но, а ипак из ра жај но ка зу је сти хо ве кан-
та те Из тми не по ја ње ко ре спон ди ра ње ном ‘на ра тив ном’ сти лу (без 
ди на мич ког ни јан си ра ња) из во ђе ња крат ких ме ло диј ских фра за у кла-
вир ској де о ни ци Ости на та“. Му зи ка, из го во ре не ре чи, сли ке, бе ле шке, 
спа ја ју се у је дин стве ну зна чењ ску ра ван.

Ства ра ла штво Луд ми ле Фрајт за сту пље но је на укуп но три ком-
пакт-ди ска. Дво стру ки диск Ево ка ци је ри ту а ла и но ћи са др жи ње не 
хор ске, ка мер не и елек тро а ку стич ке ком по зи ци је, док су на ди ску 
По не си ме, ма што пред ста вље на ње на оства ре ња за деч ји хор. Ком по-
зи тор ка се на њи ма по ја вљу је углав ном у уло зи ре а ли за то ра маг не то-
фон ске тра ке, али и као из во ђач на нео бич ним ин стру мен ти ма по пут 
деч јих игра ча ка. На мар ги на ма ње них пар ти ту ра и ски ца че сто се 
на ла зе цр те жи и сти хо ви, по не кад и чи та ве ма ле при че за де цу, ко је 
от кри ва ју њен па ра ле лан умет нич ки свет. Ау тор кин по ет ски дис курс 
ин спи ри сан је срп ским на род ним об ре ди ма, као и ин тим ном ат мос фе-
ром но ћи, али је и жи во пи сно рас при чан и ма што вит. 

Се ри јал На ши Че си по све ћен је ком по зи тор ској и из во ђач кој умет-
но сти број них му зи ча ра че шког по ре кла ко ји су то ком XIX и XX ве ка 
сти гли у Ср би ју и у њој за у век оста ли. Ову еди ци ју „отва ра ју“ пи ја ни-
ста Вла сти мир Шкар ка (Бе о град, 1922–1997) и ви о ли ни ста, ком по зи-
тор и му зич ки из да вач Јо ван (Јан) Фрајт (Плзен, 1882. – Бе о град, 1938), 
отац Луд ми ле Фрајт. По ро ди це Шкар ка и Фрајт би ле су у срод ству. 
На пр вом дво стру ком ком пакт-ди ску об ја вље не су со ли стич ке ин тер-
пре та ци је Вла сти ми ра Шкар ке (Пре ли ди оп. 28 Фре де ри ка Шо пе на, 
Пре лу ди јум, ко рал и фу га Се за ра Фран ка, сви та Про ле ће Јо зе фа Су ка 
и Че шке игре Бед жи ха Сме та не), док се на дру гом дво стру ком ди ску 
Шкар ка на ла зи у уло зи кла вир ског са рад ни ка ви о лон че ли сте Ста ни сла-
ва Апо ли на (у ком по зи ци ја ма Ку пре на, Ра ве ла, Двор жа ка, Рах ма њи-
но ва, Чај ков ског, Фо реа, Ло га ра и Шо ста ко ви ча), као и кла ри не ти сте 
Ер не ста Ач ку на (у де ли ма Шу ма на и Хо не ге ра) и со пра на Зла те Дун ђе-
нац (у ком по зи ци ји Ме ђи мур ске пе сме Мар ка Тај че ви ћа). Ови сним ци 
нам (по но во) от кри ва ју Вла сти ми ра Шкар ку као зре лог и пре фи ње ног 
пи ја ни сту, ве ли ке из ра жај не сна ге и бо га те ма ште. 

Три ком по зи ци је Јо ва на Фрај та – So u ve nir de Bel gra de, срп ска фан-
та зи ја (1921), Кроз жи вот (1920) и Ви ју ве три (1924–5) по пр ви пут су 
за бе ле же не на но са чи ма зву ка; сни мак је на чи њен на кон цер ту одр жа-
ном у Га ле ри ји СА НУ 6. но вем бра 2014, а из ве ле су их со пран Ане та 
Илић, ви о ли нист ки ња Ма длен Сто кић Ва си ље вић и пи ја нист ки ња 
Не да Хоф ман. Од ли ку ју их рап со дич на струк ту ра, че сто фол клор но 
обо је на, рас пе ва на ме ло ди ка прот ка на еле мен ти ма игре, ро ман ти чар ски 
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ли ри зам про жет драм ским из ли ви ма, као и вир ту о зан трет ман ви о лин-
ске де о ни це. 

Оба се ри ја ла ком пакт-ди ско ва скре ћу па жњу на не ке, по ма ло за бо-
ра вље не по је дин це из срп ске му зич ке про шло сти, или нам от кри ва ју 
ра зно ли кост ства ра лач ких ин те ре со ва ња оних умет ни ка за ко је ми сли-
мо да их до бро по зна је мо. Оту да из ра жа ва мо на ду да ће се овај вре дни 
из да вач ки по ду хват на ста ви ти, те да ће ши рој јав но сти по ста ти до ступ-
ни још мно ги за ни мљи ви звуч ни за пи си.

Ива на Ме дић
Му зи колошки ин сти тут Срп ске ака де ми је

на у ке и умет но сти, Бе о град 
dr.iva na.me dic @gmail.co m
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UDC 782/785(497.1)(082)

Beyond the East-West Di vi de. Bal kan Mu sic and its Po les  
of At trac tion, Edi ted by Iva na Me dić and Ka ta ri na To ma še vić,  

In sti tu te of Mu si co logy SA SA, De part ment of Fi ne Arts  
and Mu sic SA SA, Bel gra de, 2015.

Ко лек тив на мо но гра фи ја Beyond the East-West Di vi de. Bal kan Mu sic 
and its Po les of At trac tion (из да ње Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ и 
Оде ље ња за ли ков ну и му зич ку умет ност СА НУ), об ја вље на 2015. го ди-
не у Бе о гра ду на ен гле ском је зи ку, пру жа ино ва ти ван по глед на мо гу ће 
пре ва зи ла же ње по де ле на му зич ки „Ис ток“ и „За пад“, уз све ува жа ва ње 
спе ци фич не ге о по ли тич ке по зи ци је Ср би је и ње ног од но са пре ма овим 
„по љи ма си ле“ у Евро пи да на шњег тре нут ка. Пре ма ре чи ма уред ни ца 
Ива не Ме дић и Ка та ри не То ма ше вић, са рад ни ца Му зи ко ло шког ин сти-
ту та СА НУ, књи га је на ста ла из уви да у нео п ход ност да се ис тра же 
раз ли чи те ме то до ло шке и исто риј ске пер спек ти ве на ме сто оних тра-
ди ци о нал них ко је су „уко ре ње не у све при сут ној, го то во ка нон ској 
исто ри о граф ској ди хо то ми ји Ис то ка и За па да. Кре ћу ћи се на та ла су 
по сте пе не про ме не кур са у по гле ду пер цеп ци је иден ти те та ори јен тал-
них и бал кан ских кул ту ра (…), тра га ли смо за све жим те о риј ским и 
ме то до ло шким при сту пи ма и све о бу хват ним кри тич ким раз у ме ва њем 
тран сфе ра ути цајâ, ко ји су оста ви ли ду бок траг на фи зи о но ми ју му-
зич ке тра ди ци је на Бал ка ну, и у син хро ниј ској и у ди ја хро ниј ској пер-
спек ти ви“ (7). 

