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Зборник Матице српске за сценске уметности и музику (CIP 
78+792(082), ISSN 0352-9738, COBISS.SR-ID 16339202) покренут је 1987. 
године као часопис оријентисан претежно ка историјским, естетичким 
и теоријским проучавањима позоришне и музичке, као и филмске умет-
ности. Oбјављују се искључиво оригинални научни радови – из теа-
трологије, музикологије, етномyзикологије, историје и теорије филма. 
Посебнa пажња посвећена је питањима развоја ових уметности на про-
стору Југоисточне и Средње Европе, претежно унутар културе Срба 
и других културом повезаних народа у региону. Зборник је отворен 
за ауторе различитог научног интересовања, за сараднике у земљи, из 
центара са територије бивше Југославије и из иностранства. Отворен је 
и према млађим сарадницима, којима се пружа прилика да своје прве 
радове објаве управо у Зборнику. Све радове који стигну у редак цију 
оцењују два стручна рецензента, а по потреби и више њих. Зборник 
се штампа на српском језику ћириличним писмом, са резимеом на 
енглеском. Рукописи које аутори пошаљу на једном од светских језика 
штампају се у оригиналу, са резимеом на српском. Садржаји часописа 
компонују се у три рубрике: 1. научнe студије, 2. архивска грађа, мемо-
ар ски прилози, 3. прикази и некролози. Приликом утврђивања Садржаја 
Зборника, текстови су распоређени хронолошки и тематски, у зависно-
сти од материје коју сарадници обрађују. Прве две рубрике Зборника 
имају сажетке, кључне речи, резимеа на страним језицима по избору 
ауто ра. Сви објављени текстови имају УДК број по међународној би-
блиотечкој класификацији, а сваки број садржи именски регистар. Збор-
ник излази редовно, два пута годишње у обиму од око 25 ауторских та-
бака. Часопис доспева разменом у око 100 библиотека у свету. Беспла-
тан приступ интернет издању у PDF формату омогућен је на сајту: http: 
//www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-
-matice-srpske-za-scenske-umetnosti-i-muziku/. 

Matica Srpska Journal of Stage Arts and Music (CIP 78+792(082), 
ISSN 0352-9738, COBISS.SR-ID 16339202) was launched in 1987 as a journal 
oriented mainly towards historical, aesthetic and theoretical studies of the-
atre, music, and film. Only original scientific works are published ‒ in the 
fields of theatrology, musicology, ethnomusicology, and history and theory 
of film. Special attention is paid to the issues of the development of these 
arts in the regions of   Southeast and Central Europe, predominantly within 
the culture of Serbs and other nations in the region linked through common 
culture. The Journal welcomes submissions from authors of broad scientific 
interests ‒ domestic authors, as well as the authors from the countries of former 
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Yugoslavia and from abroad. It also welcomes contributions from young 
authors, who are given the opportunity to publish their first papers in the 
Journal. All papers are evaluated by two expert reviewers, and if necessary 
by more than two reviewers. The Journal is printed in Serbian language and 
Cyrillic script, with summaries in English. Manuscripts sent by authors in 
one of the world languages   are printed in the original language, with a sum-
mary in Serbian. The Journal is divided into three sections: 1. scientific 
studies, 2. archival materials, memoir papers, and 3. reviews and necrolo-
gies. When determining the Contents of the Journal, the texts are arranged 
chronologically and thematically, depending on the topic being addressed. 
The first two sections of the Journal include abstracts, keywords, and sum-
maries in the language chosen by the author. All published texts are assigned 
a UDC number according to the international library classification, and 
each volume contains an index of names. The Journal is published regu-
larly, biannually, containing up to 25 author sheets. The Jornal is exchanged 
with around 100 libraries in the world. Free online access to PDF version 
of the Journal is provided on the website: http://www.maticasrpska.org.rs/
category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-scenske-
-umetnosti-i-muziku/ .
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СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ
UDC 792.071.1:929 Mejerholjd V. Z.

78.01

БРА НИ СЛА ВА Г. ТРИ ФУ НО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти,

Ка те дра за му зи ко ло ги ју и ет но му зи ко ло ги ју, док то ранд ки ња*1

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

ПО ЗО РИ ШТЕ КО ЈЕ ПЛЕ ШЕ: СТА ЊЕ ‘ФИ ЗИЧ КЕ
МУ ЗИ КАЛ НО СТИ’ У ТЕ А ТРУ ВСЕ ВО ЛО ДА

МЕ ЈЕР ХОЉ ДА

СА ЖЕ ТАК: Пред мет ис тра жи ва ња по ста вљен у овом ра ду је еле мент му зич ког 
рит ма као кон сти ту тив ног еле мен та у драм ској про дук ци ји ру ског ре ди те ља Все во-
ло да Ме јер хољ да. Као аван гард ни ства ра лац, Ме јер хољд је из ме нио по зо ри шни пеј заж 
Ру си је екс пе ри мен тал ним при сту пи ма, ме ђу ко ји ма се ис ти че им пле мен ти ра ње рит-
ма у це ло куп ну те а тар ску струк ту ру. Ау тор сту ди је раз ма тра ме ха ни зме и про дук те 
рит мич ког ор га ни зо ва ња сце не, са ак цен том на ре ди те љев ре во лу ци о нар ни и нај зна-
чај ни ји до при нос те а тру: рит мич ки пред о дре ђен по крет глу ма ца оства рен по сред ством 
тре нинг-си сте ма зна ног као Ме јер хољ до ва би о ме ха ни ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: му зич ки ри там, по зо ри ште, Ме јер хољд, би о ме ха ни ка. 

Увод
Все во лод Ме јер хољд (Все во лод Эмильевич Мейер хольд, 1874–

1940), ру ски те а тро лог, ре ди тељ и глу мац, сво ју бе смрт ност у све ту 
сцен ске, али и укуп не умет но сти, ду гу је ре во лу ци о нар ном ду ху и 
про во ка тив ним екс пе ри мен ти ма спро ве де ним у по зо ри шту у пр вој 
по ло ви ни ХХ ве ка. Нај ве ћу па жњу те а тро ло га за вре ђу је ње гов про грам 
обу ке глу ма ца по знат да нас под име ном Ме јер хољ до ва би о ме ха ни ка. 
Ра ди се кон крет но о си сте му обу ке за сно ва ном на ан ти ре а ли стич ном 
кре та њу глу ма ца. Тре ни ра ни као акро ба те и гим на сти ча ри, уз еле мен-
те пан то ми ме, ак те ри у Ме јер хољ до вом по зо ри шту су гра ди ли „услов-
но по зо ри ште“. С дру ге стра не, Ме јер хољ до ва лич ност и рад се у ли-

* bra ni sla va tri fu no vic90@gmail.com
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те ра ту ри че сто раз ма тра ју у од но су на ње го ва по ли тич ка усме ре ња, 
као ини ци јал ном им пул су за аван гард на ре ше ња ко ри шће на у из бо ру 
и по став ци дра ма. Нео спо ри ва је чи ње ни ца да Ок то бар ска ре во лу ци-
ја не би иза зва ла про ме не тих раз ме ра и ин тен зи те та да ни је уна пред, 
уну тар те а тра, био им пле мен ти ран ре во лу ци о нар ни дис курс (Groys 
2012): те а тар је ис прав но пре по знат као ви тал ни ме диј за ши ре ње (по-
ли тич ке) иде о ло ги је ме ђу нај ма сов ни јим со ци јал ним сло је ви ма, док 
је сам Ме јер хољд, ду бо ко ин спи ри сан ре во лу ци јом, ан ти ци пи рао пре-
врат по став ком Љер мон то вље ве (Ми ха ил Юрьевич Лер мон тов) Ма
ска ра де исте но ћи. 

По ме ну те те ме об ра ђи ва не су де це ни ја ма уна зад у сту ди ја ма ка-
ко те а тро ло га, та ко и исто ри ча ра, со ци о ло га и др. Ипак, оно што ин-
три ги ра јед ног му зи ко ло га је сте Ме јер хољ дов од нос пре ма му зи ци, на 
ко јој је у сво јој зре лој ства ра лач кој фа зи за сни вао цео кон цепт по зо-
ри шта. Му зи ка је би ла ду бо ко ин те гри са на у це ло ку пан ње гов рад. 
Бе ле шке и пи сма ко је је во дио три де сет три го ди не све до че о зна ча ју 
при да ва ном екс пре сив ној мо ћи му зи ке, што се уо ча ва и у за сни ва њу 
ње го ве би о ме ха ни ке на рит мич ким обра сци ма. Ин те ре со ва ли су га 
фи зи о но ми ја му зи ке, прин цип из град ње и ор га ни за ци је зву ка, као и 
уну тра шња ди на ми ка. У том кон тек сту је ана ли зи рао фор му и те мат-
ску про гре си ју у со на ти, фа во ри зо вао џез и ди вио се пи ја ни стич ким 
тех ни ка ма Ли ста (Fe renc Liszt) и Шо пе на (Fryderyk Fran cis zek Cho pin) 
чи ја де ла је нај че шће и упо тре бља вао у пред ста ва ма. Струк ту ру со-
на те/сим фо ни је и по ли фо на тка ња је на сто јао да им пле мен ти ра у ор-
га ни за ци ју до га ђа ја у сво јим по став ка ма по зо ри шних ко ма да, а са му 
пред ста ву је тре ти рао као сво је вр сну пар ти ту ру. Пле сни по кре ти и 
ри там би ли су ду бо ко уко ре ње ни у свим ње го вим пред ста ва ма, а ка да 
је о њи ма го во рио или пи сао, ко ри стио је тер ми но ло шке од ред ни це 
по зајм ље не из му зи ке, по пут ди на ми ке и тем пов них озна ка (Bu rry 
2012: 12). Исти ау тор на во ди ци тат Ер не ста Га ри на, јед ног од Ме јер-
хољ до вих глу ма ца: 

По се до вао је ап со лут ни слух и из у зет ну му зич ку ме мо ри ју; сви рао 
је ви о ли ну, био ди ван ди ри гент, теч но чи тао нот ни текст и осе ћао му-
зич ки еле мент у ре чи ма (по е зи ја и про за) и по кре ту (Bu rry 2012: 12). 

Сма трао је да сва ко ко ра ди на про дук ци ји у те а тру тре ба да бу де 
упо знат са му зич ком те о ри јом и прак сом. Пре ма ми шље њу Бо ри са 
Па стер на ка, по зо ри шна му зи ка је са Ме јер хољ дом до би ла пот пу но 
но ве обри се и зна чај: она је у ње го вом те а тру по ста ла „жи ви им пулс“, 
„ин те грал ни еле мент ди ја ло га“, „ор ган ски део пер фор ман са“ (пре ма 
ro e sner 2014: 66). Иа ко је ли те ра ту ра о Ме јер хољ ду про же та на по ме-
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на ма о ста ту су му зич ке умет но сти уну тар ње го вог те а тра, па чак и 
де таљ ни је ис тра же на у окви ру по гла вља у књи зи Mu si ca lity in The a tre. 
Mu sic as a Mo del, Met hod and Me tap ho re in The a treMa king Деј ви да 
Ро зне ра (Da vid Ro e sner), до са да ни је екс пли цит но раз мо трен ње гов 
од нос пре ма му зич ком рит му. Ау тор ове сту ди је на сто ји да осве тли 
упра во му зич ки ри там као кон сти ту тив ни еле мент у ру ка ма Все во ло-
да Ме јер хољ да.

На пре ло му ве ко ва: уки да ње естет ске сфе ре
Ра ди кал не про ме не на по ли тич кој и дру штве ној сце ни Ру си је, до 

ко јих је до шло кра јем XIX ве ка, до ве ле су до ја ча ња на ци о нал не све сти 
и им пе ри ја ли зма, али и ма сов не де мо кра ти за ци је кул ту ре и умет но-
сти. Умет ни ци су, у на сто ја њу да пре ва зи ђу ели ти стич ке ста во ве о 
свом изо ло ва ном ста ту су и истом ста ту су сво јих де ла, за по че ли еру 
ан га жо ва не умет но сти: 

у ста њу ха о са и не си гур но сти, умет ност се окре ну ла са мом ме ди-
ју са на дом да се кроз екс пе ри мент мо гу про на ћи ду бље исти не ко је ће 
до при не ти по бољ ша њу жи во та. Ово ви ше ни је ле па умет ност, не прак-
тич на и окре ну та естет ским пи та њи ма, већ ан га жо ва на, по све ће на и 
про дор на (Марић 2015). 

Та да ро ђе на ру ска аван гар да је под сво је окри ље „при ма ла“ све 
над стил ске, ра ди кал не, екс це сне, кри тич ке, екс пе ри мен тал не, про јек-
тив не и ин тер ди сци пли нар не прак се и по е ти ке (Šuvaković 2012: 50). 
Па ра лел но са не га тив ним, ре во лу ци о нар ним од но сом пре ма ак ту ел ној 
дру штве ној ствар но сти и по ли ти за ци јом естет ске сфе ре, аван гард ни 
про је кат у се би но си сво је вр сну уто пи ју: уто пиј ски мо ме нат у умет-
но сти де фи ни ше се у пре се ку про јек то ва ног спо ја умет но сти и сва ко-
днев ног жи во та, где је умет ност до жи вље на као по кре тач ка сна га за 
кре и ра ње бес кла сног дру штва.1 Упра во ће ове ди мен зи је (ру ске) аван-
гар де вре ме ном об ли ко ва ти ства ра лач ки пут Все во ло да Ме јер хољ да.