Мо но гра фи ја об у хва та два де сет сту ди ја из пе ра срп ских и ино стра-
них ау то ра, му зи ко ло га и ет но му зи ко ло га, ве за них за ис тра жи вач ке 
цен тре у Ср би ји, САД, Пор ту га ли ји, Не мач кој, на Ки пру, у Грч кој, Ма ке-
до ни ји, Сло ве ни ји, Бу гар ској и Ру му ни ји. Упр кос не ма лом бро ју ра до ва, 
књи га ни је по де ље на на те мат ска по гла вља, већ се сту ди је ни жу у не-
пре кид ном ди ја хро ниј ском сле ду (по ме ра ју ћи се ка све са вре ме ни јем 
тре нут ку), што мо же да се схва ти као из раз те жње уред ница да се ни-
јед ној од пер спек ти ва не до де ли при ви ле го ва на по зи ци ја у од но су на 
оста ле. Прак тич но сви ра до ви ба зи ра ју се на ана ли зи „сту ди ја слу ча ја“, 
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од но сно по је ди нач них при ме ра су о ча ва ња са ди хо то ми јом из на сло ва 
мо но гра фи је, при че му, ка ко у по чет ној сту ди ји на гла ша ва Ти мо ти Рајс 
(Ti mothy Ri ce), „Ис ток“ и „За пад“ ни су са мо „ме ста на ма пи“, већ су и 
„ме ста про жи вље ног ис ку ства“ (11). Да ни ца Пе тр о вић раз ма тра пу те ве 
цр кве не му зи ке у Ју го и сточ ној Евро пи у ду гом вре мен ском ра спо ну, од 
сред њег ве ка до са вре ме ног тре нут ка. Иван Му ди (Ivan Moody) на сто-
ји да ди хо то ми ју „Ис ток – За пад“ за ме ни пер спек ти вом „Се вер – Југ“, 
те упо ре до са гле да ва „про јек те“ тро ји це (ју жно)европ ских ком по зи то ра 
пр ве по ло ви не XX ве ка, од ко јих је је дан Јо сип Сла вен ски са сво јим 
спе ци фич ним од но сом пре ма бал кан ском му зич ком на сле ђу. Ја сми на 
Ху бер се ба ви ути ца ји ма ото ман ске му зи ке на му зич ку тра ди ци ју се-
фард ских Је вре ја са Бал ка на. У свом ра ду, Ке ти Ро ма ну (Katy Ro ma nou) 
ис ти че ути цај грч ке ди ја спо ре у „мо дер ни за ци ји“ или „ве стер ни за ци ји“ 
му зи ке у ма ти ци, на при ме ру грч ке за јед ни це у Оде си (Укра ји на). Ме ли-
та Ми лин раз ма тра по јам „Ис точ ног (исла ми зо ва ног) Дру гог“ у пр вим 
срп ским опе ра ма с по чет ка XX ве ка, ко је су ком по но ва ли Ста ни слав 
Би нич ки, Иси дор Ба јић, Ми лен ко Па у но вић, Љу бо мир Бо шња ко вић 
и Пе тар Кр стић, али и у ба ле ту Охрид ска ле ген да Сте ва на Хри сти ћа и 
оства ре њу Ре ли ги о фо ни ја / Сим фо ни ја Ори јен та Јо си па Сла вен ског. Ма-
но лис Се и ра га кис и Јо а нис Це ли кас (Ma no lis Se i ra ga kis, Io an nis Tse likas) 
се фо ку си ра ју на грч ку опе ре ту, као жа нр у ко јем је, пре ма њи хо вом 
ми шље њу, очи гле дан раз ли чит при ступ „Ис то ка“ и „За па да“ ис тој му-
зич кој фор ми. По вра так осо ви ни „Се вер – Југ“ до но се на ред на два ра да, 
у ко ји ма Ива на Ве сић и Ол га Ота ше вић раз ма тра ју де ло ва ње ру ске 
еми гра ци је у бе о град ском му зич ком жи во ту у пе ри о ду из ме ђу два свет-
ска ра та. Со ња Здрав ко ва Ђе па ро ска по сма тра по јам ин тер кул ту рал-
но сти на при ме ру ути ца ја ко ји су се у пе ри о ду до Дру гог свет ског ра та 
про сти ра ли са се ве ра ка ју гу, од но сно из Ру си је, пре ко Ср би је, на те ри-
то ри ју да на шње Ма ке до ни је. 

Сле де два ра да по све ће на ет но ко ре о ло ги ји: Гер га на Па но ва Те кат 
(Ger ga na Pa no va-Te kath) раз ма тра пи та ња про фе си о нал не ко ре о граф ске 
пре зен та ци је бу гар ског фол кло ра, осла ња ју ћи се на ра ни је апо стро-
фи ра ни тр о ди мен зи о нал ни мо дел „про жи вље ног му зич ког ис ку ства“ 
Т. Рај са, као и на са мо стал но раз ви је ни те о риј ски мо дел „се ман тич ке 
зве зде“, док Ве сна Ба јић Сто јиљ ко вић про у ча ва ути цај пр вог про фе-
си о нал ног фол кло р ног ба лет ског ан сам бла, ко ји је осно вао Игор Мој-
се јев 1937. го ди не у Мо скви, на ко ре о гра фи са ни фол клор ни плес у 
Ср би ји. Ва лен ти на Сан ду Де дију (Va len ti na San du-De diu) се ба ви ути-
ца ји ма са Ис то ка и За па да ко ји су об ли ко ва ли ста во ве и ме то до ло ги ју 
ру мун ских му зи ко ло га у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та, као и 
ин ди ви ду ал ним исто ри о граф ским по ду хва ти ма по је ди них ау то ра, што 
пред ста вља осо бе ност пи са ња о му зи ци у овој зе мљи. Ана Пе тр ов 
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ука зу је на раз ли чи ту пер цеп ци ју јед не од нај ве ћих зве зда ју го сло вен-
ске за бав не му зи ке, пе ва ча Ђор ђа Мар ја но ви ћа, у со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји и у Со вјет ском Са ве зу, где је та ко ђе ужи вао ве ли ку по пу-
лар ност. По ме ра ју ћи се ка са вре ме ном тре нут ку, Ива на Ме дић по сма тра 
опе ру Зо ра Д. Иси до ре Же бе љан, ве ро ват но нај ек спо ни ра ни је пред став-
ни це „но вог та ла са“ срп ских опер ских ком по зи тор ки, као оства ре ње 
ко је сто ји „из ван или из ме ђу по де ле на Ис ток и За пад“ (208). Ива на 
Ми ла ди но вић При ца ана ли зи ра кон цепт „кул тур ног Дру гог“ на при-
ме ру ком по зи ција Ми ли ми ра Дра шко ви ћа на ста лих у по след њих не-
ко ли ко де це ни ја, ко је но се обе леж ја пост мо дер ни зма. Ер син Мих ћи 
(Cüneyt-Er sin Mih ci) пи ше о „кул ту ри се ћа ња“ на при ме ру јед не од нај-
по зна ти јих тур ских фол клор них ба ла да ко ја је по ста ла по зна та и ван 
гра ни ца те зе мље. Слич но то ме, Даф ни Тра га ки (Daf ni Tra ga ki) по сма-
тра ори јен та ли зо ва ни грч ки во кал ни жа нр ре бе ти ко и ње го ве мо гу ће 
ге о граф ске и кул ту ро ло шке тран сфи гу ра ци је. И по след ња два ра да по-
све ће на су пи та њи ма бал кан ског му зич ког фо кло ра, ко ји је очи глед но 
ве о ма по го дан за по сма тра ње по врат не спре ге ути цајâ ис точ них и за-
пад них му зич ких тра ди ци ја: Ива Не нић по сма тра успон world mu sic 
жан ра од де ве де се тих го ди на про шлог ве ка и по чет ка рас па да СФРЈ, при 
че му је сва ка но во фор ми ра на на ци о нал на др жа ва же ле ла да об но ви 
сво је „за бо ра вље но“ или „нај а у тен тич ни је“ му зич ко и кул тур но на сле-
ђе, док Је ле на Јо ва но вић и Са ња Ран ко вић, на при ме ру лич ног из во ђач-
ког ис ку ства у окви ру нео тра ди ци о нал них во кал них ан сам ба ла „Мо ба“ 
и „Мо кра њац“, про бле ма ти зу ју ре а го ва ње пу бли ке и про фе си о нал них 
жи ри ја на тра ди ци о нал но срп ско се о ско пе ва ње на „За па ду“ и „Ис то ку“.

Ово из да ње, укуп ног оби ма 288 стра на, ис ти че се ле пим ди зај ном 
и из у зет ном тех нич ком об ра дом, што уз ви сок ква ли тет сту ди ја и њи-
хо ве ра зно ли ке ме то до ло шке при сту пе основ ној те ми, до при но си вео ма 
по зи тив ном ути ску о овој ко лек тив ној мо но гра фи ји, ко ја има по тен ци-
ја ла да по ста не ре фе рент но оства ре ње за бу ду ћа про у ча ва ња бал кан ске 
му зи ке у са вре ме ном кон тек сту.

Је ле на Јан ко вић Бе гуш
Уредник музичког програма ЦЕБЕФ-а

jelenaforfree@gmail.com
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Абрамов, Николај Михајлович вид. Ми-
трофан (Абрамов)

Абрамов, Ф. 108
Авилов, Иван Иванович 130
Адамов, П. 104
Акајомов, Николај Фјодорович 130
Акиров, Владимир 112
Алексејев, Виктор 116
Алексејева, Јекатерина 116
Алексић, Слободанка Цаца 81, 82, 83, 84
Аљабијев, Александар Александрович 

139
Амвросија, монахиња из Манасије 117, 

121
Амвросије (Курганов), архимандрит 121
Амвросије, јеромонах вид. Веселино-

вић, Душан
Анастасије (Грибановски), митрополит 

133, 153
Анастасије, архиепископ 119
Андреис, Јосип 96
Андрејевић, Јован 13
Андрејевић, Тоша Аустралијанац 92
Анђелковић, Сава 176
Анисенко, Василиј 130, 131, 137
Анисија, монахиња из Манасије 121
Анисимов, Инокентиј 130
Антоније (Храповицки), митрополит 

кијевски и галицијски 109, 111, 113, 
115, 116, 125, 126, 130, 134, 150, 153

Антоније, архиепископ лосанђелески 
вид. Сињкевич, Александар

Апија, Адолф (Adolphe Appia) 175
Аполина, Станислав 180

* У Именски регистар нису пренета 
име на личности из прилога на стр. 162–174.

Арбатски, Јуриј Иванович 131, 133, 134, 
136

Аренски, Антон Степанович 157
Арсењев, Алексеј Борисович 124, 129–174
Арсењев, Борис Петрович 92, 154, 155, 

157
Арто, Антонен (Antonin Artaud) 175
Архангелски, Александар Андрејевич 

111, 141, 144, 145, 155, 157
Асафјев, Борис 95
Асић, Милан 92
Атанасијевић, Славка 101
Афонски, Н. П. 125
Ачкун, Ернест 180

Бабајев, Павле Иванович 114
Базиљевич, Леонид 122
Бајздренко, Јован 113
Бајић, Исидор 92, 96, 101, 102, 104, 105, 

183
Бајић Стојиљковић, Весна 183
Балабанов, Фјодор Фјодорович 130
Балоковић, Златко 103
Бандур, Јован 92, 96, 99, 102, 103
Бањина, Вера 112, 121, 145
Барањиков, Григориј 116
Барт, Фредерик (Fredrik Barth) 57
Барток Бела (Bartók Béla) 35, 95
Бартош, Иван 113
Бартош, Јаков 113
Бартошевич, Јуриј Владимирович 118
Бартошевич, Лав 118
Басањко, Вадим 122
Баумгартен, Василиј 118
Бах, Јохан Себастијан (Johann Sebastian 

Bach) 95
Бахметјев, Николај 111

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР*



Бекер, Паул (Paul Bekker) 95
Бекет, Семјуел (Samuel Beckett) 21
Бекјарев, Иван 176
Белић, Александар 109, 110, 118
Беловидов, Петар 110, 111, 112, 113, 115, 

118, 131, 134, 151
Белубекова, Сузана 122
Бељски, Агрипина Константиновна 156
Бељски, Владимир Иванович 156
Бењамин, Валтер (Walter Benjamin) 8
Бергамо, Петар 102
Березовски, Максим Созонтович 141
Бетовен, Лудвиг ван (Ludwig van Beetho-

ven) 95, 103
Бикова, Наталија 113
Бикс, Розалијa (Rosalia Bicks) 95
Бингулац, Петар 96
Бинички, Станислав 92, 97, 99, 101, 104, 

105, 139, 155, 159, 183
Бјелински, Бруно 102
Блам, Нада 83
Боберић 139
Богдановски, Фјодор 116
Бодријар, Жан (Jean Baudrillard) 77
Божанић, Мина 91–106
Болман, Филип В. (Philip V. Bohlman) 48
Бориловић, Вук 65
Борн, Џорџина (Georgina Born) 58
Бородин, Александар Порфирјевич 95
Бортњански, Дмитриј Степанович 123, 

125, 139, 143, 147, 155, 157
Боснић, Милка 33
Бошковић, генерал 109
Бошњаковић, Љубомир 92, 102, 183
Бракус, Александра 77–90
Брамс, Јоханес (Johannes Brahms) 95
Броз, Јосип Тито 114
Букин, Николај Фјодорович 145, 156
Бурза, Полина 113, 114

Вагнер, Рихард (Richard Wagner) 23, 96, 
97, 110

Варнава (Росић), патријарх српски 109, 
116, 118, 153

Васиљевић, Миодраг 96, 97
Вебер, Карл Марија фон (Carl Maria von 

Weber) 95
Ведељ, Артемиј Лукјанович 141, 145, 157
Ведрал, Вацлав 92
Велимировић, Милош 92, 93

Велимирович, Зверев 133
Венијамин, епископ браничевски 157
Вербицки, Василиј 120
Верди, Ђузепе (Giuseppe Verdi) 97, 98
Веселиновић, Бранка 176
Веселиновић, Душан 118
Веселиновић Хофман, Мирјана 96, 100
Веселовски 110
Весић, Ивана 183
Викентије (Вујић), епископ 145
Викентије (Проданов), патријарх српски 

125
Виланд, Кристоф Мартин (Christoph 

Martin Wieland) 12
Вилијамс, Патрик Џ. (Patrick J. Williams) 

32
Вилијамс, Рејмонд (Raymond Williams) 175
Вилсон, Роберт (Robert Wilson) 175
Виноградов, Василиј 130, 157
Винш, Валтер (Walther Wünsch) 58
Волк, Петар 176
Волобујев, Борис Георгијевич 118, 130, 

137, 138, 139
Воротњиков, Павел Максимович 157
Врангел, Петар Николајевич 107, 109
Вукдраговић, Мирјана 103
Вукдраговић, Михаило 92, 93
Вуковић, Бориша 148
Вуковић, Срђан 57
Вучковић, Војислав 93, 99, 100, 101, 102, 

103

Гавански, Александар 102
Гаврило (Чепур), архиепископ чељабин-

ски и тројицки 108, 125, 131, 132, 133, 
135, 157

Гаврилов, Василиј Александрович 141, 
157, 158

Галупи, Балдасаре (Baldassarre Galuppi) 
143

Гарднер, Иван Алексејевич (у монаштву 
Филип) 125, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 
157

Гаћеша, Никола Л. 48
Георгијевски, Михаил Александрович 

130
Герман (Ђорић), патријарх српски 125
Глазунов, Александар Константинович 

96, 141
Глинка, Михаил Иванович 95, 143
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Глубоковски, Николај Никанорович 130
Голубова, солиста 145
Горенко, Иван Иванович 113 
Горки, Максим 121
Гортински, Дмитриј 124
Гостушки, Драгутин 96
Грант, Нил (Neil Grant) 177
Грбић, Живорад 103
Гречањинов, Александар Тихонович 120, 