Као део мо дер ни зма, ов де де фи ни са ног као то та ли тет естет ских 
иде ја у пе ри о ду fin de siè cle-a, аван гар да кон стант но иза зи ва и ре де-
фи ни ше прин ци пе умет нич ке ре пре зен та ци је, те од ба цу је тра ди ци о-
нал ну ре а ли стич ну умет ност и књи жев ност пр вен стве но от кло ном од 
ими та циј ске тех ни ке у ко рист ира ци о на ли зма и ап сурд но сти (Iof fe, 
WhI te 2012: 10). У по зо ри шту, не ги ра ње тра ди ци је зна чи ло је от клон 
од ре а ли стич ког по зо ри шта Ста ни слав ског (Кон стан тин Сер ге е вич 

1 О уто пи ји у умет но сти де таљ ни је у: Ни ко ла Де дић, Уто пиј ски про сто ри умет но сти 
и те о ри је по сле 1960, Бе о град, 2009.
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Ста ни слав ский). Убр зо је обе леж је те а тра аван гар ди ста по ста ла ме та-
мор фо за ре ал но сти, ха би ту са и обич ног/сва ко днев ног, јер, ка ко ка же 
Ме јер хољд, „умет ност и жи вот (се) уре ђу ју пре ма дру га чи јим за ко ни-
то сти ма“ (пре ма Braun 1979: 147). Склон екс пе ри мен ти ма, Ме јер хољд 
се на по чет ку сво је ка ри је ре као ре ди те ља, упо ре до раз ви ја не са глу-
мач ком, по све тио сим бо ли сти ма. Сме лим по став ка ма сво јих дра ма 
на сто јао је да ство ри по год но тле за афир ма ци ју ре во лу ци о нар них 
те а тар ских сред ста ва у ар ти стич ком и дру штве но по ли тич ком кон тек-
сту. Овај ви зи о нар ски план од ви јао се спо ро. На умет нич ком пла ну, 
про па ги рао је по тре бу за но вим тех ни ка ма, фор ма ма и де ли ма мла дих 
умет ни ка, при че му је ис прав но осе ћао да ви ше ни је су шти на ис по-
љи ти зна че ње пу тем ре чи, већ ко ри сти ти дру га сред ства у про дук ци-
ји. Од сим бо ли зма се окре нуо ка ан тич ком те а тру и на род ној тра ди-
ци ји, са афи ни те том ка жан ру com me dia dell’аrte. Уво дио је еле мен те 
кон струк ти ви зма и па ро ди је/цир ку са на сце ну; по вре ме но се окре тао 
фу ту ри сти ма и са ра ђи вао са во де ћим сли ка ри ма, ко ре о гра фи ма и му-
зи ча ри ма тог вре ме на. За јед но са број ним дру гим умет ни ци ма ру ске 
аван гар де раз ви јао је уто пиј ски сан о ми стич ном те а тру „ко ји би ожи-
вео ди о ни зиј ски дух у за јед нич кој ри ту ал ној дра ми“ (Bu rry 2012: 1). 
Ме јер хољд је уо чио мо гућ ност да од сце не на пра ви са свим но ву ре ал-
ност, за шта му је био по тре бан „но ви глу мац“ (ПрПаФинк 2015: 5). У 
зре лој ства ра лач кој фа зи сво ју есте ти ку је по чео да раз ви ја у прав цу 
по ни ште ња је зич ких озна чи те ља и да ва ња при ма та ге сту, зву ку, по-
кре ту, рит му и про сто ру. Ови еле мен ти чи ни ли су оно што је Ме јер-
хољд на зи вао под тек стом, од но сно не из го во ре ним ди ја ло гом емо ци ја. 
Услов за раз ви ја ње ова кве по е ти ке обра зла же ко мен та ром да тим на кон 
пре ми је ре Дон Жу а на у Алек сан дриј ском те а тру, 1908. го ди не: 

Пу бли ка до ла зи у по зо ри ште да ви ди умет ност чо ве ка, али шта је 
умет нич ко у хо да њу на сце ни као са мо-свој? Јав ност оче ку је изум, игру 
и ве шти ну. Али оно што до би ја је или жи вот или слав на ими та ци ја 
жи во та. Си гур но се умет ност чо ве ка на сце ни са сто ји у ис цр та ва њу 
свих тра го ва жи вот не сре ди не, па жљи вог ода би ра ма ске, уз де ко ра тив-
не ко сти ме и при ка зи ва њем бри љант них три ко ва – час као пле сач, час 
као ин три гант на не кој ма ска ра ди, час као бу да ла из ста ре ита ли јан ске 
ко ме ди је, час као жон глер (Bu rry 2012: 10). 

У Ме јер хољ до вој про дук ци ји сце на је по ста ла умет ност: на њој 
су се сме њи ва ли ја пан ски сен зи би ли тет по кре та, com me dia dell’аrte, 
пла стич ност, му зич ки ри там, на у ка. Све ње го ве ино ва ци је у до ме ну 
драм ског про сто ра, глу мач ких тех ни ка и ди зај на сце не ука зу ју на по-
тре бу за пре ва зи ла же њем ја за из ме ђу сце не и пу бли ке, од но сно ди-
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рект ном спо ју сфе ре умет но сти и сва ко днев ног жи во та. Ово уки да ње 
естет ске сфе ре (Х. Мар ку зе [H. Mar cu se]) се код Ме јер хољ да од и гра ва 
у ви ђе њу умет но сти као мо гућ но сти за осло ба ђа ње чу ла од ре пре сив-
не до ми на ци је ума. Да би то нај е фек тив ни је по сти гао, осми слио је 
број не кре а тив не на чи не упо тре бе му зи ке на сце ни. 

Од по зо ри шта до „по зо ри шта ко је пле ше“2

Где људ ско те ло, ко је по се ду је флек си бил ност из ра за на зах тев 
сце не, до сти же нај ви ши сту пањ свог раз во ја? У пле су. За то што је плес 
по крет људ ског те ла у сфе ри рит ма. Плес је за те ло исто што је и му-
зи ка за ми сао; фор ма ко ја је ве штач ки, али ипак ин стинк тив но ство ре-
на (Мејерхољд, пре ма Braun 1979: 87).

За Ме јер хољ да се оправ да но мо же твр ди ти да је ушао у срж фе-
но ме но ло шке ди мен зи је ин тер пре та тив ног чи на. Био је све стан ства-
ра лач ке енер ги је по сре до ва не од из во ђа ча ка слу ша о цу/гле да о цу. О 
еле мен ти ма ко ји тво ре да ту ве зу де таљ но го во ри Мир ја на Ве се ли но вић 
Хоф ман па ра фра зи ра ју ћи Ар нол да Бер ли ја на (Ber le ant): 

Умет ни ко во ис ку ство вре ме на, про сто ра, по кре та, пер цеп ци је, 
ње го ва зна ња, исто риј ска свест, ис ку ше ња са мо за до вољ ног ега, стра-
хо по што ва ње пред чу де сно шћу до га ђа ја чи ји је ре а ли за тор, ње гов фи-
зич ки на пор и кон цен тра ци ја, со мат ски аспек ти, по ја ча на сен зор на 
ак тив ност, [...] из глед са ле у ко јој на сту па, њен ди зајн и де кор, итд., 
зна чај но од ре ђу ју не са мо лик из во ђе ња, не го и слу ша лач ку (гле да лач-
ку) ре цеп ци ју (Ber le ant 2007: 147). 

Ка ко твр ди ње гов би о граф Едвард Бра ун (Ed ward Braun), Ме јер-
хољд је на сто јао да от кри је уну тра шњи ди ја лог по мо ћу му зи ке пла-
стич ног по кре та (Braun 1979) са ци љем да иза зо ве не по сре до ва не/
не по сред не ре ак ци је пу бли ке: же лео је да уки не вре ме из ме ђу при је ма 
ви зу ел но-звуч не сли ке са сце не и раз у ме ва ња исте, да иза зо ве ин стинк-
тив ну ре ак ци ју при ма о ца као ло ги чан про ду же так ак ци је по ши ља о ца. 
Тек оства ре њем та кве ре ак ци је пу бли ка би до жи ве ла пун ин тен зи тет 
мо ћи драм ског из ра за. Укљу чи ва њем му зи ке у по зо ри шни ко мад, ко-
ја има спо соб ност по ве зи ва ња по сред ног и не по сред ног, од но сно ин-

2 Го ди не 1910. Ме јер хољд би ва ан га жо ван као ди рек тор Oпере. Ана ли за по став ки 
му зич ко-сцен ских де ла у ње го вом ства ра ла штву зах те ва знат но ве ћи му зи ко ло шки про стор, 
ко ји већ по сто ји у ли те ра ту ри у ви ду док тор ске ди сер та ци је До ље Дра га ше вић (Do lja Dra-
ga se vic) под на зи вом Meyer hold, Di rec tor of Ope ra: Cul tu ral Chan ge and Ar ti stic Gen res, од-
бра ње не 2005. го ди не на Лон дон ском уни вер зи те ту. Фо кус ау то ра у овом ра ду је сте на 
упо тре би му зи ке и до жи вља ју рит ма у по став ка ма драм ских де ла. 
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ту и тив не ре зо нан це у са мом слу ша о цу и сим бо лич ког па то са (Т. Адор-
но), Ме јер хољд је по сти гао спој чул ног/не пој мов ног и ре флек сив ног/
пој мов ног. Јер, ка ко ка же Јан ке ле вич (Vla di mir Jankélévitch), му зи ка 
де мон стри ра соп стве ну „моћ ‘пот чи ња ва ња по мо ћу су ге ри са ња’“ (пре-
ма ВеселиноВић-хоФМан 2007: 168) у до ме ну не вер бал не при ро де. Иа-
ко је по вре ме но ко ри стио му зи ку у свр ху по сти за ња од ре ђе не ат мо-
с фе ре, тен зи је и ко му ни ка ци је са пу бли ком, у Ме јер хољ до вом од но су 
пре ма му зи ци се не ра ди о тон ском сли ка њу, од но сно ин си сти ра њу на 
ње ној де скрип тив ној мо ћи; та ко ђе се не ра ди ни о сво ђе њу му зи ке на 
ње ну де но та тив ну функ ци ју ни ти о под ре ђе но сти оста лих еле ме на та 
дра ме му зи ци. Пре ма Ро зне ро вим ре чи ма, му зи кал ност ов де ни је ви-
ђе на као „украс на естет ској по вр ши ни по зо ри шног до га ђа ја или са мо 
као ко ри сни до да так у на став ном пла ну глу мач ке обу ке, као део иде-
о ло ги је ‘сло бод не умет но сти’, већ је по зи ци о ни ра на као цен тар аван-
гард не по тра ге за по нов ним от кри ва њем те а тра“ (ro e sner 2014: 57). У 
ње го вом по зо ри шту, му зи ка и глу ма има ју жи ву и ди рект ну ре ла ци ју 
и сто га је све сно би рао де ла ко ја иза зи ва ју чи сту екс пре си ју, са ци љем 
пре но са емо ци ја оства ре ног пу тем кре та ња са му зи ком. Сво јим на чи-
ни ма упо тре бе му зи ке у по зо ри шту оства ри вао је при род ну ин те гри-
са ност му зич ког и драм ског то ка, за сту па ју ћи њи хо ву јук ста по зи ци ју. 
Ипак, тре ба на гла си ти да у ова квој фор ми, фор ми сти му лу са, иза бра-
на му зич ка де ла гу бе сво ја из вор на он то ло шка свој ства. 

Ме јер хољ дов стил ка рак те ри ше му зи кал ност, што га чи ни је дин-
стве ним ре ди те љем: 

Ако ме да нас упи та те ко ја про бле ма ти ка ле жи у умет но сти ре жи-
се ра, ре као бих сле де ће: „Ле жи у чи ње ни ци да он мо ра да са др жи не-
са др жи во“. Иза зов умет но сти ре жи ра ња је да ре жи сер мо ра би ти му-
зи чар пре све га. Он мо ра да се но си са јед ним од нај зах тев ни јих аспе-
ка та му зич ке умет но сти – да кон тра пункт ски раз ви ја сцен ске по кре те 
(Meyer hold 1974: 175). 

Ње го во му зич ко обра зо ва ње омо гу ћи ло му је да раз ми шљао у 
ка те го ри ја ма му зи ке, за тим по зна ва ња му зич ких струк ту ра, као и 
еле ме на та бо је, ди на ми ке, кон тра ста итд. Сма трао је да тер ми но ло-
шким од ред ни ца ма по зајм ље ним из му зи ке ефект ни је су ге ри ше сво јим 
глум ци ма шта од њих оче ку је: 

Ви де ли смо да овај пер фор манс мо ра мо спо ји ти по за ко ни ма ор-
ке стар ске ком по зи ци је. Сва ки глу мац, ин ди ви ду ал но, још увек не пе ва; 
они мо ра ју би ти увр ште ни у гру пе ин стру ме на та или уло га; ове гру пе, 
опет, мо ра ју би ти ис пре пле та не у из у зет ној сло же ној ор ке стра ци ји; 
ли ни је лајт мо ти ва се мо ра ју из два ја ти у овој ком пли ко ва ној струк ту ри, 
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и глум ци ма, све тли ма, по кре ти ма, па чак и објек ти ма – по пут ор ке стра 
– мо ра би ти ди ри го ва но си мул та но (ro e sner 2014: 78).

По ред му зич ке тер ми но ло ги је као олак ши це у ко му ни ка ци ји са 
глум ци ма од ко јих је зах те вао аде кват но му зич ко обра зо ва ње, ја сно 
је уви део пред ност му зи ке у од но су на оста ле не вер бал не фор ме ко-
му ни ка ци је. Зах те вао је од сво јих из во ђа ча/глу ма ца да по стиг ну му-
зи кал ност на сце ни: флу ид ност по кре та као и лајт мо ти ве по кре та, 
ко ји по пут му зич ких лајт мо ти ва озна ча ва ју је дин стве но ста ње/лик . 
Све стан мо ћи су ге сти је ко ју лајт мо ти ви са др же, ко ри стио је упе ча-
тљи ве пре вас ход но рит мич ке обра сце из кла вир ских ми ни ја ту ра и 
ети да Шо пе на и Ли ста ка ко би ока рак те ри сао од ре ђе не ли ко ве или 
по ја ве. Та ко је у по став ци по ли тич ке са ти ре Учи тељ Бу бус (1925) Алек-
се ја Фа ј ка (Алек сей Ми хайло вич Файко) ко ри стио му зич ку до пу ну 
ка ко би обез бе дио рит мич ку под ло гу: пи ја ни ста на сце ни је сви рао 
чак че тр де сет шест ода бра них од ло ма ка са ци љем под вла че ња/од сли-
ка ва ња сва ког ли ка и еле мен та ове ко ме ди је. Иа ко му зич ки ри там 
ни је дик ти рао сво јом струк ту ром ни ти пра те ћом ме три ком рит мо ве 
го во ра и по кре та, Ме јер хољд је успе вао успе шно да их су пер по ни ра. 
При ла го ђа вао је од лом ке и из во де му зич ких де ла ка ко би обез бе дио 
и под текст за глум ца и рит мич ку ма ни фе ста ци ју тог под тек ста као 
смер ни це за текст, по крет и гест. Му зи ком је та ко ђе по ве зи вао и сце не/
чи но ве у ко хе рент ну це ли ну.

(Qu a si)одсли ка ва ње или, пре ци зни је, пред ста вља ње ли ко ва и ста-
ња, као и ди ја ло ги зи ра ње му зи ке и тек ста ин спи ри са но је Ваг не ро вом 
(Ric hard Wag ner) иде јом Ge samt kun stwerk-a, од но сно све о бу хват ног 
умет нич ког де ла: 

Син те за умет но сти на ко јој је Ваг нер за сно вао сво ју ре фор му му-
зич ке дра ме, ево лу и ра ће, јер ће ве ли ки ар хи тек та сце но граф, ди ри гент 
и ре ди тељ, ко ји тво ри ње не ка ри ке, до да ва ти по зо ри шту бу дућ но сти 
но ве и но ве ства ра лач ке ини ци ја ти ве, али раз у ме се, та син те за не ће би-
ти оства ре на све док се не по ја ви но ви глу мац (Meyer hold 1974: 100). 

У Ваг не ро вом трет ма ну ор ке стра, ком је да вао уло гу ту ма ча рад-
ње, Ме јер хољд је иш чи тао при мат не вер бал ног над тек стом, че му је 
и сам те жио. Оно што је за Ваг не ра ор ке стра ци ја, за Ме јер хољ да је 
би ла ор ке стра ци ја по кре та: 

Ри хард Ваг нер са ор ке стром обез бе ђу је уну тра шњу тен зи ју: чи ни 
се да је му зи ка коју је ис пе вао пе ва ч не до вољ но моћ на да пре не се уну-
тра шњи до жи вљај ње го вих ју на ка. Ваг нер се обра ћа ор ке стру за по моћ, 
осе ћа ју ћи да са мо ор ке стар мо же от кри ти Ми сте ри ју пу бли ци. У дра ми, 
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слич но, реч ни је до вољ но сна жна да из не се уну тра шње зна че ње. Нео-
п ход но је про на ћи но ве на чи не да се из ра зи оно не из ре ци во и да се 
от кри је оно при кри ве но. Као што Ваг нер чи ни да ње гов ор ке стар го-
во ри о ду хов ном ис ку ству ње го вих хе ро ја, та ко и ја пла сти ком по кре та 
ис ка зу јем уну тра шња осе ћа ња [...] И ако ре ди тељ, уву чен у ау то ро ву 
те му, чу је уну тра шњу му зи ку, он да ће он пред ло жи ти глум цу пла стич-
не по кре те ко ји ће омо гу ћи ти по сма тра чу да и он сам чу је ту му зи ку 
(пре ма ro e sner 2014: 66). 

У том кон тек сту, До ља Дра га ше вић де фи ни ше Ме јер хољ дов рад 
на сле де ћи на чин: „У ње го вом по зо ри шту ре жи ра ње је би ло умет ност 
ко ја је за ви си ла од то га да ри там и му зи ка ха р мо ни зу ју и ује ди не ви-
зу ел не, ау ди тив не и спа ци јал не еле мен те пер фор ман са“ (2005: 348). 
Му зи ком, пре ци зни је ње ном рит мич ком ком по нен том, Ме јер хољд је 
по сти гао про це су ал ност це лог ко ма да/де ла. Тем по рал но кон ти ну и ра-
но евол ви ра ње, као јед на од основ них ка рак те ри сти ка рит ма, омо гу-
ћи ло је ко хе зи ју ми кро и ма кро струк ту ре ње го вих по став ки. 

Ме јер хољ до ва из ја ва: „Све је пи та ње рит ма по кре та и ак ци је... 
Рит ма са ве ли ким Р“ (пре ма Braun 1979: 309) есен ци ја је ње го ве из-
град ње те а тра. Уви ђа ју ћи по сто ја ње ла тент них рит мо ва у свим сцен-
ским умет но сти ма, он на сто ји да их „ожи ви“. Ри там пре по зна је сву да: 
у ди зај ну, је зич кој струк ту ри, про гре си ји сце на, осве тље њу (PItches 
2003: 50). Упра во у овој ин дук ци ји рит ма у пред ста ву ле жи срж ње го-
ве ори ги нал но сти. Пре ма Бра у но вом ми шље њу, ни је по сто ја ла про-
дук ци ја у ко јој ни је ре а фир ми сао сво ју кон цеп ци ју рит ма као осно ву 
свих еле ме на та драм ске екс пре си је (1979: 194). У по став ка ма сво јих 
де ла, Ме јер хољд је ко ри стио све по ме ну те еле мен те, као и број не дру-
ге, са ци љем да су ге ри ше оно што са мим го во ром ни је пред ста вље но, 
оста вља ју ћи пу бли ци мо гућ ност ко ју ре а ли зам и на ту ра ли зам ни су 
до зво ља ва ли – мо гућ ност да се о де лу раз ми шља. У том кон тек сту је 
те жио ком би но ва њу истих/слич них рит мич ких обра за ца, ко ји не мо-
ра ју би ти стрикт но су пер по ни ра ни, већ мо гу ста ја ти и у кон тра пункт-
ском од но су: уко ли ко би са мо је дан од еле ме на та „ис па дао“ из то та-
ли те та рит ма ка кав је за ми слио Ме јер хољд, пред ста ва би би ла не у спе-
шна. Дра га ше вић о ово ме пи ше сле де ће: „Мул ти сло је ви тост му зич ких 
ли ни ја и рит мо ва у пер фор ман су, пред ста вље них у зву ко ви ма, ак ци-
ја ма, до га ђа ји ма, го во ру, глу ми, све тлу, ви зу ел ним ли ни ја ма и па тер-
ни ма, по ка зу је до де та ља ка ко је пар ти ту ра ком по но ва на“ (2005: 348). 
По сти за ње та квог то та ли те та, то та ли те та ко јим се кон тро ли ше чи тав 
ка рак тер јед ног по зо ри шног ко ма да, из у зет но је зах те ван по сао. Пр-
вен стве но је тре ба ло по јед но ста ви ти рад њу, ,,об у зда ти“ текст, до ве сти 
до са ме есен ци је. Са мо је дан гест/звук/по крет/ре ч мо гао је да ука зу је 
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и иза зо ве по треб ну емо ци ју. Све оста ло на сце ни по том је под ре ђи ва-
но да том ин ди ка то ру емо ци је омо гу ћу ју ћи моћ су ге сти је, од но сно 
на гла ша ва ју ћи ту емо ци ју: „Из над све га, мо раш ис та ћи фи зич ку екс-
пре сив ност сво јих из во ђа ча, кон цен три шу ћи се у сва ком мо мен ту на 
ри там: ри там ди ја ло га, ри там глум че вих по кре та, ри там ста ња на ста-
лих ка да глум ци за јед но на сту па ју на сце ни“ (PItches 2003: 53). Је зик 
има соп стве ни ри там, ко ји је тре ба ло от кри ти и њи ме се во ди ти при 
де кла ма ци ји. Ме јер хољд је на том по љу оства рио успе шну са рад њу са 
ком по зи то ром Ми ха и лом Гне си ном (Ми ха и́л Фа би á но вич Гне́ син), 
ко ји је у окви ру своје шко ле др жао на ста ву му зич ког чи та ња. На овим 
ча со ви ма, Гне син је под у ча вао глум це сен зи би ли те ту при го во ру и 
хор ској и му зич кој де кла ма ци ји у дра ми, тј. му зи ци дик ци је. Чест ре-
зул тат ово га је био тај да је из го вор тек ста на сце ни у Ме јер хољ до вим 
пред ста ва ма био бли зак ре чи та ти ву, од но сно, ка ко то на зи ва ју те а тро-
ло зи, ме ло де кла ма ци ји (ro e sner 2014: 66). Ком би на ци је је зич ког рит-
ма и рит ма по кре та, ус по ста вље ног си сте мом би о ме ха ни ке, би ла је 
осно ва по став ке по зо ри шног ко ма да. Што се рит ма ди зај на сце не ти че, 
сви ње ни ви зу ел ни, про стор ни и ма те ри јал ни аспек ти су ор га ни зо ва-
ни та ко да до при но се рит мич ком то та ли те ту. Кре и ра ње сце не је осми-
шље но та ко да она са ма „зву чи“, тј. да звуч но до при но си укуп ном 
рит мич ком ис ку ству, или пак да сво јом кон сте ла ци јом омо гу ћа ва глум-
ци ма из во ђе ње спе ци фич них рит мич ких по кре та ускла ђе них са то та-
ли те том: 

Че сто мул ти сло је ви те сце не са ком плек сним си сте мом сте пе ни ца 
и ни воа кре и ра ју „рит мич ке про сто ре“ у Апи ји ном сми слу, олак ша ва-
ју ћи спе ци фич не по кре те за глум це на сце ни, а по ред то га Ме јер хољд 
не рет ко пред ста вља по кре тан сет де ло ва као што су точ ко ви ко ји се 
окре ћу или по крет ни екра ни, ко ји не за ви сно до при но се рит мич но сти 
из во ђе ња (ro e sner 2014: 87). 

Чак је и осве тље ње ко ри шће но не са ци љем по сти за ња ат мос фе ре, 
већ до пу не укуп ном рит му пред ста ве: „Осве тље ње мо ра до та ћи гле-
да о ца по пут му зи ке. Осве тље ње мо ра има ти свој ри там, а пар ти ту ра 
све тло сти мо же би ти ком по но ва на на истом прин ци пу као со на та“. 
Пу тем рит ма Ме јер хољд је до би јао фор му и струк ту ру по је ди нач них 
рад њи, сце на и ком плет ног драм ског де ла.

За Ме јер хољ да ри там пр вен стве но пред ста вља сред ство по сти за-
ња ефи ка сно сти по кре та. По чев ши од иде је да уну тра шњи пси хич ки 
по крет мо ра ко ре спон ди ра ти са му зи ком, утвр дио је да је са став ни део 
људ ске при ро де ин стинк тив но пре во ђе ње оног „чу тог“/му зи ке у фи-
зич ки по крет. Ин стинк тив но ода зи ва ње те ла на звук пред ста вља ло је 
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ба зу ње го ве ви зи је о ‘фи зич кој му зи кал но сти’. На сто јао је да осве сти 
код глу ма ца по сто ја ње и до жи вљај уну тра шњег рит ма, ко ји би у спољ-
ном/по јав ном ви ду био пре о бра жен у раз ли чи те мо да ли те те ем бо ди-
ра ног ре а го ва ња: 

По Ме јер хољ до вим ре чи ма, гра ди ти по зо ри ште на пси хо ло ги ји је 
исто као гра ди ти згра ду на зр ну пе ска. Сва ко пси хо ло шко ста ње усло-
вље но је из ве сним фи зи о ло шким про це си ма, али ако на ђе пра вил но 
ре ше ње за сво је фи зич ко ста ње, глу мац је у си ту а ци ји да иза зо ве уз бу-
ђе ност ко ја пле ни гле да о ца, увла чи га у глу мач ку игру и пред ста вља 
су шти ну игре (ПрПаФинк 2014: 8). 

Уче ње те ла „да ми сли“ ре зул ти ра ло је си сте мом би о ме ха ни ке (ко-
ју је Ме јер хољд че сто упо ре ђи вао са пи ја ни стич ким ве жба њем ети да 
и ска ла као пред у сло вом за овла да ва ње му зич ком умет но шћу), за сно-
ва ним на тро дел ном рит мич ком обра сцу от каз –по сил’– точ ка.3 Рит-
мич ки еле мент у ве жба ма Ме јер хољ до ве би о ме ха ни ке, да нас по зна тим 
под на зи вом кла сич не би о ме ха нич ке сту ди је, де фи ни шу ћи је фак тор 
ор га ни за ци је и ко ор ди ни ра но сти по кре та ко ји ма се по сти жу сна га, 
агил ност, ко ор ди на ци ја, ба ланс, из др жљи вост и флек си бил ност. Ри там 
је још зна чај ни ји у ко лек тив ним ве жба ма, као пред у слов си сте ма тич-
но сти и се квент но сти, при че му је те жио хар мо нич ном са гла сју ко-
лек ти ва по пут вер ти кал них акорд ских скло по ва у то нал ној му зи ци. 
Да би се из бе гла за бу на, ва жно је на гла си ти да Ме јер хољ до ви глум ци 
ни су пле са ли, ни су при ла го ђа ва ли свој по крет му зи ци, већ су уче ни 
да „жи ве“ исти ри там и ка да он ни је звуч но/он то ло шки при су тан. О 
по стиг ну том ре зул та ту све до че кри ти ке, као и ути сци глу ма ца: „Њен 
на ступ за сно ван је на рит мо ви ма, пре ци зним и еко но мич ним као што 
је кон струк ци ја. Не рит мо ви го во ра, ре чи и па у за. Не, већ рит мо ви 
ко ра ка, по вр ши на и про сто ра“ (Braun 1979: 182). По мо ћу му зи ке глу-
мац је раз ви јао ја сни ју фор му и ри там пер фор ман са, а уса ђе на, та ко-
ре ћи, „му зи ка ли за ци ја“ олак ша ва ла је из во ђе ње ми ми ке и ко мич них 
ефе ка та. Ри там је по ста јао до ми нан тан еле мент њи хо вог из ра за: он је 
дик ти рао пре ци зност у из во ђе њу пла стич них по кре та и екс пре си је 
глум(а)ца. Про ме не тем па и рас по ло же ња, ко ји ма је Ме јер хољд та ко ђе 
био склон, олак ша не су про стим по зај ми ца ма рит мич ких обра за ца из 
све та му зи ке. Ов де се ја сно про фи ли ше про дук тив на упо тре ба му зи-
ке у про це су ра да, слич на оној ко ју је у САД спро во дио Чар ли Ча плин 
(Char lie Cha plin) из во де ћи сво је пер фор ман се уз му зи ку то ком сни ма-

3 Овај тро дел ни по крет се пре во ди као: на ме ра (при пре ми те се за основ ни по крет) – 
из вр ше ње – став (до вр ше так по кре та и по ла зна тач ка за сле де ћи тро дел ни по крет). Де таљ-
ни је вид. у: ПрПаФинк 2014. 
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ња не мих фил мо ва (ro e sner 2014: 67). На тај на чин, под вла че ћи дра му 
му зи ком, обо ји ца умет ни ка су до пи ра ли до есен ци је ме ло дра мат ске 
при ро де пер фор ман са. Ме јер хољд је рит мич ком ор га ни за ци јом, од но-
сно пре ци зи ра ним рит мич ким ше ма ма, кон тро ли сао и вре ме на сце ни:

Му зич ки ор га ни зо ва на про дук ци ја ни је про дук ци ја у ко јој му зи ка 
би ва пе ва на или сви ра на све вре ме иза сце не, већ про дук ци ја са пре ци-
зном рит мич ком пар ти ту ром, пре ци зно ор га ни зо ва ним вре ме ном (пре-
ма ro e sner 2014: 80). 

Рит мом је Ме јер хољд де кон стру и сао ствар ност, ујед но ства ра ју ћи 
но ву – ствар ност са за себ ним вре ме ном, про сто ром и ди на ми змом.4 
Део те но ве ствар но сти је че сто био про жет екс це сом, че стом ме то дом 
аван гард них умет ни ка. И ов де је рит му до де ље на бит на уло га: дра-
стич не и нео че ки ва не про ме не рит мич ких обра за ца сма тра не су за 
Ме јер хољ дов ма нир ко ји ма је по сти зао код пу бли ке ста ње шо ка 
(PItches 2003). Овим се за ла зи у по ље кон тро ле пси хо ло шких ста ња 
пу бли ке, ко ја је рит мом до во дио у ко ре ла ци ју са на ра ти вом.