140, 141, 144, 145, 152, 157
Григ, Едвард (Edvard Grieg) 95
Григорјев, Василиј Ф. 142, 147
Григоровић, Бора 176
Гринкевич-Судник, Георгиј Игњатјевич 

116
Грињков, Алексеј Васиљевич 119, 120, 

121, 123, 131, 136, 143, 144, 145, 152, 153, 
154, 156

Грињкова, Олга 121, 154
Гумиљевски, Владимир Васиљевич 117
Гушчин, Степан Георгијевич 118, 122, 

123, 124, 137, 138
Гушчин, Степан Фјодорович 130, 131

Д’Амико, Силвио (Silvio D’Amico) 11
Дамјановић, Гордана 32, 34, 36
Даниленко, Борис 133
Даргомишски, Александар 96
Дворецки 157
Дворжак, Антоњин (Antonín Leopold 

Dvořák) 95, 180
Денисенко, Николај 122
Дент, Едвард Џ. (Edward J. Dent) 95, 97
Державин, Гаврил Романович 121
Димитрије (Павловић), патријарх српски 

109, 115, 134
Димић, Љубодраг 49
Дифурк, Норбер (Norbert Dufourcq) 95
Дическул, Ања 113
Добричанин, Мирко 49
Добровољски, Борис Михајлович 111, 119, 

157, 158
Доброклонски, Александар Павлович 130
Добронић, Антун 35, 96, 99, 101
Дојич, Андреј Степанович 117
Докнић, Бранка 49
Доло, Луј (Louis Dollot) 58
Домнина, монахиња из Манасије 121
Донат, Бранимир 21, 22
Дориомедов, Николај Георгијевич 130

Доситеј, епископ нишки 109
Доубек, Хуго 101, 103
Драгићевић Шешић, Милена 86
Драгутиновић, Бранко 143, 144
Драшковић, Боро 176
Драшковић, Милимир 184
Дубенски 157
Дудкин 139
Дунајевски, Исак 96
Дунђенац, Злата 180

Ђаконов, Андреј 109
Ђорђевић, Владимир 97, 99, 100, 101, 104
Ђорђевић Белић, Смиљана 49
Ђурић Клајн, Стана 91–106
Ђурковић, Никола 99, 104

Еберст, Антон 97
Ејдус, Предраг 176
Ејхенбаум, Борис Михајлович 26
Енеску, Ђеорђе (George Enescu) 95
Ериксен, Томас Хилан (Thomas Hylland 

Eriksen) 58
Еркел, Ференц (Ferenc Erkel) 95

Жаров, Сергеј 108, 120, 122
Жганец, Винко 97
Жебељан, Исидора 184
Живановић, Даница 92
Живковић, Миленко 93, 96, 100, 103
Живојиновић, Велимир Massuka 7–20
Жигина, Олга 113

Загребељниј, Филип Дмитријевич 116, 
118

Зајц, Иван 102
Залијев, Александар Артемјевич 122, 123
Зверјева, Светлана 154
Здравкова Ђепароска, Соња 183
Здравковић, Живојин 103
Здравковић, Милован 176
Зец, Јасмина 100
Зец, Петар 176
Зикова, Зденка 103
Зоркић, Ђорђe 175
Зубан, Глиша 48

Иберсфелд, Ан (Anne Ubersfeld) 9, 175
Иванишевић, Јован 101
Иванов, Михаил Михајлович 135
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Ивков, Весна 32, 42
Игњатјев 157
Игњатов Поповић, Ивана 21, 7–20, 176
Илић, Анета 180
Инокентиј, епископ смољенски и доро-

го бушки 140
Иполитов-Иванов, Михаил Михајлович 

111, 144, 147, 157
Иштванић, Живан 146, 147

Јаковљев, Николај Андрејевич 130
Јаковљевна, Олга Иљашевич 155
Јакубов, Иван 130
Јакшић, Ђура 63, 69, 70, 75
Јампољски, Израиљ Маркович 95
Јаначек, Леош (Leoš Janáček) 102
Јанковић, Даница 97
Јанковић, Љубица 97
Јанковић Бегуш, Јелена 182–184
Јарновић, Иван Мане 97
Јевгенија, монахиња из Манасије 121
Јевец, Ј. И. 125
Јеврејинов, Николај Николајевич 175
Јевтовић, Владимир 9, 176
Јелић, Зоран 54, 57
Јенко, Даворин 99, 101, 102, 103, 104, 105
Јершевска, Сузана Николајевна 113, 126
Јефимов, Никодим 118
Јован (Максимович), епископ шангајски 

117, 126, 127, 130, 140
Јован (Шаховски), архиепископ Сан Фран-

циска 158
Јован, владика нишки 124
Јовановић, Владимир 176
Јовановић, Зоран Т. 176, 177
Јовановић, Јелена 184
Јовановић, Ксенија 176
Јовановић, Лазар 103
Јовановић, Милан Браца 103
Јовановић, Мирослав 129
Јовановић, Никола 138
Јоксимовић, Божидар 92, 101, 102
Јонеско, Ежен (Eugen Ionescu) 21
Јуденич, А. П. 150
Јурењев, Георгије 154
Јустин (Поповић), архимандрит 111

Кабанов 139
Калауз, Алојз 99, 102, 103
Калињиков, Василиј 96

Калчић, Јосип 92 
Каниц, Феликс (Felix Kanitz) 66
Капустин, Николај Владимирович 131, 

146
Карађорђевић, Александар, краљ 109, 

118, 153
Карађорђевић, Марија, краљица 118
Карађорђевић, Олга, кнегиња 118
Карађорђевић, Павле, принц 118
Карађорђевић, Петар I, краљ 109
Карановић, Милан 48
Караџић, Вук Стефановић 48, 52
Карпов, Николај Захарјевич 130
Кастаљски, Александар Дмитријевич 

126, 144, 145
Каћански, С. 104
Качински, Александар Фјодорович 113, 

114, 135, 136
Квачадзе, Виктор 130
Кељдиш, Јуриј 95
Керн, Константин вид. Кипријан (Керн)
Кипријан (Керн), архимандрит 107, 108, 

130, 132, 139
Кирик, архимандрит 111
Кирсанова, Нина 103
Клима, Јосип 103
Клојбер, Рудолф (Rudolph Kloiber) 95
Клоц, Фолкер (Volker Klotz) 175
Ковачевић, Душан 176
Ковачевић, Крешимир 96
Кожин, Николај А. 136
Кокс, Јелена, рођ. Фортунатова 154
Коликов, Александар 130
Комадина, Небојша 27
Комаревски, Борис Викторович 136
Константиновић, Радомир 64, 65, 66
Коњовић, Петар 92, 96, 97, 98, 100, 101, 

102, 103, 104, 105
Копланд, Арон (Aaron Copland) 95
Корен Бергамо, Марија 100
Корица, Никола 53
Коруновић, Станиша 102
Кос, Кораљка 100
Косик, Виктор 110, 132
Костић, Душан 92
Костић, Лаза 7, 13, 14, 20, 63, 71, 72, 75
Кот, Јан (Jan Kott) 175
Котевска, Ана 100
Котљаревски, Михаил 124
Котур, Душан 92, 139
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Коци, Ахил Марк 96
Кошев, Григориј 140
Крајачић, Гордана 96, 100
Кранчевић, Драгомир 103, 104
Кранчевић, Драгослав 101
Кранчевић, Петар 93
Красуцки, Степан 124
Крејг, Гордон (Edward Henry Gordon Craig) 

175
Криволуцки, Григориј Иванович 114, 116
Кришко, Алексеј 118
Крстић, Петар 92, 104, 183
Крстић, Слободан 176
Круг, Марина 116
Крунић, Душан 22
Крутиков, Николај 124
Кручоних, Алексеј Јелисејевич 23
Крчмар, Весна 175–178
Кузменко, Андреј Николајевич 119, 131
Кузмић, Александра 176
Кукујенко, Иван 154
Куљбакин, Степан Михајлович 130
Купрен, Франсоа (François Couperin) 180
Кухач, Фрањо 32, 48, 97, 99, 101, 103
Кухтин, Иван 130
Кучукалић, Зија(х) 96, 97