За Ме јер хољ да је му зи ка пред ста вља ла син так су са функ ци јом 
ус по ста вља ња од но са из ме ђу ге ста, про сто ра, бо је, зву ка, ди ја ло га, 
све тло сти, уоб ли ча ва ју ћи их у је дин ство, али ипак омо гу ћа ва ју ћи сва-
ком да за др жи соп стве не ди мен зи је умет нич ког из ра за. А ре жи ра ње 
је за ње га зна чи ло осе ти ти рит мич ке да ма ре ко ма да, ње го ву хар мо ни-
ју и ор ке стри ра ти је та ко да њен под текст го во ри.
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Branislava G. Trifunović

THE DANCING THEATER: THE STATE OF PHYSICAL MUSICALITY  
IN THE THEATER OF VSEVOLOD MEYERHOLD

Summary

In this paper, the author tried to point out the significance of musical rhythm in the 
creation of Vsevolod Meyerhold’s theater through the prism of rhythmic organization of 
the following elements: design, linguistic structure, progression of scenes, lighting, and 
movement. The training of actors based on the rhythmical system of biomechanics was 
a precondition for the dancing theater, or the achievements of physical musicality. By 
induction of rhythm into scene elements, Meyerhold achieved a suggestive layer − a 
subtext, which gave the power to the word/verbal layer. By establishing an active relation 
between verbal and non-verbal, direct and indirect, by means of rhythm, Meyerhold ap-
proached his goal: direct involvement of the viewer/listener in the performance, in order 
to achieve a full experience of the theater play.

Keywords: musical rhythm, theater, Meyerhold, biomechanics.
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UDC 791.2

ДРА ГАН Ж. СТОЈ МЕ НО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти*1

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

ЗА ЧУД НОСТ: 
РEEВАЛУАЦИЈА ПОЈ МА ОНЕ О БИ ЧА ВА ЊА У 

ФОР МА ЛИ СТИЧ КОЈ ТЕ О РИ ЈИ ФИЛ МА

СА ЖЕ ТАК: Ре е ва лу а ци ја ру ског фор ма ли стич ког обра сца са др жи се у пи та њи-
ма раз во ја тех ни ке оне о би ча ва ња и де а у то ма ти за ци је ау дио-ви зу ел ног ма те ри ја ла. У 
том кон тек сту ова ана ли за пру жа ре де фи ни са ње цен трал них фор ма ли стич ких пој мо-
ва по пут за чуд но сти и мон та же атрак ци је. У са вре ме ним Сту ди ја ма европ ског фил ма 
по кре ће се ре ви зи ја уста ље них те о риј ских за кљу ча ка, са гле да ва ју ћи филм ски при зор 
де фи ни сан ког ни тив ним обра сцем ко ји од ре ђу је ау дио-ви зу ел ну сен за ци ју. Ова ана-
ли за је кон три бу ци ја овој дра го це ној ис тра жи вач кој тен ден ци ји ко ја ра све тља ва ве-
о ма ва жне де та ље ко ји ма се уста ље ни те о риј ски за кључ ци, по пут пој ма за чуд но сти 
и де фа ми ли ја ри за ци је, до во де до но вог ни воа раз у ме ва ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: за чуд ност, тех ни ка, фо р ма ли зам, мон та жа атрак ци је, тран счу ло.

При ступ Сер ге ја Ај зен штај на стил ској мон та жи као су ко бу-су да-
ру, ру ски фор ма ли сти су пре по зна ли као ства ра ње нео бич ног. То ком 
це ле де ка де два де се тих го ди на ХХ ве ка, фор ма ли сти су се во ди ли 
те зом Вик то ра Шклов ског да је су шти на умет но сти у стал ном об на-
вља њу пе р цеп ци је ствар но сти ко ју сва ко днев ни жи вот те жи да ау то-
ма ти зу је, учи ни је ме ха нич ком, по вр шном, те сто га нео сет ном. Об ли-
ко ва ње нео бич не ствар но сти ве зу је се, у со вјет ској аван гар ди, пр во-
бит но за ру ске фу ту ри сте, зах те ва ју ћи не то ли ко ви ше знач ност ко ли-
ко осе тљи вост. Ру ски фу ту ри сти Вла ди мир Ма ја ков ски и Ве ли мир 
Хлеб њи ков есен ци јал ни су део ра не аван гар де у Евро пи. Фу ту ри сти 
су се пр во бит но за ни ма ли за шок пу бли ке, дез о ри јен та ци ју ви зу ре и 
де фор ма ци ју про сто ра пре во де ћи је у гро те ску. Део ра да ОПО ЈАЗ-а 
био је по ве зан са овом но вом по е ти ком. По ти чу ћи из ана ли зе Тол сто-
је ве ре а ли стич не умет но сти, те о ри ја о де фа ми ли ја ри за ци ји – оне

* dra gans.enu@g mail.com
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 о би ча ва њу, из но си свој кон цепт већ у свом на зи ву. Ка ко Шклов ски 
за кљу чу је, у по е ти ци Ма ја ков ског би ло је не што што је „су ге ри са ло 
пре тра гу у том прав цу“ (oe ver 2010: 49). Шклов ски је члан ОПО ЈАЗ-а 
и ЛЕФа. Про дор ни Ај зен штај но ви члан ци „Мон та жа атрак ци је“ и 
„Мон та жа филм ске атрак ци је“ об ја вље ни су пр ви пут у ЛЕФ-у, 1923. 
и 1924. го ди не. Шклов ски опи су је Ај зен штај нов рад као „екс трем ну 
ди вер зи ју“ (oe ver 2010: 212), кон ста ту ју ћи да је он у ЛЕФ до нео екс-
цен три зам. „Ве ру јем да без ‘ЛЕФ’-а Ма ја ков ског не би би ло та квих 
фе но ме на као што је Ај зен штајн“ (oe ver 2010: 42), пи ше Шклов ски у 
„Ма ја ков ски и ње гов круг“, при том се ди рект но по зи ва ју ћи на дис-
кон ти ну и ра не „атрак ци је“ у Ај зен штај но вој пред ста ви Му драц (Му
дрец, 1923) и фил мо ви ма Штрајк (Сֳач ка, 1924) и Оклоп ња ча „По
тем кин“ (Бро не но сец „Поֳёмкин“, 1925). Оно што се оче ку је од 
атрак ци ја и оно што се це ни у њи ма би ла је ска ла „бле са во сти“ и 
на глог ути ца ја на има ги на ци ју, ко ју Шклов ски тра жи и вред ну је код 
Ај зен штај на, де фи ни шу ћи је сти хо ви ма пе сме Ма ја ков ског „Облак у 
пан та ло на ма“, та да пу бли ко ва не на не мач ком: „Die dum me Plötze der 
Vor stel lung skraft“ („Бу да ла ста цр вен пер ка ма ште“, слоб. прев.).1

Про је кат „Mu ta ti ons and Ap pro pri a ti ons in Eu ro pean Film Stu di es“ 
ре зул ти рао је при пре мом се ри ја ла књи га „The Key De ba tes“. У јед ном 
од збор ни ка тек сто ва, под на зи вом „Ostra nen nie“, 2010, ре ви ди ра се 
ру ски фор ма ли зам и ста вља у но ви кон текст кључ ни кон цепт за чуд
но сти. Кон цепт се об ра ђу је сту ди о зним ди ску си ја ма ко је по ти чу из 
раз ли чи тих ака дем ских тра ди ци ја ши ром Евро пе, где се ис тра жи ва ње 
есте тич ког прин ци па за чуд но сти са гле да ва из раз ли чи тих угло ва. 
Филм ска те о ри ја оформ ље на се дам де се тих го ди на ХХ ве ка од ре ђе на 
је исто риј ским кон цеп том де фи ни са ним број ним се ми о тич ким и син-
так сич ким ана ли за ма филм ског тек ста. Ме ђу тим, се ри ја „The Key 
De ba tes“ про у ча ва „ур гент ну ре ви зи ју“ мно гих мо де ла и тех ни ка ко је 
се сма тра ју уста ље ним (oe ver 2010: 9).

Сто го ди шњи ца ду го ме тра жног филм ског ме ди ја „Cen tury of cel-
lu loid“, обе ле же на у це лом све ту 2011. го ди не, да је за пра во да се из 
но вог угла са гле да ју ра не те о ри је фил ма, јер уче ћи из њих, филм до-
ка зу је сво је по ре кло кла сич не умет но сти. Већ у пр вим де ка да ма ХХ 
ве ка, до ме ти ду го ме тра жног игра ног фил ма до се жу ле стви це све вре-
ме не кла сич не умет но сти. И као ка да са вре ме ни ап стракт ни сли кар 
или сце но граф увек на но во сту ди ра тех ни ку ге ни јал них ра до ва, по пут 

1 Шклов ски ко мен та ри ше ове ре чи Ма ја ков ског у сво јој књи зи о Ај зен штај ну Ei sen
stein, Re in bek: Ro wohlt Taschen buch Ver lag GmbH, 1977, 115–116 [прво из да ње: Ис кус ство, 
Мо сква, 1973].
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ре а ли стич них сту ди ја Ле о нар да да Вин чи ја, та ко са вре ме ни ис тра жи-
вач Сту ди ја фил ма из но вог угла ре ви ди ра ве ли ке мај сто ре ра них 
филм ских те о ри ја. Ра ни те о риј ски ра до ви, по ка за ло се, из ме ђу оста лог 
и у овом на уч ном ра ду, има ју шта да по ру че бу ду ћим те о ре ти ча ри ма, 
прак ти ча ри ма и кри ти ча ри ма са вре ме не филм ске умет но сти. Мо дел 
апр о при ја ци је раз ли чи тих тра ди ци ја ко ји ма оби лу је са да шња филм ска 
умет ност мо же се пре ци зни је са гле да ти и об ли ко ва ти у но ви те о риј ски 
кон цепт. Кључ ни тер ми ни Шклов ског – за чуд ност, умет ност, тех
ни ка – им пли ка ци је су за ге не рал на ис тра жи ва ња умет но сти, фил ма 
и ме ди ја.

Основ на во ди ља фор ма ли стич ког при сту па огле да ла се у пој му 
за чуд но сти, ко ји је, као фо р ма ли стич ко те жи ште, увео Вик тор Шклов-
ски, по зи ва ју ћи се на кон цепт „умет ност као тех ни ка“ („Ис кус ство как 
при ем“). Та ко ђе, у фил мо ло шким ис тра жи ва њи ма у „The Key De ba tes“, 
за кљу чу је се да по јам „за чуд но сти“ (остра ње ње или очу ђе ње, оне о би-
че ње) тре ба ре де фи ни са ти у но вом те о риј ском кљу чу. По нов на ева лу-
а ци ја „ро ђе ња фил ма“, као пер цеп тив ног и ког ни тив ног уда ра, зах те-
ва ре ви зи ју ис тра жи ва ња ки не ма то гра фи је европ ске аван гар де.

Шклов ски је пр ви пут пред ста вио свој ре во лу ци о нар ни прин цип 
за чуд но сти сво јим при ја те љи ма и умет ни ци ма фу ту ри сти ма у не ко-
ли ко пре да ва ња о пер цеп ци ји умет но сти у чу ве ном ка ба реу „За лу та-
ли пас“ („Бродячая со ба ка“) у Пе тро гра ду де цем бра 1913. (не 1919, 
ка ко се че сто на во ди). За го нет но и чуд но, ре пре зен то ва но на про во ка-
ти ван и агре сив но-суп ти лан на чин, ти пи чан је пут за ма ни фе ста ци ју 
са вре ме не умет но сти, ре флек то ва не тре нут ним гло бал но-дру штве но-
еко ном ским аспек том. У члан ку „Умет ност као сред ство“, из 1919, 
Шклов ски об ја вљу је два тер ми на: за чуд ност  (чи ни ти нео бич ним) и 
за труд не ние  (чи ни ти те шким), ка ко би озна чио тран сфор ма циј ске 
про це се умет но сти при ме ње не на жи вот. Па вел Н. Ме две дев за кљу-
чу је да је по јам за чуд но сти јед но спе ци фич но опа жа ње и до жи вља ва-
ње: ствар се опа жа и до жи вља ва као чуд на, ту ђа, нео бич на или но ва. 
У њој су ис так ну те по је ди не осо би не, ко је ни су при ме ће не при обич-
ном опа жа њу и до жи вља ва њу (МедВедеВ 1976: 89). Умет ност тре ба да 
те жи за чуд но сти ко ја код ре ци пи јен та раз ви ја то ли ко чу ђе ње да кон-
стру и ше но ви по глед на свет, што је ул ти ма тив ни циљ це ло куп не 
умет но сти.

Ме ђу тим, све до 1983, про фе си о нал на јав ност не ће зна ти јед ну 
кру ци јал ну слов ну гре шку ко ју је, слу чај но, на пра вио Шклов ски ка да 
је тер мин за чуд ност (остра не ние) – „чи ни ти чуд ним“, пред ста вио ин-
тер на ци о нал ној јав но сти, са мо са јед ним сло вом н. Ову гре шку, ко-
мен та ри шу ћи се дам де сет го ди на ка сни је, ви ди као при мер „пса са 
окр зну тим увом“ (tynyanov 2002: 23), јер та ко на пи са на реч ви ше ли чи 
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на по јам „мар ги на ли за ци је“ не го оту ђе ња. Тер мин је у фил мо ло шком 
сми слу, у ра зним пре во ди ма, за др жао основ но зна че ње де фа ми ли
јариза ци је (de fa mi li a ri za tion), де а у то ма ти за ци је (de a u to ma ti za tion) или 
оту ђе но сти – алиjенације (ali e na tion), ме ђу тим, на зив књи ге Ostra nen
ni, ис тра жи вач ког се ри ја ла „The Key De ba tes“, на пи сан је са пр во бит-
но за ми шље ним пи са њем ре чи са два н (ети мо ло шки и пра во пи сно из 
ко ре на ру ске ре чи: чудaн – сֳранный ), упра во ин си сти ра ју ћи на спе-
ци фич но сти тер ми на Шклов ског, где се ду пло н уво ди као до дат ни 
не по зна ти осе ћај за чуд ног ак цен та, озна ча ва ју ћи по себ ну тех ни ку 
оне о би ча ва ња умет но сти, та ко ис ти чу ћи да са вре ме ни про у ча ва о ци 
Сту ди ја фил ма још увек ни су до вољ но ис тра жи ли овај тер мин.