Лазин, Ђорђе 176
Лазић, Радослав 176
Лајић Михајловић, Данка 47–62
Ланг, Пол Хенри (Paul Henry Lang) 95
Лафоре, Клод (Klod Lafore) 95
Ледковски, Б. М. 125
Лејард, Хенри (Henry Layard) 66
Лекић, Богдан 31, 48
Леонтије, епископ женевски вид. Барто-

шевич, Лав
Лепорински, Виталиј 120, 121
Лесинг, Готхолд Ефраим (Gotthold Ephraim 

Lessing) 12
Лешић, Јосип 176
Лжичар, Славољуб 102
Липсијус, Ида Марија (Ida Marie Lipsius) 

96
Лиса, Зофја (Zofia Lissa) 95
Лисински, Ватрослав 101, 102
Лихтерова, солиста 145
Личар, Ћирил 103
Логар, Миховил 102, 180
Ломакин, Гаврил Јакимович 139

Лопухин, Петар С. 132
Лорд, Алберт Б. (Albert B. Lord) 48
Лука (Родионов), игуман 121
Лукач, Ђерђ (Lukács György) 175
Лукачић, Иван 102

Љадов, Анатолиј 96
Љашко, Иван Васиљевич 151
Љвов, Алексеј Фјодорович 141, 157
Љвовски, Григориј 126, 157
Љесковац, Милош 92

Мазикина, Татјана 122
Макарије, епископ сремски 118
Максимовић, Аксентије 102, 104
Максимовић, Драган 81
Малавразић, Ђорђe 175
Малахов, Нил 130
Малер, Густав (Gustav Mahler) 95
Манојловић, Коста 96, 99, 101, 102,104, 

105, 133
Манојловић, Предраг Мики 81
Манчић, Александра 8
Маринковић, Јосиф 93, 97, 99, 100, 101, 

102, 105, 145
Марић, Љубица 99, 103, 179, 180
Марјановић, Ђорђе 184
Марјановић, Наташа 92
Марјановић, Петар 21, 176
Марковац, Павле 96
Марковић, Раде 176
Марошевић, Гроздана 32, 35
Мартинов, Иван 95
Масевро, Александар 122
Маслич, Леонид Иванович 111, 117, 118, 

130, 131, 132, 135
Маслов, Јевгениј Прохорович 112, 113, 

114, 115, 131, 143, 152
Матјухин 22
Маћејовска, Мара 101
Медаковић, Дејан 150
Меденица, Иван 176
Меденица, Радосав 48
Медић, Ивана 179–181, 182–184
Медић, Христина 92, 179
Мендељејев, Дмитри Иванович 25
Меријем, Алан П. (Alan P. Merriam) 36
Мерит, Тилман (Tillman Merritt) 100
Мијач, Дејан 27
Миладиновић Прица, Ивана 184



Миланковић, Богдан 97
Милановић, Биљана 91, 92
Милетић, Војо 50, 51, 52, 53
Милин, Бошко 176
Милићевић, Бранислав Бранко 81, 82, 

83, 84
Миловук, Mилан 96, 104
Милојевић, Милоје 96, 97, 99, 101, 102, 

103, 104, 105, 144, 145, 155
Милосављевић 148
Милошевић Ђорђевић, Нада 48
Миљанов, Марко 73
Миочиновић, Мирјана 22, 23, 24, 26, 176
Мирковић, Милосав Буца 176
Мирославски, Андреј 112, 145
Мисаиловић, Миленко 176
Митрофан (Абрамов), епископ сумски 

131, 132, 157
Михаиловић, Душан 13, 176
Михајловић, Анка 33
Михајловић, Борислав 24
Михалек, Душан 100
Михћи, Ерсин (Cüneyt-Ersin Mihci) 184
Мишовић, Петар 51, 53, 54, 56, 57
Мјасковски, Николај 96
Мјасников 139
Младеновић, Оливера 97
Младеновић, Ранко 11, 12, 13, 14
Мојисејев, Антонина Феликсовна 155
Мојисејев, Борис Михајлович 155, 156, 157
Мојисејев, Јуриј Борисович 156
Мојсејев, Игор 183
Мојсејенко, И. И. 143
Мокрањац, Мица 94
Мокрањац, Стеван 92, 93, 94, 97, 99, 100, 

101, 102, 105, 124, 139, 143, 145, 159
Молинари, Чезаре (Cesare Molinari) 11, 

175, 177
Моргуљ, Алексеј 118, 130
Моцарт, Волфганг Амадеус (Wolfgang 

Amadeus Mozart) 96, 97, 98
Мошин, Владимир 109, 110, 131
Мошин, Оља 110
Мошин, Сергеј 110
Муди, Иван (Ivan Moody) 183
Муждека Манџука, Данка 79
Музическу, Гаврил 126
Муратов, Сергеј Матвејевич 130, 137, 139
Мурко, Матија 48
Мусоргски, Модест Петрович 96, 102

Настасијевић, Момчило 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29

Настасијевић, Светомир 23, 24, 92
Наумов, Сергеј Михајлович 157
Наумов, Сергеј Николајевич 130, 137, 139, 

140
Нафанаил (Љвов), архимандрит 157
Нафанаил (Поршњев), архимандрит 157
Недић, Владан 48
Некљудов, Владислав 111, 113, 114, 115, 

134, 153
Ненић, Ива 184
Нестор (Анисимов), архиепископ хар-

бински и Манџурије 151, 152
Неф, Карл (Karl Neff) 95, 96
Нешић, Марко 101
Нивер, Антуан 133
Никојалевић Штирски, Владимир 92
Николај II 118
Николајев, А. 136
Николић, Милица 23
Никољски, Александар Александрович 

126, 135, 136
Нили, Пол (Paul Neeley) 55
Новаковић, Александар 63–76
Новаковић, Милан 21–30
Новик, Јулијус (Julius Novick) 79
Нушић, Бранислав 63, 73, 74, 75

Њумарк, Питер (Peter Newmark) 10

Овсјањиков, Павел 141
Олсуфјев, Дмитриј Адамович 135, 136
Ољдекоп, Олга 122, 145
Опоков, Сергеј 122
Остојић, Тихомир 145
Оташевић, Олга 183
Офенбах, Жак (Jacques Offenbach) 98
Охотин, Алексеј Дмитријевич 113, 116, 117

Павлов, Борис 151
Павлова, Ксенија Ивановна 151
Палестрина, Ђовани Пјерлуиђи (Giovanni 

Pierluigi da Palestrina) 143
Палиска, Клод (Claude Palisca) 95
Панова Текат, Гергана (Gergana Panova-

-Tekath) 183
Параскева, игуманија из Нимника 121
Пауновић, Зоран 9
Пауновић, Јелена 101

190
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Пауновић, Миленко 92, 98, 99, 101, 183
Пачу, Јован 92, 101, 104
Пашић, Феликс 22, 176
Пашћан Којанов, Светолик 92, 97, 124, 147
Пашутински, Николај Николајевич 130
Пејачевић, Дора 102
Пејић, Славко 48
Пејовић, Роксанда 93, 96, 100
Пекелис, Михаил Самоилович 95
Первић, Мухарем 175
Перегордијев, Дмитриј Сергејевич 148
Перичић, Властимир 96, 97
Петковић, Нада 48
Петров, Ана 183
Петровић, Влада 92
Петровић, Даница 96, 183
Петровић, Ђорђе Карађорђе 64
Петровић, Иванка 92
Петровић, Јован 14
Петровић, Радмила 92, 93
Петровић, Радомир 92
Петровић ⁄Шћепчевић, Данило Први 64, 

65
Петровић Његош, Петар Други 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 75
Пискатор, Ервин (Erwin Piscator) 175
Плетњов, Владимир 110
Поздњаковски, Петар Александрович 117
Покорни, Драгутин 92
Полтавцева, Ана Никаноровна 116
Попов, Живко 149
Поповић, Александар Аца 21, 22, 23, 26, 