До са да шња чи та ња ру ског фор ма ли зма, чи ји при ступ је био до-
ми нант но лин гви стич ки, у фил мо ло шком сми слу кре и ра ла су се ри ју 
по гре шних ту ма че ња основ них тер ми на: за чуд ност и тех ни ка. Ма ни-
фест Шклов ског „Умет ност као тех ни ка“ на пи сан је де цем бра 1916, а 
об ја вљен на ред не го ди не. Ре е ва лу а ци ја овог ма ни фе ста по ста вља се 
као кон три бу ци ја те о ри ји фил ма, ме ди ја, но вих ме ди ја и аван гард них 
фил мо ло шких сту ди ја. Кон цепт ма ни фе ста ни је пр о то струк ту ра ли-
стич ка рас пра ва о умет но сти као „фор ми“, већ на про тив, истин ски 
ма ни фест у нај бо љој тра ди ци ји аван гар де, ко ји зах те ва но во чи та ње 
из пер спек ти ве тех ни ке, или бо ље ре че но као тех ни ке, што Шклов ски 
пре ци зно озна ча ва. Чла нак као ма ни фест про кла му је ре во лу ци о нар ну 
ве шти ну уче ња, при сту па ју ћи умет но сти као ког ни тив ној тех ни ци, 
про у ча ва ју ћи њен пер цеп тив ни удар, а не од ре ђе ну ин тер пре та ци ју 
фор ме. У ди ску си ји „Ostra nen nie“ у члан ку Ени ван ден Увер „The 
Mon ta ge of At trac ti ons and Early Ci ne ma’s“, за кљу чу је се да, упра во, 
пи та ње фор ме у филм ској умет но сти тре ба ре де фи ни са ти као про блем 
у прав цу пер цеп тив но ра ди кал них не кон вен ци о нал но сти, од но сно 
њи хо ве те жње за дис кре ди то ва њем тра ди ци о нал них пој мо ва. Ова кав 
став по ја вљу је се као „ак си ом“, у Еј хен ба у мо вој „Те о ри ји фо р ма ли-
стич ког ме то да“. Са мо „ро ђе ње“ фил ма, оли че но у па нич ном бе жа њу 
пу бли ке пред Ли ми је ро вом за хук та лом ло ко мо ти вом, има ло је ква ли-
тет ра ди кал ног пер цеп тив ног шо ка и не по што ва ња до та да шње ког ни-
тив не кон вен ци о нал но сти. Шклов ски есе ји ма уво ди пој мо ве „др скост 
не по шта ва ња“ и „ла ки на пад“,2 ко ји ево ци ра ју пер цеп тив ни по тен ци-
јал но вих тех но ло ги ја и тех ни ка, њи хо ве ре во лу ци о нар не мо ћи и из-
не над ног сна жног уда ра на пу бли ку.

Еј хен ба ум обра зла же да су они би ли све сни да је но ви при ступ 
умет но сти, из пер спек ти ве пер цеп ци је (опа жа ња), био ре во лу ци о на ран, 

2 Ори ги нал ни из вор: пој мо ви из Vic tor Er lich у: Rus sian For ma lism, 638.
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под ра зу ме ва ју ћи „от ми цу“ тра ди ци о нал ног пој ма „фор ми“. Он за пи-
су је:

Пер цеп ци ја, ов де је ја сно да је не тре ба схва ти ти као обич ни пси-
хо ло шки кон цепт (пер цеп ци ја чуд ног за ову или ону осо бу), не го, по што 
умет ност не по сто ји из ван пер цеп ци је, као еле мент у са мој умет но сти, 
по јам „фор ме“ ов де сти че но во зна че ње; то ви ше ни је оквир, не го ком
плет на ствар, не што кон крет но, ди на мич но, са мо ста ла но, без ко ре-
ла ти ва би ло ко је вр сте (oe ver 2010: 48).

Ге не рал ни филм ски пер цеп тив но-есте тич ки обра зац, струк ту ри-
ран кон крет ним за ко ни то сти ма и тех ни ка ма ди на ми зма, од ре ђен је 
оне о би ча ва ју ћим мо де ли ра њем по крет не ствар но сти. Филм, као и плес 
и пан то ми ма, је дин стве ну умет нич ку екс пре си ју ду гу је до ми нант ном 
фе но ме ну по кре та. Еј хен ба ум у том кон тек сту пер цеп тив ни обра зац 
за чуд но сти ис ти че у члан ку „Про бле ми филм ске сти ли сти ке“ („Pro-
blems of Ci ne ma Styli stics“):

Плес је кон стру и сан из по кре та ко ји не по сто је у сва ко днев ном 
хо да њу. Уко ли ко умет ност ко ри сти сва ко дне ви цу, ко ри сти је као ма те-
ри јал – да је јој нео че ки ва но ту ма че ње, или је сме шта у но ви кон текст, 
у ја сно де фор ми са но ста ње (као што је гро те ска нпр.). То је раз лог не-
из бе жне „кон вен ци о нал но сти“ у умет но сти, кон вен ци о нал но сти ко ју 
ни нај ек стрем ни ји и нај до след ни ји „на ту ра ли сти“ не мо гу из бе ћи, до-
кле год су умет ни ци (ea Gle 1981: 4). 

Еј хен ба у мо ва те за би ла је да се умет ност „хра ни“ оним де лом 
енер ги је чо ве ка ко ји ни је пот пу но ис ко ри шћен у сва ко днев ном жи во-
ту. Кон стру и шу ћи те де ло ве енер ги је у нов си стем, ства ра се нов ква-
ли тет – умет ност. Та енер ги ја се ја вља као вр ста „по крет не игре“, 
да ју ћи умет но сти ви тал ну, „би о ло шку“ осно ву ства ра ју ћи тран счу ло 
(ea Gle 1981: 5). Као и фу ту ри стич ки по јам тран сцен ден тал ног чул ног 
по кре та Ан то на Бра га ље (An ton G. Bra ga glia), уте ме љи те ља ита ли јан-
ског филм ског фу ту ри зма, и Еј хен ба у мо ва хи по те за о „тран счу лу“ 
озна че на је као пот пу но чул ни аспект до жи вља ва ња умет но сти. Еј-
хен ба у мо ви тран счул ни им пул си „хра не“ естет ски из раз, са др жа ва ју-
ћи „ор ган ски фер мент“, исто вре ме но тран сфор ми сан у екс пре си ју. 
Бра га ља фу ту ри стич ку екс пре си ју у Ма ни фе сту фо то ди на ми зма 
(Fo to di na mi smo fu tu ri sta) об ја шња ва умно же но шћу тран сцен ден тал ног 
по кре та.

Филм ски те о ре ти чар Хер берт Игл (Her bert Ea gle) у сво јој књи зи 
о ру ској фор ма ли стич кој те о ри ји фил ма на ла зи ана ло ги ју у по ре ђе њу 
тврд ње Еј хен ба у ма, ко ји су ге ри ше ре ла ци ју тран счул ног ква ли те та 
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обје ка та, сце но гра фи је и ли ца, и оно га што Луј Де лик (Lo u is Del luc) 
на зи ва фо то ге нич ност. Еј хен ба ум сма тра да фо то ге нич ност ни је ква-
ли тет ко ји објек ти има ју по се би, већ је то на чин на ко ји су они пред-
ста вље ни ки не ма то граф ски, оним сред стви ма ко ја до но си ис кљу чи во 
филм ска умет ност. Еј хен ба у мо во фор ма ли стич ко схва та ње фо то ге
нич но сти ана лог но је Бра га љи ном фу ту ри стич ком фо то ди на ми зму, 
где се пу тем спе ци фич ног тре ти ра ња по кре та ства ра естет ско сред ство 
филм ске умет но сти. 

Еј хен ба ум у члан ку „Про бле ми филм ске сти ли сти ке“ пи ше: „Ка-
мер ман је умет ник фо то ге нич но сти. Ка да се ко ри сти као екс пре си ја, 
фо то ге нич ност је тран сфор ми са на у је зик по кре та, ми ми ке, обје ка та, 
угло ва ка ме ре, уда ље но сти, и сл.“ (ea Gle 1981: 5). Овим на чи ном за-
кљу чу је се да ге не рал ни фор ма ли стич ки кон цепт о оне о би ча ва њу 
во ди до ана ли зе умет нич ких сред ста ва по себ них струк ту ра. За кљу-
чу је се да је сред ство по себ не струк ту ре у те лу фил ма, са др жа но у 
есте тич ким и пер цеп тив ним мо де ли ма по кре та, ко ји оне о би ча ва ју 
по ну ђе ни умет нич ки са др жај, об ли ку ју ћи гле да о чев но ви по глед на 
свет. 

Сви при ме ри Вик то ра Шклов ског из ла жу по тен ци јал ну „он то ло-
шку не ста бил ност свих ми ме тич ких пред ста вља ња“, истим на чи ном 
но ве „тех но ло ги је мо ћи“ до зво ља ва ју нео бја шњи ве „ре-ани ма ци је“, у 
сми слу не ста бил но сти основ не ми ме тич ке тра ди ци је (oe ver 2010: 55). 
У овом кон тек сту, мо же се твр ди ти да је но ва филм ска ера раз ви је на 
ег зи стен ци јал ним стре сом. „Mистериозни ефе кат но ве зна ме ни то сти; 
микс ре а ли стич ких и не ре а ли стич ких ква ли те та“ (oe ver 2010: 55) 
сиг на ли зи ра ју кри зу у ми ме тич ком функ ци о ни са њу фил ма као но вог 
ме ди ја. У том кон тек сту, ра зу мљи во је да но ва оп тич ка тех но ло ги ја, 
као из раз филм ске ма ши не (ci ne ma mac hi ne) ко ји је про мо ви са ла фил-
мо ло шки ње Ло ра Мал ви (La u ra Mul vey) у књи зи De ath 24x a Se cond 
још увек ни је ус по ста ви ла чврст и ста би лан од нос пре ма тра ди ци ји 
ми ме тич ког, и но ва „ма ши на“ још увек не функ ци о ни ше као пра ви 
ме диј, као тех но ло шко сред ство ко је мо же пра вил но да пре но си зна-
че ња.

На кра ју ове ана ли зе фор ма ли стич ког обра сца из угла ре е ва лу а-
ци је оне о би че ног есте тич ко-пер цеп тив ног мо де ла по кре та, тре ба има-
ти у ви ду мо жда нај ва жни ју ствар у по ку ша ју ге не рал ног ре де фи ни-
са ња пој ма фор ма ли зма. По во дом овога, Еј хен ба ум до да је јед но об ја-
шње ње у свом пре гле ду из 1926, где кон ста ту је да су „фор ма ли сти“ 
већ би ли по гре шно пи са ни, као тер мин ко ји су они са ми од би ли да 
ко ри сте без на вод ни ка. Ти ме што су пре у зе ли по јам „фор ме“ и за ме-
ни ли га „тех ни ком“ очи глед но су би ли про тив на зи ва фор ма ли сти, 
јер је та реч но си ла по гре шну ко но та ци ју есте ти зма с кра ја XIX ве ка. 
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У том кон тек сту на ве шће мо кон цепт ко ји је Ени Увер (An nie van den 
Oe ver) по ку ша ла да об ја сни у члан ку из 2002, ин ди ка тив но-ево ци ра-
ју ћег на сло ва „Ша мар у ли це јав ног уку са“ („A Slap in the Fa ce of Pu blic 
Ta ste“). У члан ку за кљу чу је: „Ако ни шта дру го, они тре ба да се зо ву 
ру ски дефор ма ли сти, а не фор ма ли сти“ (oe ver 2010: 213). Ова кав 
при ступ ста вља у пр ви план цен трал но пи та ње за чуд но сти, при змом 
де а у то ма ти за ци је ког ни тив них кон вен ци ја. „Фор ма ли сти“ по ку ша ва-
ју да се ода ље од јед но стра не ме ха ни зо ва не и струк ту рал но ди фе рен-
ци ра не фор ме, на из глед по ста вље не у тра ди ци о нал ној те о ри ји као 
њи хов циљ. Де фор ма ли сти („фор ма ли сти“) же ле да на уч но офор ме 
и раз у ме ју си стем умет нич ке екс пре си је, али са мо као де фи ни ци ју 
основ не плат фор ме, ко ја ће по слу жи ти за да љу тран сфор ма ци ју об ли-
ка, до во де ћи га до фи нал не за чуд не фор ме умет но сти.
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Dragan Ž. Stojmenović

DEFAMILIARIZATION:
REEVALUATION OF THE NOTION OF DEFAMILIARIZATION  

IN THE FORMALISTIC THEORY OF FILM

Summary

The term defamiliarization, a whole century old, represents neologism of attractions, 
analogous to the Eisenstein’s montage of attractions. The enigmatic and strange, pre-
sented in a provocative and aggressive-subtle manner, represent a typical way of contem-
porary art demonstration. Conclusion that term ostranennie insists precisely on the 
specificity of the Shklovsky’s term, where double n is introduced as an additional un-
known feeling of a strange accent, implies a special technique of the art defamiliarization, 
thus emphasizing that this term is still insufficiently explored by contemporary filmolo-
gists. If a mix of realistic and unrealistic qualities continues to indicate the crisis in the 
mimetic functioning of the film, then the new optical technology, as an expression of film 
machine, has not yet established a firm and stable relationship to the tradition of the 
mimetic, and it still does not function as a real medium, as a technological tool that can 
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properly convey meaning. This approach puts the focus on the central question of defamil-
iarization, through the prism of the deautomatization of cognitive conventions. Formalist’, 
therefore, just try to distance themselves from one-sided mechanically and structurally 
differentiated forms, seemingly set in traditional theory as their goal. Deformalists (“ for
malists”) want to scientifically frame and understand the system of artistic expression, 
but only as a definition of the basic platform, which will serve to further transform the 
form, leading to the final defamiliarized form of art. The evaluation of the birth of film, 
as a perceptive and cognitive blast, requires a revision of research of European avant-garde 
cinema. The redefinition of the formalistc system lead us to the ultimate goal of art, which 
should be inclined to defamiliarization, developing so much astonishment in a recipient 
to construct his/her own new worldview.

Keywords: defamiliarization, technique, formalism, montage of attractions, trans-
sense.
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СЕ ЛЕ НА Ч. РА КО ЧЕ ВИЋ
Фа кул тет му зич ке умет но сти, Бе о град*1

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ ПЛЕ СО ВИ СР БА
У ДУ НАВ СКОЈ КЛИ СУ РИ И ПО ЉА ДИ ЈИ (РУ МУ НИ ЈА):

СЕ ЋА ЊА И АК ТУ ЕЛ НА ПРАК СА**2

СА ЖЕ ТАК: Ду нав ском кли су ром се на зи ва узак при о бал ни по јас ле ве оба ле 
Ду на ва у Ру му ни ји. За хва љу ју ћи спе ци фич ној то по гра фи ји, овај брд ско-пла нин ски 
про стор се на за па ду, све до ушћа Не ре у Ду нав, ста па са плод ном за рав ни ко ју ста-
нов ни штво на зи ва По ља ди јом. Сти ца јем исто риј ских окол но сти ове две ге о граф ске 
обла сти, ко је од 1918. го ди не при па да ју Ру му ни ји, то ком по след њих ве ко ва чи ни ле су 
је дин стве ну кул тур ну це ли ну.