27, 28, 29
Поповић, Богдан 13, 14
Поповић, Зарија Р. 101
Прерадовић, Милица 101
Приморац, Јакша 48
Прокофјев, Сергеј Сергејевич 96
Проскурников, Павел Григорјевич (ар-

химандрит Петар) 111, 112, 114, 131
Пузанова, Вера 138
Пујин, Татјана Тања 83
Путник, Јован 27
Путник, Радомир 175–178
Пучини, Ђакомо (Giacomo Puccini) 98
Пушкин, Александар 119, 121

Рабле, Франоа (François Rabelais) 27
Равел, Морис (Maurice Ravel) 180
Радивојевић, Југ 80

Радојичић, Војин 51, 52, 53, 54
Радомиловић, Драга 33
Рајичић, Станојло 92, 99, 103
Рајнхарт 16
Рајс, Тимоти (Timothy Rice) 36, 183
Ранковић, Сања 31–46, 184
Рахмањинов, Сергеј Васиљевич 96, 123, 

144, 180
Ребезов, Влада 81
Регер, Макс (Max Reger) 96
Рибникар, Владислав 92
Рикало, Милорад 176
Римски-Корсаков, Николај 156
Ристић, Милан 99, 103
Ристовски, Лазар 83
Рихтман, Дуња Ц. (Dunja C. Rihtman) 32
Рихтман, Цвјетко (Cvjetko Rihtman) 35
Рјазански, В. 135
Рњак, Душан 12
Родзјанко, Михаил Михајлович 152
Родзјанко-Ветер, Јелисавета 154
Розов, Владимир Алексејевич 130
Ролан, Ромен (Romain Roland) 95, 96
Роману, Кети (Katy Romanou) 183
Ромчевић, Небојша 176
Рот, Георгије 112
Рубинштајн, Антон 96
Рубинштајн, Николај 96
Рудко, Александар 111
Рудолфовна, Марија 148
Руђко, Венијамин 143
Ршумовић, Љубивоје 83

Саблић, Јелисавета Сека 176
Савин, Егон 27
Савић, Гордана 96
Савић, Жарко 104
Савић, Јоца 12, 13
Самарџић, Зоран 59
Санду Дедију, Валентина (Valentina Sandu- 

-Dediu) 183
Свјатополк-Мирскаја, Марија Алексан-

дровна 115
Сеирагакис, Манолис (Manolis Seiragakis) 

183
Секулић, Исидора 22, 23
Селенић, Слободан 175
Селесковић, Сава 92
Селивановски, Борис 130
Семењенко, Николај 113
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Сењкевич, Александар Ф. 118, 132
Серунда, Мигел Анхел Вега (Miguel Án-

gel Vega Cerunda) 8
Симовић, Љубомир 24, 27
Синељшчиков, Фјодор Никифорович 

117
Скворцов, Василиј Михајлович 130
Скерлић, Јован 68
Сковран, Душан 97
Скрјабин, Александар Николајевич 96
Славенски, Јосип 102, 183
Слатин, Александар 154
Слатин, Иља Илич 119, 143, 144
Слобин, Марк (Mark Slobin) 55, 58
Слонимски, Николас (Nicolas Slonimsky) 

95
Сметана, Беджих (Bedřich Smetana) 96, 

180
Смољанинов, Владимир Николајевич 130
Смољенски, Степан Васиљевич 157 
Снесарев, Житомир 126 
Снесарева, Нина Ивановна 126
Сокаљ, Јован 113, 130, 140
Сокић, Ружица 26, 176
Соколов, Николај Александрович 157
Соловјев, Александар Васиљевич 145
Соловјев, Д. 135
Соловцов, Анатолиј Александрович 95
Сонди, П. 175
Софински, Нил 130
Софотеров, Сергеј Квинтилијанович 121
Спаски, П. В. 125
Сперњак, Велимир 92
Спиридон, архимандрит вид. Јефимов, 

Никодим
Срдановић, Ненад 51
Срдић Милић, Ранка 53
Срећковић, Драгана 82
Стадњицки, Владимир 130
Стајић, Петар 92
Стаљин, Јосиф Висарионович Џугашвили 

114
Станиславски, Константин Сергејевич 175
Станковић, Живојин 97
Станковић, Корнелије 93, 97, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 139, 145, 159
Степан, козак 121
Степанов, Николај 22
Стерјовски 141
Стефановић, Димитрије 96

Стефановић, Јован Д. 13
Стефановић, Милош 102, 103
Стефановић, Павле 96
Стефановић, Светислав 14, 17, 18
Стјуарт, Елен (Ellen Stewart) 81
Стојановић, Евгеније 92
Стојановић, Милка 103
Стојановић, Петар 102, 104
Стојановић, Трајан 66
Стојиљковић, Властимир Ђуза 176
Стојковић, Боривоје С. 13
Стојковић, Јованка 93, 99, 100, 104
Стојнић, Добрила Боба 83
Стојчевић, Ђорђе М. 92
Стокић Васиљевић, Мадлен 180
Стравински, Игор Фјодорович 95
Странк, Оливер (Oliver Strunk) 95
Ступица, Бојан 22
Сук, Јозеф (Josef Suk) 180
Супичић, Иво 97
Сурио, Е. 175

Тајчевић, Марко 99, 103, 180
Тарасјев, Андреј 107–128, 114
Тарасјев, Василиј 114, 115, 125, 126
Тарасјев, Виталиј 111, 114, 115, 117, 118, 

125, 126
Тарасјев, Владислав 118
Тарасјева, Јоланда 115
Тарасјева, Људмила Борисовна 114, 116, 117
Татић, Милутин Мића 83
Тејлор, Хари Џејмс (Harry James Taylor) 

96
Теодосије (Мељник), архимандрит 113, 116
Теофан (Шишманов), јеромонах 121
Терзић, Младен 57
Тиле, Лудвиг (Ludwig Thuille) 95
Тимофејев, Василиј Александрович 146
Тимофејев, Владимир 130
Титов, Фјодор Иванович 130, 157
Тодоровић, Стеван 103
Толингер, Роберт 102
Толстјаков, Николај Нилович 145
Томашевић, Катарина 92, 94, 182–184
Топаловић, Мита 101, 102, 103, 104, 139
Тошић, Никола 57
Трагаки, Дафни (Dafni Tragaki) 184
Трегубова, Валентина Леонидовна 117
Троицки, Сергеј Викторович 130
Троицки, Тихон 130
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Туренков, Алексеј Е. 139, 155, 157
Турчањинов, Петар Иванович 143, 155

Ћалета, Јошко 48
Ћирилов, Јован 176
Ћоровић, Владимир 64, 65, 71

Угрешић, Дубравка 22, 23, 25, 26 
Удовицки, Вања 113
Урбан, Јован 101
Успенски, Н. Д. 126

Февронија, монахиња из Манасије 121
Фигуровски, Павел Александрович 131, 

147
Флакер, Александар 22, 23, 25, 26
Форе, Габријел (Gabriel Urban Fauré) 180
Фостиков, Александра 67
Фрадински, Викентиј Флавијанович 130
Фрајт, Јован (Јан) 101, 180
Фрајт, Лудмила 179, 180
Франк, Сезар (César-Auguste-Jean-Guil-

laume-Hubert Franck) 180
Фрит, Сајмон (Simon Frith) 55, 59
Фрушић, Андреј 118

Хајдн, Јозеф (Joseph Haydn) 96
Халајев, Владимир Николајевич 130
Ханслик, Едуард (Eduard Hanslick) 95
Хачатурјан, Арам 96, 102
Хаџић, Антоније 13, 14
Хаџић, генерал 109
Хебдиџ, Дик (Dick Hebdige) 32
Хезмондел, Дејвид (David Hesmondhalgh) 