У овом ра ду се ет но граф ски са гле да ва па р ти ци па тор на пле сна тра ди ци ја Ср ба 
у Ду нав ској кли су ри и По ља ди ји у то ку XX ве ка на осно ву вер бал них и ки не тич ких 
се ћа ња са го вор ни ка за бе ле же них у окви ру те рен ских ис тра жи ва ња ре а ли зо ва них у 
пе ри о ду од 2010. до 2017. го ди не. Исто вре ме но, циљ је да се пред ста ве и об ли ци са-
вре ме ног пле сног ис по ља ва ња срп ског ста нов ни штва на овом про сто ру, те раз мо тре 
мо гућ но сти очу ва ња по је ди них тра ди ци о нал них пле со ва у бу дућ но сти. По себ на па-
жња би ће усме ре на на по зи ци о ни ра ње ове пле сне тра ди ци је у од но су на пле сну тра-
ди ци ју Ср ба на ши рем про сто ру Ба на та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ду нав ска кли су ра, По ља ди ја, Ср би у Ру му ни ји, пле сна тра-
ди ци ја, ак ту ел на прак са, очу ва ње.

Увод: ге о граф ско и де мо граф ско ма пи ра ње  
Ду нав ске кли су ре и По ља ди је

Ге о граф ски са мо сво јан про стор ле ве оба ле Ду на ва у Ру му ни ји 
се тра ди ци о нал но на зи ва Ба нат ском или, у но ви је вре ме го то во ис-

∗ se le na@ ra ko ce vic.rs 
∗∗ Овај текст је ре а ли зо ван у окви ру про јек та Му зич ка и играч ка тра ди ци ја мул ти ет

нич ке и мул ти кул ту рал не Ср би је (рег. бр. 177024) Ка те дре за ет но му зи ко ло ги ју Фа кул те та 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, као и про јек та Ис тра жи ва ње кул ту ре и исто ри је Ср ба у Ру му ни
ји Цен тра за на уч на ис тра жи ва ња и кул ту ру Ср ба у Ру му ни ји при Са ве зу Ср ба у Ру му ни ји.
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кљу чи во, Ду нав ском кли су ром (за раз ли ку од де сне оба ле, ко ја при-
па да Ре пу бли ци Ср би ји, а ко ја се на зи ва Ђе р дап ском кли су ром). На 
за па ду ове ге о граф ске обла сти, ко ја за по чи ње од ма на сти ра Ба зјаш 
окру же ним ма ле ним исто и ме ним се лом од све га не ко ли ко ку ћа, рас-
про сти ре се про стра на ни зи ја све до ре ке Не ре, од но сно др жав не 
гра ни це. Овај ни зин ски про стор плод ног, али плав ног зе мљи шта, 
ло кал но ста нов ни штво на зи ва По ља ди јом (ТоМић 1989: 11; крсТић 
2015). Ма да се уо ча ва ју од ре ђе не са мо свој но сти у тра ди ци о нал ној 
пле сној и му зич кој прак си Ду нав ске кли су ре и По ља ди је, ове две 
су сед не ге о граф ске це ли не су сти ца јем исто риј ских окол но сти би ле 
усме ре не јед на на дру гу, те чи не исто ве тан кул ту рал ни про стор.

На те ри то ри ји Ду нав ске кли су ре се, уз ру мун ска на се ља, на ла зе 
и се ла у ко ји ма Ср би чи не или су чи ни ли ве ћи ну. То су: Ба зјаш (Ba-
ziaş), Ди вич (Diviç), Бе ло бре шка (Be lo breşca ), Ра дим на (Ra dim na), Срп-
ска По же же на (Po je je na), Ма че вић (Măceşti), Ста ра Мол да ва (Mol do va 
Vec he), Љуп ко ва (Li ub co va) и Сви ни ца (Svi nița).1 Се ла у По ља ди ји су: 
Со ко ло вац (So col), Лу го вет (Câmpia), Пр ња вор (Pârneaura), Зла ти ца 
(Zla tița) и Ле ско ви ца (Le sco vița). По ред Ср ба и Ру му на на овом мул ти-
ет нич ком про сто ру по след њих не ко ли ко ве ко ва жи ве ли су и Че си (у 
ло кал ном го во ру Пем ци), Ро ми, Ма ђа ри и Нем ци, ма да у знат но ма њем 
бро ју (ТоМић 1989: 19). Иа ко мно ги ар хе о ло шки по да ци ука зу ју на то 
да је овај про стор на се ља ван још од ан тич ких вре ме на, те да су по је-
ди на срп ска на се ља (на при мер, Ба зјаш и Ра дим на) ре ги стр о ва на у 
исто риј ским из во ри ма још у XI II ве ку (сТанојлоВић 1938: 26; ТоМић 
1989: 18), но ви ја исто ри ја ве ћи не њих на ста је ка сни је, у пе ри о ду од XV 
до XVI II ве ка (крсТић 1987: 16). Лин гви стич ка и ет но граф ска ис тра-
жи ва ња ука зу ју на то да су Ср би на про сто ру Кли су ре и По ља ди је у 
овом пе ри о ду до шли из раз ли чи тих кра је ва, али по гла ви то са про сто-
ра Ко со ва и Ме то хи је и обла сти ко је да нас при па да ју ју го и сточ ној 
Ср би ји, у нај ве ћем бро ју кра јем XVII ве ка (крсТић 1987: 17). Пле сно 
и му зич ко на сле ђе до се ље них Ср ба се, ме ђу тим, као ге не а ло шки не-
у јед на че но и ра зно вр сно, под ути ца јем но вих дру штве них, исто риј ских 
и ге о по ли тич ких окол но сти, у пот пу но сти пре у о бли чи ло у то ку XVIII 
и XIX ве ка у прав цу фор ми ра ња но ве пле сно-му зич ке тра ди ци је, ко ја 
је при па да ла ба нат ском кул тур ном иди о му. Као не пре мо сти ва пре-
пре ка, Ду нав је ве ко ви ма био при род на и сим бо лич на гра ни ца из ме ђу 
„европ ских“ и „осман лиј ских“ те ри то ри ја, из ме ђу „Евро пе“ и „Бал-

1 Се ла у ко ји ма су Ру му ни ве ћин ско ста нов ни штво су: Суп ка (Şuşca), Но ва Мол да ва 
(Mol do va No u va), Ко ро ни ни (Co ro ni ni), Све та Еле на (Sfînta Ele na), Си че ви ца (Sic he viţa), Гор-
ња (Gor nea), Бе р за ска (Ber za sca), Дре но ва (Dren co va) и Ко зла (Co zla).   
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ка на“.2 Жи те љи Кли су ре су, сто га, би ли усме ре ни јед ни на дру ге, али 
и на сво је су на род ни ке у се вер ни јим обла сти ма Ба на та.

Исто риј ски и ге о по ли тич ки кон текст
На фо р ми ра ње кул тур не по себ но сти овог мул ти ет нич ког ре ги о на, 

на ко ју су ука зи ва ли и ру мун ски (на при мер, GI ur che scu 1972: 246) и 
срп ски ис тра жи ва чи и хро ни ча ри (на при мер, сТанојлоВић 1938: 26), 
по ред ге о граф ске по зи ци о ни ра но сти, ути ца ле су и исто риј ске окол-
но сти. Но ви ја исто ри ја овог про сто ра, ко ја у кон ти ну и те ту мо же би ти 
пра ће на из исто риј ских из во ра, за по чи ње на кон про те ри ва ња Ту ра ка 
ју жно од Ду на ва и кон сти ту и са ња ау стриј ско-не мач ке про вин ци је 
Те ми швар ског Ба на та 1718. го ди не (Милекер 2003 [1921]: 84). У то ку 
пе ри о да Хаб збур шке мо нар хи је и Ау стро у гар ског цар ства, Ду нав ска 
кли су ра и По ља ди ја су, све до 1872. го ди не, при па да ле ад ми ни стра-
тив но са мо свој ном под руч ју, ин сти ту ци ји Вој не гра ни це ко ја је функ-
ци о ни са ла као ге о граф ска и вој на ба ри је ра ши ре њу та да већ са мо по-
тен ци јал не ото ман ске до ми на ци је (сТанојлоВић 1938: 26; драшкић 
1971: 9). Као гра нич на област да ле ко од ве ли ких гра до ва и тр го вач ких 
цен та ра, али и због не плод ног, мо чвар ног и плав ног зе мљи шта, Ду-
нав ска кли су ра је сма тра на јед ним од нај си ро ма шни јих изо ло ва них 
де ло ва Ау стро у гар ске (сТанојлоВић 1938: 26; крсТић 1987: 19). У то ку 
XIX и у пр вој де це ни ји XX ве ка су, сто га, тр го вач ке, а та ко и кул ту-
рал не ак тив но сти Кли су ре и По ља ди је, ка ко је већ на по ме ну то, ин-
кли ни ра ле у пр вом ре ду ка се вер ни јим и ју го за пад ним под руч ји ма 
Ба на та бу ду ћи да су се на ла зи ли у је дин стве ној др жа ви. У По ља ди ји 
је др жав на гра ни ца из ме ђу Ру му ни је и Ср би је ус по ста вље на тек на кон 
Пр вог свет ског ра та, раз два ја ју ћи се ла ко ја су пре ове дра стич не по-
ли тич ке про ме не, а за хва љу ју ћи уза јам ној бли зи ни, кул тур но би ла 
ве о ма срод на.3

Пле сна тра ди ци ја је у вре ме ну пре Пр вог свет ског ра та уоб ли ча-
ва на у окви ру по ли тич ких при ли ка хаб збур шког и ау стро у гар ског 
цар ства, за сно ва них на мул ти кул тур но сти мно гих ет нич ких гру па, 
ко је су мо но ет нич ким бра ко ви ма одр жа ва ле уза јам ну раз ли чи тост, 
ди фе рен ци ра ју ћи се јед на од дру ге. Ва жан аспект кон стру и са ња и из-

2 Ре ка Ду нав је не по сред но пре ула ска у Кли су ру нај ши ра у це ло куп ном то ку и об у-
хва та про стор од не ко ли ко ки ло ме та ра, а на ме сту зва ном Ма ли ка зан су жа ва се на све га 
300 ме та ра во де не по вр ши не из у зет не ду би не.

3 Као илу стра ци ју ове тврд ње ука жи мо на то да су се ла Вра чев Гај у Ср би ји и Со ко-
ло вац у Ру му ни ји уда ље на све га 2 км, а да се цр ква ма на сти ра Ку сића да нас на ла зи у Ру-
му ни ји, док се се ло Ку сић на ла зи у Ср би ји на све га не ко ли ко ки ло ме та ра раз да љи не од 
ма на сти ра.
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ра жа ва ња ет нич ке по себ но сти су, уз срп ски је зик и но шњу, а као ба-
зич ни ме ди ју ми екс пре сив ног и афек тив ног из ра жа ва ња, сва ка ко, би-
ли плес и му зи ка, те су у овом исто риј ском раз до бљу тра ди ци о нал на 
пле сна и му зич ка кул ту ра Ср ба на про сто ру Ду нав ске кли су ре и По-
ља ди је, ка ко је већ ис так ну то, фор ми ра не као са став ни део ба нат ског 
пле сно-му зич ког иди о ма.

На кон Пр вог свет ског ра та, ру мун ске вла сти су по ку ша ле да раз-
ви ју овај ре ги он скла па њем гра нич ног ца рин ског спо ра зу ма са Кра-
ље ви ном Ју го сла ви јом, ко ји је до зво ља вао тр го ви ну и са рад њу са срп-
ским и вла шким на се љи ма на дру гој стра ни ре ке (сТанојлоВић 1938: 
27). Због то га је 1937. го ди не ус по ста вље на ре дов на тран спорт на ли-
ни ја ске лом на не ко ли ко ло ка ли те та у Kлисури и По ља ди ји, што је 
омо гу ћи ло пре ко гра нич но пу то ва ње ста нов ни ка, на ро чи то по во дом 
се о ских за ве ти на у лет њем пе ри о ду (сТанојлоВић 1938: 48), че га се 
нај ста ри ји ста нов ни ци и да нас се ћа ју (несТороВић 2017). У но вим по-
ли тич ким окол но сти ма, пле сна и му зич ка прак са ће се пре у о бли ча-
ва ти у прав цу ре пер то ар ског про ши ри ва ња и ин кор по ри ра ња та да 
ак ту ел них пле сних и му зич ких фор ми из Ср би је, по пут Жи ки ног ко ла, 
ђур ђев ца и план га ја, али и мно гих пе са ма ко је да нас на зи ва мо ста ро-
град ским. 

На кон Дру гог свет ског ра та и ус по ста вља ња со ци ја ли стич ке вла-
сти у Ру му ни ји, гра ни ца је би ла стро го кон тро ли са на, по гла ви то у 
го ди на ма не по сред но на кон осло бо ђе ња и у то ку 1950-их го ди на, ма да 
су се ља ни по гра нич них се ла у По ља ди ји (Зла ти ца, Лу го вет и Со ко ло-
вац) има ли по себ не до зво ле у ви ду по ро дич них па со ша, тзв. бу ква ра 
(несТороВић 2017), ко је су им омо гу ћа ва ле не сме та н пре ла зак у Ср би ју 
и оби ла зак сво јих има ња, а ко ја су се, сти ца јем по ли тич ких окол но-
сти, још од кра ја Пр вог свет ског ра та, на ла зи ла на те ри то ри ји дру ге 
др жа ве.

Но ва со ци ја ли стич ка вла да је ус по ста ви ла оба ве зно шко ло ва ње 
на осмо го ди шњем ни воу, а у овом но вом исто риј ском пе ри о ду, мно ги 
мла ди љу ди су по че ли да на ста вља ју шко ло ва ње у сред њим и ви со ким 
шко ла ма, ко је су би ле ис кљу чи во на ру мун ском је зи ку. Пре ма све до-
че њу мно гих Кли су ра ца и По ља ди ја ца, до 1950-их  го ди на се у по ро-
ди ца ма го во ри ло ис кљу чи во срп ски (нпр. сТанкоВић 2010; радоВан-
коВић 2017). Ру мун ски ме ди ји, шко ло ва ње на ру мун ском је зи ку, као 
и све ве ћи број ме шо ви тих бра ко ва, дове ли су до тога да су пле сна 
и му зич ка тра ди ци ја у овом пе ри о ду све ви ше по при ма ле ути ца је 
ру мун ске тра ди ци о нал не прак се, по гла ви то на ни воу из во ђач ког ре-
пер то а ра. У овом пе ри о ду про ди ре и ути цај ур ба не кул ту ре за пад не 
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про ве ни јен ци је, те су, све до 1970-их го ди на ка да је ова прак са на пу-
ште на, на игран ка ма, на ро чи то у По ља ди ји, из во ђе ни и „мо дер ни“ па-
ров ни пле со ви: вал цер (уз ме ло ди ју „Ди ван је ки ће ни Срем“), тан го 
и рум ба.

Из град ња хидроелект ранa и бра не на Ђер да пу на ис точ ном кра ју 
Кли су ре 1960-их и по чет ком 1970-их го ди на зна чај но је ути ца ла на 
жи вот по је ди них се ла на овом под руч ју због по ди за ња ни воа Ду на ва. 
Нај и сточ ни је срп ско се ло Сви ни ца је по то пље но, те по нов но из гра ђе-
но не ко ли ко сто ти на ме та ра се вер ни је од прет ход не ло ка ци је, а у но во 
на се ље је до се ље но не ко ли ко по ро ди ца из ру мун ског се ла Ти со ви ца 
(Ti so viţa), што је ути ца ло на про ме ну ње го ве до та да ујед на че не де мо-
граф ске струк ту ре. Слив ре ке код Ста ре Мол да ве је, та ко ђе, ве о ма 
про ши рен по ди за њем во до ста ја, те је плод но зе мљи ште у при о ба љу 
по то пље но. Ста нов ни ци Бе ло бре шке, Ди ви ча, Ма че ви ћа, Ста ре Мол-
да ве и Љуп ко ве су због то га из гу би ли до ста об ра ди вих по вр ши на.

Кра јем 1960-их го ди на, ус по ста вље на је по но во пре ко гра нич на 
ко му ни ка ци ја ске лом са на се љи ма на де сној оба ли Ду на ва.4 Ма да 
пе ри од од 1965. до 1989. го ди не обе ле жа ва то та ли тар на вла да ви на 
Ко му ни стич ке пар ти је Ру му ни је на че лу са Ни ко ла јем Ча у ше ску ом 
(Ni co lae Ce auşescu),5 пре ко гра нич ни ути ца ји се на ста вља ју, па чак и 
ин тен зи ви ра ју из ра зи том по пу лар но шћу срп ских ме ди ја, ра ди ја и те-
ле ви зи је,6 код свих ста нов ни ка за пад не Ру му ни је, не са мо Ср ба већ и 
Ру му на и дру гих ет нич ких за јед ни ца, те про до ром но во ком по но ва не 
му зи ке и ком по но ва них ко ла, као што су мо ра вац и ужич ко ко ло (којe 
се на овом про сто ру на зи ва срп ско ко ло). По пу лар ност но во ком по но-
ва не му зи ке из Ср би је ути ца ла је на фор ми ра ње по себ ног жан ра по-
пу лар не му зи ке у Ру му ни ји, ко ји је по знат под ко ло кви јал ним на зи вом 
му зи ка сер ба ска (mu si ca sărbească).7

4  По је ди ни Кли сур ци се жи во се ћа ју вре ме на ка да су пр ви пут пре шли ске лом у Ср би-
ју. На при мер, Жи ва Ко чи јаш из Ди ви ча је пр ви пут пре шао ре ку 1967. (кочијаш2017), а 
Ла зар Је ре мић из Сви ни це 1969. го ди не (јереМић 2016). 

5 У Ру му ни ји су све до па да ре жи ма Ни ко ла ја Ча у ше скуа у де цем бру 1989. го ди не 
по сто ја ла све га два ка на ла др жав не те ле ви зи је (при ват ни ме ди ји ни су по сто ја ли), а др жав-
на власт је стро го кон тро ли са ла зва нич ну му зич ку про дук ци ју (ви ше у Be Is sIn Ger, RăDulescu, 
GI ur che scu 2016).

6 Нај че шћи из бор ра дио-ста ни це под ра зу ме вао је Ра дио Бе о град I бу ду ћи да у Кли-
су ри и По ља ди ји Ра дио Те ми швар ни је био до сту пан  (јоВаноВић 2016). У Сви ни ци се ста-
ри ји ме шта ни и да нас жи во се ћа ју вре ме на ка да је пр ви те ле ви зор сти гао у се ло 1968. го ди не 
(јереМић 2016). 

7 На кон ли бе ра ли за ци је пре ко гра нич не по ли ти ке ка сних 1960-их го ди на, мно ги Кли-
сур ци и По ља диј ци су по че ли да пре ла зе у Ср би ју ра ди ку по ви не ра зних на мир ни ца, а уз 
њих, оба ве зно, и гра мо фон ских пло ча, а ка сни је, од 1990-их го ди на, му зич ких ка се та (јереМић 
2016; кочијаш 2017).
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На кон па да Ча у ше ску о ве вла де у де цем бру 1989. го ди не, ус по ста-
вље на је кул ту рал на са рад ња са по је ди ним на се љи ма у Ср би ји,8 а 
но во у спо ста вље на сло бо да ме ди ја омо гу ћи ла је и, по том, ин тен зи ви-
ра ла не сме та ну кон зу ма ци ју срп ске му зич ке про дук ци је, ко ја по след-
њих три де се так го ди на по ред не ка да шњих хи то ва но во ком по нов ане 
му зи ке об у хва та и ак ту ел не хи то ве тзв. поп-фол ка; с дру ге стра не, 
ве о ма је ин тен зи ви ра на и но ва про дук ци ја ру мун ске му зи ке ин спи ри-
са не фол кло ром, тзв. ет но-по па. 9

Све по ме ну те исто риј ске окол но сти ути ца ле су на то да је пле сна 
тра ди ци ја Ср ба у Ду нав ској кли су ри и По ља ди ји, ко ја је у то ку XIX 
ве ка об ли ко ва на као ет нич ки са мо свој на, те у струк ту рал но-фор мал ном 
и стил ско-из во ђач ком сми слу ди стинк тив на у од но су на окру жу ју ће 
пле сне тра ди ци је, по гла ви то ру мун ску, у то ку XX ве ка пре у о бли ча ва на 
због ви ше стру ких ути ца ја, нај пре ру мун ских тра ди ци о нал них пле со ва, 
а по том вла шке и срп ске тра ди ци је с дру ге стра не ре ке, као и по пу лар-
не му зи ке ко ја се еми ту је на срп ским ме ди ји ма. Ак ту ел ну пле сну прак-
су Ду нав ске кли су ре и По ља ди је по треб но је, сто га, по сма тра ти у све тлу 
ин тер кул ту рал них про жи ма ња као ди на ми чан и про мен љив фе но мен 
кул тур ног ис по ља ва ња Ср ба на овом про сто ру. Тра ди ци о нал ни пле со-
ви ко ји су кра јем XIX и у то ку пр ве по ло ви не XX ве ка пред ста вља ли 
ди стинк тив но обе леж је срп ске кул ту ре уоп ште, а то су у пр вом ре ду 
сит но ко ло, али и ђур ђе вац или па лан гај, да нас се ви ше не из во де на 
ве се љи ма у тзв. пар ти ци па тор ној пле сној прак си, већ са мо на сце ни. 
Ма ђа рац је и да ље при су тан, на ро чи то у По ља ди ји, али се већ де це ни-
ја ма из во ди уз ме ло ди ју ужич ког ко ла. Ути ца ји ру мун ске тра ди ци је се 
огле да ју у пле со ви ма као што су хо ра, пе ри ни ца, вла шко мол дав ско и 
сит на на, ко ји су у то ку дру ге по ло ви не XX ве ка, а мо гу ће је и ра ни је, 
по ста ли са став ни део пле сног ре пер то а ра Ср ба на овом про сто ру.

Те мат скоме то до ло шка по ла зи шта
Као срод не, а исто вре ме но спе ци фич не у од но су на окру жу ју ћи 

кул тур ни про стор Ба на та, Ду нав ска кли су ра и По ља ди ја су до са да 
би ле пред мет не ко ли ких ет но граф ских пу бли ка ци ја у ко ји ма је за бе-

8 На при мер, Ма че вић је ус по ста вио зва нич ну са рад њу са Ве ли ким Гра ди штем, а 
Сви ни ца са До њим Ми ла нов цем. Ова са рад ња се огле да нај пре у ак тив но сти ма фол клор них 
дру шта ва и спорт ским над ме та њи ма, ко ји се кон ти ну и ра но ор га ни зу ју по во дом ве ћих се-
о ских про сла ва као што су за ве ти не, тзв. да ни се ла (zi le le co mu nei) или но во у спо ста вље ни 
фе сти ва ли (по пут Фе сти ва ла смо ка ва ко ји се одр жа ва у Сви ни ци од 1999. го ди не), ка да 
ста нов ни ци „по бра ти мље них“ на се ља по се ћу ју јед ни дру ге.

9 О од ли ка ма и ди стинк ци ји из ме ђу срп ске попфолк и ру мун ске ет нопо п му зи ке 
пи са ла је ви ше аме рич ка на уч ни ца Ма р га рет Бе син џер (Mar ga ret Be is sin ger), ко ја се де це-
ни ја ма ба ви ис тра жи ва њем му зич ке тра ди ци је Ру му ни је (ви ше у Be Is sIn Ger  2016: 98). 
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ле же но оби ље по да та ка о од ли ка ма тра ди ци о нал не пле сне прак се, као 
и о по је ди нач ним пле со ви ма (нпр. крсТић 1987; 2015; ТоМић 1989).10 
Нео спор но из у зет но дра го це ни, че сто је згро ви то и жи во пи сно на пи-
са ни, али исто вре ме но све де ни и по не кад шту ри, по да ци о тра ди ци о-
нал ним пле со ви ма Ср ба на овом про сто ру има ју фор му лич них, но-
стал гич но ин то ни ра них се ћа ња и ин ди ви ду ал них до жи вља ја. Уз по-
тре бу об у хват ни је и ет но ко ре о ло шки уте ме ље не ре кон струк ци је не-
ка да шње тра ди ци о нал не пле сне прак се, као и са гле да ва ња ње них 
тран сфор ма ци ја у са вре ме ном дру штве но-исто риј ском кон тек сту, 
ло гич но се на мет ну ла по тре ба за ње ним ис црп ни јим ис тра жи ва њем 
in si tu у фор ми те рен ског ра да.

Са на ме ром ку му ла тив ног про ши ри ва ња соп стве них са зна ња о 
тра ди ци о нал ном пле су и му зи ци Ср ба у Ба на ту, те рен ска ис тра жи ва-
ња Ду нав ске кли су ре и По ља ди је спро во дим у кон ти ну и те ту од 2010. 
го ди не. Пр ве до ла ске у Кли су ру омо гу ћи ла је по др шка Ака дем ског 
дру штва за не го ва ње му зи ке „Гу сле“ из Ки кин де, ка да су ми се на 
те рен ским ис тра жи ва њи ма при дру жи ли ко ре о граф Игор По пов и ет-
но му зи ко лог Мар ти на Ка рин (2010, 2011. и 2012. го ди не).11 У на ред ном 
пе ри о ду до ла зи ла сам у Ста ру Мол да ву и Сви ни цу у кон ти ну и те ту 
сва ке го ди не ма кар је дан пут.12 На овим пу то ва њи ма нај че шће ми се 
при дру жи ва ла ет но лог Мла де на Пре лић, а је дан пут и њен ко ле га Ми-
лош Ра шић. Сва ког пу та при дру жи ва ли су ми се и сту ден ти ет но му-
зи ко ло ги је Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. У ма ју 2013. 
го ди не ор га ни зо ва ла сам за јед нич ко те рен ско ис тра жи ва ње Под гру пе 
за Те рен ска ис тра жи ва ња. Те о ри је и ме то де Сту диј ске гру пе за ет-
но ко ре о ло ги ју Ме ђу на род ног са ве та за тра ди ци о нал ну му зи ку,13 ка да 
је сед мо ро ис тра жи ва ча из ра зних де ло ва Евро пе и из САД не ко ли ко 
да на бо ра ви ло у Сви ни ци оп сер ви ра ју ћи Ус кр шње оби ча је у се лу и 
до ку мен ту ју ћи ри ту ал на ме њи ва ња пле са по кој ни ку. Нај зад, по чет ком 
ав гу ста 2017. го ди не, Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња и кул ту ру Ср ба 

10 Ви ше о до са да шњим ис тра жи ва њи ма Ду нав ске кли су ре, По ља ди је и, по себ но, нај-
и сточ ни јег се ла у ко јем жи ве Ср би на овом про сто ру, Сви ни це, вид. ви ше у ракочеВић 2017: 
1259–1287).

11 Уз ор га ни за ци о ну и, сва ка ко мо ти ва ци о ну, по др шка АДЗНМ „Гу сле“ под ра зу ме ва-
ла је по кри ва ње тро шко ва пре во за.

12 Ова те рен ска пу то ва ња оства ре на су за хва љу ју ћи фи нан сиј ској по мо ћи из про јек та 
Му зич ка и играч ка тра ди ци ја мул ти ет нич ке и мул ти кул ту рал не Ср би је (рег. бр. 177024) 
Ка те дре за ет но му зи ко ло ги ју Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

13 На зив ове гру па ци је ис тра жи ва ча на ен гле ском је зи ку гла си: Sub-study gro up on 
fi eld re se arch. The ory and met hod, Study gro up on et hnoc ho re o logy, In ter na ti o nal co un cil for 
tra di ti o nal mu sic (ICTM).
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у Ру му ни ји при Са ве зу Ср ба у Ру му ни ји, омо гу ћио ми је кон ти ну и тет 
у овим ис тра жи ва њи ма и про ши ри ва ње до са да шњих са зна ња кроз 
ин тен зи ван те рен ски рад,14 а за хва љу ју ћи од лич ним кон так ти ма ло-
кал них ак ти ви ста Са ве за Ср ба са ме шта ни ма Ста ре Мол да ве, Ди ви ча, 
Ма че ви ћа и Бе ло бре шке. 

Циљ овог са оп ште ња је сте да се на осно ву те рен ских ис тра жи ва-
ња (ко ја об у хва та ју ин тер вјуе, фил мо ва ње и ау дио-сни ма ње де мон-
стра ци ја ки не тич ких и ме ло диј ских обра за ца по је ди нач них пле со ва, 
као и оп сер ва ци ју са уче ство ва њем у не ко ли ко пле сних до га ђа ја за бе-
ле же них у на се љи ма Ста ра Мол да ва и Сви ни ца) ет но граф ски са гле да 
пар ти ци па тор на пле сна тра ди ци ја Ср ба у Ду нав ској кли су ри и По ља-
ди ји у то ку XX ве ка, али исто вре ме но пред ста ве и об ли ци са вре ме ног 
пле сног ис по ља ва ња Ср ба на овој те ри то ри ји.

У не до стат ку про сто ра, ово га пу та па жња ће би ти усме ре на на 
игран ку као ба зи чан об лик кон стру и са ња ре ги о нал но-спе ци фич ног 
ко лек тив ног иден ти те та жи те ља Ду нав ске кли су ре и По ља ди је, бу ду-
ћи да је овај об лик здру же ног свет ко ва ња ло кал них се о ских за јед ни ца 
и да ље ве о ма ви та лан. Кроз раз ма тра ње кон тек сту ал них и са др жај них 
осо бе но сти игран ки по ку ша ћу, да кле, да од го во рим на сле де ћа пи та-
ња: Ко ји пле со ви су у то ку XX ве ка чи ни ли ди стинк тив ну од ли ку 
срп ског ре пер то а ра Кли су ре и По ља ди је? Ко је тех нич ко-стил ске од-
ли ке су чи ни ле осно ву њи хо ве ет нич ке ди фе рент но сти? С дру ге стра-
не, ко ји пле сни ре пер то ар се да нас из во ди у срп ским на се љи ма у Кли-
су ри и По ља ди ји? На ко ји на чин? Да ли је мо гу ће го во ри ти о кон ти-
ну и те ту пле сне тра ди ци је на овом про сто ру и ко је су пер спек ти ве 
ње ног одр жа ња у бу дућ но сти?