58
Хендл, Георг Фридрих (Georg Friedrich 

Händel) 96
Хеус, Алфред (Alfred Heuß) 97
Хлебњиков, Велимир 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29
Холодков, Павле 113
Хонегер, Артур (Arthur Honegger) 180
Хорејшек, Владислав 102
Хофман, Неда 180
Хрењиков, Тихон 96
Христић, Јован 176
Христић, Стеван 92, 99, 102, 103, 104, 159, 

183
Хростицка, Антонина 153, 154
Хубер, Јасмина 183

Царевски, Виктор 124
Цвејић, Бранко 92
Цвејић, Жарко 112
Цветко, Драготин 96, 97
Целикас, Јоанис (Ioannis Tselikas) 183
Церибашић, Наила (Naila Ceribašić) 48
Црвчанин, Миливој 92

Чајковски, Петар Иљич 96, 98, 120, 123, 
144, 147, 157, 180

Чангаловић, Мирослав 99
Чекалов, Павел Никифорович 146
Чемберджи, Николај 96
Чепур, Григориј Маркелович вид. Га-

врило (Чепур)
Черњавскаја, Марија Михајловна 117
Черњавски, Иван 130
Чесноков, Павел Григорјевич 123, 141, 

143, 144, 145
Чолак-Антић, Антоније 92, 103, 104

Џенкинс, Ричард (Richard Jenkins) 58

Шабан, Ладислав 101
Шаљапин, Фјодор 112, 121
Шантић, Алекса 102
Шевалије, Лисјен (Lucien Chevallier) 95
Шевељев, Павел 113, 145
Шекнер, Ричард (Richard Schechner) 175
Шекспир, Вилијем (William Shakespeare) 

7–20, 81
Шенберг, Арнолд (Arnold Schönberg) 102
Шилер, Фридрих (Johann Christoph 

Friedrich von Schiller) 16
Шин, Отокар (Otokar Šín) 95, 96
Шкарка, Властимир 180
Шлезингер, Јосиф 93, 100, 101, 102, 103, 104
Шопен, Фредерик (Frédéric François 

Chopin) 96, 180
Шостакович, Дмитри Дмитријевич 96, 180
Шпиљевој, Јаков Иванович 148, 149
Шплет, Дмитриј 130
Шредер, Лудвиг (Frederich Ludwig Schrö-

der) 12
Штајнберг, Максимилијан Осејевич 143, 

145
Штукеншмит, Ханс Хајнрих (Hans Hein-

rich Stuckenschmidt) 95
Шуба, Николај Николајевич 130
Шуберт, Франц (Franz Schubert) 96
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Шуман, Клара (Clara Schumann) 96
Шуман, Роберт (Robert Schumman) 96, 

180

Шумљевич, Константин Јаковљевич 135
Шчербаков, Виктор Харитонович 122, 

131

Регистар сачинила
Татјана Пивнички Дринић
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ  
ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА СЦЕНСКЕ  

УМЕТНОСТИ И МУЗИКУ
Редакција Зборника Матице српске за сценске уметности и музику 

прима оригиналне радове за рубрику СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ; 
СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ и рубрику ПРИКАЗИ.

Радови који су већ објављени или су послати за објављивање у други 
часопис не могу бити прихваћени.

Објављују се и радови писани на страним језицима. Језик мора бити 
исправан у погледу граматике и стила.

Сваки аутор из наше земље, уколико жели да му се рад објави на ен-
глеском језику, мора сам да се побрине за квалитетан превод. Језик мора 
бити исправан у погледу граматике и стила.

Напомене (фусноте) се дају при дну стране у којој се налази комента-
рисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, 
назнаке о коришћеним изворима (на пример научној грађи, приручницима) 
итд., али не могу бити замена за цитирану литературу.

Фусноте дати у изворном облику, и одмах поред, у загради, превод 
фусноте на енглески језик.

Такође и у фуснотама дати пуно име и презиме наведеног аутора 
Kомплетно упутство Библиографска парентеза и Цитирана литера-

тура су у прилогу.
Све радове слати у електронској верзији на CD-у или електронском 

поштом а истовремено и у штампаном примерку на адресу Уредништва:
Марта Тишма, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 

Матица српска; 21000 Нови Сад, ул. Матице српске 1
E-mail: mtisma@maticasrpska.org.rs
Рад на српском треба да буде написан ћирилицом. 
У Зборнику се примењују искључиво правила Правописа Матице српске.
Сви радови било да су из наше земље или иностранства треба да су 

написани у Microsoft Word (doc. ili rtf) формату, оптималне дужине (укљу-
чујући сажетак на српском и резиме на енглеском, кључне речи, слике, та-
беле, цртеже и друге прилоге) од једног ауторског табака (до 4000 речи); 

Врста слова Times New Roman; проред 1,5; величина слова (фонт): 12. 
Раду приложити и сажетак до 10 редака на српском и резиме на енгле-

ском (може и на српском па ће га редакција превести) или једном од распро-
страњених језика на око пола куцане стране текста, са четири до шест кључ-
них речи у прореду 1 величине, величина слова 10.

Страна имена у раду писати онако како се изговарају, с тим што се при 
првом навођењу у загради име даје изворно.

Илустративни прилози уз радове (нотни примери, фотографије, цртежи, 
табеле,...) објављују се црно-бели са називом прилога. Аутор треба да озна-
чи место прилога у тексту.

Све илустрације приложити у електронској форми на CD-у квалитетно 
снимљене, резолуција 300 тачака.
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Списак свих илустрација приложити уз рад.
Све радове оцењују два рецензента, а по потреби и више њих.
Када рукопис буде прихваћен, аутор ће бити обавештен о приближном 

времену објављивања. 
Уз примерак одштампаног зборника сваки аутор добија и 20 сепарата.
Аутор треба уз сваки послати рад да наведе своје име и презиме, науч-

но звање, институцију у којој је запослен и њено седиште, своју адресу 
становања, електронску адресу и бројеве телефона.

Рукописи се не враћају аутору. 

Библиографска парентеза
Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира, наведен 
на крају рада, састоји се од отворене заграде, презименa ау тора (малим вер-
залом), године објављивања рада који се цитира, те ознаке странице са које 
је цитат преузет и затворене заграде. Презиме аутора наводи се у изворном 
облику и писму. На пример:

(ивић 1986: 128) за библиограф ску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. 
Београд: Српска књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које 
се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између њих ставља 
се црта, на пример:

(ивић 1986: 
128–130)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. 
Београд: Српска књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које се 
односе на странице у цитираном раду, одвајају се запетом, на пример:

(ивић 1986: 
128, 130)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. 
Београд: Српска књижевна задруга, 1986.

Уколико је реч о страном аутору, презиме jе изван парентезе пожељно 
транскри бовати на језик на коме је написан основни текст рада, на пример 
Џ. Марфи за James j.Murphy, али у парентези презиме треба давати према 
изворном облику и писму, нпр.

(murPHy 1974: 95) за библиографску 
јединицу:

murPHy, James J. Rhetoric in the Middle Ages: A History 
of Rhe torical Theory from Saint Augustine to the Renais-
sance. Berkeley: University of California Press, 1974.

Када се у раду помиње више студија које је један аутор публиковао исте 
године, у тек стуалној библиографској напомени потребно је одговарајућим 
азбуч ним словом прецизирати о којој је библиографској одредници из конач-
ног списка литературе реч, на пример (МurPHy 1974а: 12).



197

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој библио-
графској напомени наводе се презимена прва два аутора, док се презимена 
осталих аутора замењују скраћени цом и др.:

(ивић, клајн 
и др. 2007)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле, Иван Клајн, Митар Пешикан, Брани-
слав Брборић. Српски језички приручник. 4. изд. 
Београд: Београдска књига, 2007.

Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафразиран, у тексту-
ал ној библио графској напомени није потребно наводити презиме аутора, 
нпр.:

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из те области 
срочио је бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој половини XI века.

Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о 
сва ком следећем раду треба одвојити тачком и запетом, нпр. (белић 1958; Сте
вановић 1968).

Ако је у тексту, услед немогућности да се користи примарни извор, 
преузет навод из секундарног извора, у парентези је неопходно уз податак 
о аутору секун дарног извора навести и реч: према).

„Усменост“ и „народност“ бугарштица Ненад Љубинковић доводи у везу са 
прилагођеношћу средини (према килибарДа 1979: 7).

Цитирана литература

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном Цити-
рана литература. У том одељ ку разрешавају се библиографске парентезе 
скраћено наведене у тексту. Библиографске јединице (рефе ренце) наводе се 
по азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора како 
је оно наведено у парентези у тексту. Прво се описују азбучним редом пре-
зимена првог или јединог аутора радови објављени ћирилицом, а затим се 
описују абецедним редом презимена првог или јединог аутора радови објавље-
ни латиницом. Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, 
сви редови осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).

Цитирана литература наводи се према стандарду за цитирање Мати-
це српске (МСЦ):

Мо но граф ска пу бли ка ци ја:
ПрезиМе, име ауто ра, име и пре зи ме дру гог ауто ра. На слов књи ге. По да  так 

о име ну пре во ди о ца, при ре ђи ва ча, или не кој дру гој вр сти аутор ства. По да так 
о из да њу или бро ју то мо ва. Ме сто из да ва ња: из да вач, го ди на из да ва ња.

При мер:
белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испи-

тивања. Књ. 1. – 2. изд. Београд: Нолит, 1958.
Милетић, Све то зар. О срп ском пи та њу. Из бор и пред го вор Че до мир По пов. Но ви 

Сад: Град ска би бли о те ка, 2001.
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Монографска публикација са корпоративним аутором:
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није на-

ведено име индивидуалног аутора, преузима улогу корпоративног аутора.
београДСка филхармонија. Сезона 2005–2006: Циклус Ханс Сваровски. Београд: 

Београдска филхармонија, 2005.

Анонимна дела:
Дела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову.
БуГарштице. Избор и предговор Новак Килибарда. Београд: Рад, 1979.

Зборник радова са конференције:
Пантић, Мирослав (ур.). Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижев но сти 

и уметности. Научни скуп, Деспотовац, 20–21. август 2003. Деспотовац: На-
родна библиотека „Ресавска школа“, 2004. 

Монографске публикације са више издавача:
ПалибркСукић, Несиба. Руске избеглице у Панчеву, 1919-1941. Предговор Алексеја 

Арсењева. Панчево: Градска библиотека: Историјски архив, 2005.
ђорђевић, Љубица. Библиографија дела Десанке Максимовић, 1920-1971. Београд: 

Филолошки факултет: Народна библиотека Србије: Задужбина Десанке Мак-
симовић, 2001.

Фо то тип ско из да ње:
ПрезиМе, име ауто ра. На слов књи ге. Ме сто пр вог из да ња, го ди на пр вог 

из  да ња. Ме сто по но вљеног, фо то тип ског из да ња: из да вач, го ди на ре принт 
из да ња.

При мер:
Соларић, Па вле. По ми нак књи же ски. Ве не ци ја, 1810. Ин ђи ја: На род на би бли о  те ка 

„Др Ђор ђе На то ше вић“, 2003.

Се кун дар но аутор ство:
Зборници научних радова описују се према имену уредника или приређи-

вача.
ПрезиМе, име уредника (или приређивача). На слов де ла. Ме сто из да ва ња: 

из да вач, го ди на из да ва ња.
При мер:
раДовановић, Милорад (ур.). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски 

језик САНУ: Службени гласник, 1996.
јовановић, Слободан (ур.). Народна библиотека Крушевац. Крушевац: Народна 

библиотека Крушевац, 1977.

Рукопис
ПрезиМе, име. Наслов рукописа (ако постоји или ако је у науци добио 

опште прихваћено име). Место настанка: Институција у којој се налази, сигна-
тура, година настанка.
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Пример: 
николић, Јован, Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5, 

1780–1783.
Рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према паги-

нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран.

При лог у се риј ској пу бли ка ци ји: 
При лог у ча со пи су:

ПрезиМе, име ауто ра. „На слов тек ста у пу бли ка ци ји.“ На слов ча со пи са 
број све ске или то ма (го ди на, или пот пун да тум): стра не на ко ји ма се текст 
на ла зи.

При мер:
рибникар, Ја ра. „Но ва ста ра при ча.“ Ле то пис Ма ти це срп ске књ. 473, св. 3 (март 

2004): 265–269.

При лог у но ви на ма:
ПрезиМе, име ауто ра. „На слов тек ста.“ На слов но ви на да тум: број стра на.
При мер:
кљакић, Сло бо дан. „Чер чи лов рат зве зда про тив Хи тле ра.“ По ли ти ка 21. 12. 2004: 5.

Монографска публикација до ступ на on- li ne:

ПрезиМе, име ауто ра. На слов књи ге. <адре са са ин тер не та>. Да тум пре-
у  зи ма ња.

При мер:
veltman, K.H. Aug men ted Bo oks, know led ge and cul tu re. 
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 02. 02. 2002. 

При лог у се риј ској пу бли ка ци ји до ступ ан on- li ne:

ПрезиМе, име ауто ра. „На слов тек ста.“ На слов пе ри о дич не пу бли ка ци је. 
Да тум пе ри о дич не публи ка ци је. Име ба зе по да та ка. Да тум пре у зи ма ња.

При мер:
toit, A. „Te ac hing In fo-pre ne ur ship: stu dents’ per spec ti ve.“ ASLIB Pro ce e dings Fe bru-

ary 2000. Proqu est. 21. 02. 2000.

При лог у ен ци кло пе ди ји до ступ ан on- li ne:

„називоДреДнице.“ На слов ен ци кло пе ди је. <адре са са ин тер не та>. Да тум 
пре у зи ма ња.

При мер:
„Wilde, Oscar.“ Encyclo pe dia Ame ri ca na. < http://www.encyclopedia.com/doc/ 

1G1-92614715.html > 15. 12. 2008.





Рецензенти Зборника Матице српске за сценске уметности и музику 55/2016

Александар Васић
Смиљана Ђорђевић Белић

Мирјана Закић
Зоран Т. Јовановић

Каталин Каич
Биљана Милановић
Даница Петровић
Сања Радиновић

Душан Рњак
Катарина Томашевић



Зборник Матице српске за сценске уметности и музику
Излази двапут годишње
Издавач Матица српска

Уредништво и администрација: Нови Сад, Улица Матице српске 1
Телефон: 021/420-199, 6615-038

e-mail: mtisma@maticasrpska.org.rs

Matica srpska Journal of Stage Arts and Music
Published semi-annually by Matica Srpska

Editorial and publishing office: Novi Sad, ul. Matice Srpske 1
Phone: 381 21 420-199, 6615-038

e-mail: mtisma@maticasrpska.org.rs

Уредништво је Зборник Матице српске за сценске уметности и музику
бр. 55/2016 закључило 29. новембра 2016.

За издавача: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске
Стручни сарадник Одељења: Марта Тишма

Преводилац за енглески језик: Биљана Радић Бојанић
Лектор и коректор: Татјана Пивнички Дринић

Технички уредник: Вукица Туцаков
Компјутерски слог: Владимир Ватић, ГРАФИТ, Петроварадин

Штампа: САЈНОС, Нови Сад

Штампање овог Зборника омогућило је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

и Министарство културе и информисања Републике Србије

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
78+792(082)

ЗборникМатицесрпскезасценскеуметностии
музику / главни и одговорни уредник Зоран Т. Јовановић. 
– 1987, 1– . – Нови Сад : Матица српска, Одељење за 
сценске уметности и музику, 1987– . – 24 cm
Годишње два броја.
ISSN 0352-9738
COBISS.SR-ID 16339202