Ме то де те рен ских ис тра жи ва ња су под ра зу ме ва ле оп сер ва ци ју 
ак ту ел не прак се, уче ство ва ње у пле сним из во ђе њи ма и њи хо во фил-
мо ва ње, али, јед на ко, и ин тер вјуе са ста ри јим ме шта ни ма о вре ме ну 
њи хо ве мла до сти и сни ма ње де мон стра ци ја пле сних обра за ца ко ји се 
у са вре ме ној прак си ви ше не из во де. Због то га ће тра ди ци о нал на пле-
сна прак са Ср ба у Ду нав ској кли су ри и По ља ди ји би ти ге не рал но 
са гле да на кроз се ћа ња ње них ак те ра15 уз упо ре до пред ста вља ње од-
ли ка ак ту ел не пле сне прак се, да би на по слет ку би ле раз ма тра не мо-
гућ но сти ње ног очу ва ња у бу дућ но сти.

14 Те рен ски рад је спро во ђен у окви ру про јек та Ис тра жи ва ње кул ту ре и исто ри је 
Ср ба у Ру му ни ји.

15 Нај ста ри ји ка зи ва чи са ко ји ма сам са ра ђи ва ла у окви ру те рен ских ис тра жи ва ња су 
ро ђе ни 30-их го ди на XX ве ка, те су њи хо ва се ћа ња на не ка да шњу пле сну прак су ве за на за 
сре ди ну и дру гу по ло ви ну тог ве ка. 
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Игран ка у се ћа њи ма и ак ту ел ној прак си:
кон си ту а ци о не осо бе но сти

Пре ма се ћа њи ма ста ри јих ме шта на, игран ке су не ка да у лет њем 
пе ри о ду ор га ни зо ва не сва ке сед ми це16 на се о ским „ћо шка ма“ (рас кр-
сни ца ма) по чев од по по днев них ча со ва уз уче шће ло кал них му зи ча ра.17 
По след њих не ко ли ко де це ни ја ова пле сна оку пља ња не ста ју из прак-
се, али се игран ке по во дом ве ћих цр кве них пра зни ка (Бо жи ћа, Ус кр-
са и До ва18), се о ских за ве ти на,19 по не кад и хра мов них сла ва ло кал них 
се о ских цр ка ва, као и по во дом тзв. да на се ла (zi le le co mu nei) и но во -
у спо ста вље них фе сти ва ла, и да ље ор га ни зу ју, те су по ста ле нај ва жни-
ји об лик ко лек тив ног свет ко ва ња. Ова пра зно ва ња, ко ја, да кле, оства-
ру ју кон ти ну и тет у ак ту ел ној кул тур ној прак си жи те ља Кли су ре и 
По ља ди је, не ка да су под ра зу ме ва ла дво днев не пле сне до га ђа је, док се 
да нас нај че шће ор га ни зу ју са мо пр вог да на за ве ти не и/или сла ве, од-
но сно са мо на дан но во у спо ста вље ног пра зни ка. У лет њем пе ри о ду се 
игран ке одр жа ва ју на по љу, нај че шће у цен три ма се о ских на се ља, док 
у зим ском пе ри о ду ло ка тив на ком по нен та ових до га ђа ја под ра зу ме ва 
за тво рен про стор у са ла ма ло кал них до мо ва кул ту ра. Про ме на ам би-
јен та узро ко ва ла је у про шло сти и про ме ну на зи ва за ове пле сне до-
га ђа је, те се у Кли су ри и По ља ди ји че сто ови ску по ви у за тво ре ном 
про сто ру на зи ва ју ба ло ви, што је при сут но и да нас.  

Јед на од ба зич них од ли ка игран ки у Кли су ри и По ља ди ји, ко јом 
се оства ру је функ ци ја кон стру и са ња и осна жи ва ња ко лек тив них иден-
ти те та ло кал них се о ских за јед ни ца, је сте то да оне пред ста вља ју вид 
са мо ор га ни зо ва ња ме шта на. У том ци љу, по сто је нео фи ци јал не, али 
јав но при зна те функ ци је тзв. ка па ра ша (јед ног или ви ше њих) ко ји пре 
игран ке са ку пља ју но вац за му зи ча ре. Ва жност њи хо ве функ ци је за 
до бру ор га ни за ци ју пле сног до га ђа ја јав но се по твр ђу је ти ме што су, 
на ро чи то у про шло сти, они за по чи ња ли пле са ње по ча сним по ло жа јем 
на по чет ку пле сне фор ма ци је и има ли не пи са но пра во да по соп стве-
ном на хо ђе њу на ру чу ју пле со ве, кре и ра ју ћи њи хов ре до след у то ку 

16 Нај че шће не де љом, а не ка да и сре дом, че тврт ком и су бо том. 
17 У Ма че ви ћу је за бе ле же но жи во пи сно се ћа ње на одр жа ва ње игран ки у лет њем пе-

ри о ду: због то га што у се лу ни је би ло ас фал та, те се при ли ком пле са ња по ди за ла ве ли ка 
пра ши на, пле са чи су би ли при мо ра ни да по си па ју во ду по рас кр сни ци, али су упр кос то ме 
че сто би ли ве о ма пра шња ви, а сва ка ко ка ља ви (нешић 2010). 

18 До ви ма се на про сто ру це лог Ба на та на зи ва пра зник Све те Тро ји це, од но сно Ду хо ва.
19 Се о ске за ве ти не су у Кли су ри и По ља ди ји нај зна чај ни је, ма сов не се о ске свет ко ви-

не, ка да до ла зи нај ве ћи број го сти ју из дру гих на се ља. Због то га на ве ди мо не ке од њих. 
За ве ти на у Лу го ве ту је на дан Тр но ве Пет ке, Со ко лов цу на дан Све тог Или је, Ста ре Мол-
да ве на Ус крс, Бе ло бре шке на Спа сов дан, Ма че ви ћа на Пе тров дан, Ди ви ча на До ве.
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ве че ри.20 Ма да функ ци ја ка па ра ша и да ље по сто ји, по след њих два де-
се так го ди на, ло кал не оп штин ске упра ве, али и Са вез Ср ба у Ру му-
ни ји, фи нан сиј ски по др жа ва ју одр жа ва ње игран ки на ро чи то по во дом 
ве ћих пра зни ка, од но сно за ве ти на у лет њем пе ри о ду. Ве ћа фи нан сиј-
ска сред ства омо гу ћа ва ју ан га жо ва ње по зна тих му зи ча ра и во кал них 
со ли ста из Те ми шва ра, али и из Ср би је,21 што не ми нов но ути че на 
про фи ли са ње пле сно-му зич ког ре пер то а ра.

Ре до след из во ђе ња пле со ва на игран ка ма ни је био стро го од ре ђен, 
са мим тим што су ка па ра ши на ру чи ва ли ну ме ре. У пе ри о ду на кон 
Дру гог свет ског ра та, па све до пре два де се так го ди на, пр ви плес на 
игран ка ма у Ма че ви ћу је, ме ђу тим, нај че шће би ло Жи ки но ко ло, на кон 
че га би сле ди ли сит но ко ло, па ма ђа рац (нешић 2010). У Ста рој Мол-
да ви је за бе ле же но да се по чи ња ло ма ђар цем (драгичеВић 2017), док 
је у Сви ни ци пр ви плес оба ве зно би ла сит на на (јереМић 2016). По-
след њих го ди на на пле сним до га ђа њи ма у по је ди ним ме сти ма на ис-
то ку Кли су ре (Ста ра Мол да ва, Сви ни ца), ре пер то ар ски ре до след за-
по чи ње ру мун ским пле сом бру (brâul), о ко јем ће ви ше ре чи би ти 
ка сни је. На кон бруа, чи је из во ђе ње мо же тра ја ти и чи тав сат, у Сви-
ни ци се и да ље по шту је од ре ђе ни ре пер то ар ски ре до след ко ји под ра-
зу ме ва то да се па ров ни пле со ви из во де на кон пле са ња у ко лу. За вр шне 
ну ме ре го то во сва ке игран ке у Сви ни ци у ак ту ел ној пле сној прак си 
су, сто га, ру мун ски пле со ви де дој (de doi) и ин вр ти та (invărtita). 

Сре ди ном XX ве ка, све до по зних 1960-их го ди на, ге не ра циј ски 
но р ма ти ви игран ки су под ра зу ме ва ли ак тив но уче шће пле са ча ста ри-
јих од 14, 15 го ди на, ко ји су сти ца ли пра во уче ство ва ња у пле су нај-
че шће тек по сле за вр ше не основ не шко ле (јаношеВић 2017; Трујкић 
2017). Де вој ке су на игран ку мо гле до ла зи ти без ро ди те ља, у прат њи 
дру га ри ца или ста ри је бра ће, али ни ка ко са ме. Де ца су би ла при сут на 
на овим до га ђа ји ма, али ни су сме ла да пле шу. По след њих не ко ли ко 
де це ни ја, ови но р ма ти ви се ви ше не по шту ју, те игран ке у Кли су ри и 
По ља ди ји по ста ју у не по сред ном сми слу са бор ни дру штве ни до га ђа-
ји у окви ру ко јих се оства ру је ко лек тив ни иден ти тет чи та ве ло кал не 
за јед ни це, без об зи ра на ге не ра циј ску при пад ност ње них чла но ва. 

20 У Ма че ви ћу је за бе ле же но се ћа ње да су не ка да ка па ра ши пре игран ке про ла зи ли 
кроз се ло са свир ци ма огла ша ва ју ћи њен по че так пе ва њем бе ћа ра ца, а, ка да би сти гли ис-
пред „Оп шти не“, „глав ни“ ка па раш за по чи њао би пле са ње (нешић 2010). 

21 Ме ђу њи ма су, на при мер, по зна те пе ва чи це из Те ми шва ра Ми ха е ла Пе тро вић (Mi-
ha e la Pe tro vi ci) и Ан дреа Вој ка (An dre ea Vo i ca), као и му зи ча ри из Ср би је, хар мо ни каш 
Бор ко Ра ди во је вић, пе ва чи ца Је ле на Бро чић и дру ге зве зде Гранд про дук ци је. 
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Ин стру мен та ри јум
Из ме ђу два свет ска ра та ко ри шћен ин стру мен та ри јум је под ра зу-

ме вао фру лу (у ло кал ном го во ру флу ра) ко ју су сви ра ли Ср би, гај де 
ко је су ко ри шће не у срп ској тра ди ци о нал ној му зич кој прак си у По ља-
ди ји (несТороВић 2017), као и ви о лин ске (лаф та ри, лаф та ши или ла у-
та ри) и там бу ра шке ан сам бле, ко је су чи ни ли ис кљу чи во Ро ми (кочи-
јаш 2017; радоВанкоВић 2017). У Сви ни ци су у овом пе ри о ду Ср би 
сви ра ли тру бе, те има ли ан самбл тру ба ча ко ји је сви рао на игран ка ма 
(јереМић 2017). Хар мо ни ка (у ло кал ном го во ру акор ди он) се на под-
руч ју Кли су ре и По ља ди је по ја вљу је та ко ђе у овом пе ри о ду, али су је 
све до 1950-их и 1960-их го ди на сви ра ли ис кљу чи во Ро ми (гурун 2010; 
урошеВић 2010).

На кон Дру гог свет ског ра та, Ср би зна чај но про ши ру ју свој му-
зич ки ин стру мен та ри јум кла вир ном хар мо ни ком и осни ва њем там бу-
ра шких ан сам ба ла. Там бу ра ши су по пра ви лу сви ра ли на при ред ба ма, 
а знат но ре ђе на игран ка ма (драгичеВић 2017). Од 1960-их го ди на 
уста љу је се стан дард на му зич ка „фор ма ци ја“22 ко ја се са сто ја ла од 1 
до 2 хар мо ни ке (у овом пе ри о ду по пра ви лу кла вир не), бра ча (ги та ре) 
и кон тра ба са (бас или брон ка) (радоВанкоВић 2010; 2017; сТанкоВић 
2010). У ис тој и на ред ној де це ни ји је у Сви ни ци и Љуп ко ви био ве о ма 
ак ти ван ром ски ан самбл ла у та ра из Љуп ко ве (Ђурић 2016; јереМић 
2016).

До 1970-их го ди на сви ра ло се без озву че ња („на ’лад но“), што је 
ути ца ло и на про стор ну ком по нен ту игран ке, јер су сви ра чи сви ра ли 
у цен тру пле сних фор ма ци ја, а по по тре би су се и кре та ли, пра те ћи 
нај бо ље му шке пле са че. На кра ју ове де це ни је ја вља се за о крет у му-
зич ко-звуч ној есте ти ци: по ја вљу ју се пр ви син ти сај зе ри („ор га ни“), 
дуг ме та ра по ти ску је кла вир ну хар мо ни ку под ути ца јем но во ком по но-
ва не ин стру мен тал не му зи ке из Ср би је, а гла сно озву че ње, ко је из 
тех нич ких раз ло га при мо ра ва му зи ча ре на за у зи ма ње ста тич не по зи-
ци је по ред пле са ча, по ста је стил ско-звуч ни им пе ра тив свих пле сних 
до га ђа ја (сТеФаноВић 2010; 2017).23

У ак ту ел ној прак си стан дард ну фор ма ци ју, по ред ор га на, оба ве зно 
чи не и дуг ме та ре као звуч ни мар ке ри срп ског му зич ког из ра за, али је 
ве о ма че сто и при дру жи ва ње тру ба и сак со фо на ко ји из во де ру мун ску 

22 Сви ан сам бли се у ло кал ном го во ру на зи ва ју фор ма ци ја ма без об зи ра на њи хов са-
став.

23 Хар мо ни каш Го ран Сте фа но вић из Бе ло бре шке (ро ђен 1963. го ди не) се жи во се ћа 
тре ну та ка ка да се, као ве о ма млад из во ђач, при дру жио фор ма ци ји То ми сла ва Ра до ван ко-
ви ћа кра јем 1970-их го ди на, а ка да се тек по чи ња ло са озву ча ва њем ин стру ме на та (сТеФа-
ноВић 2017).
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му зи ку, а ко је по пра ви лу сви ра ју Ру му ни. Док су све до 1980-их го-
ди на му зи ча ри пред во ди ли пе ва ње у ко јем су мо гли уче ство ва ти сви 
при сут ни, за о крет у есте ти ци му зич ког из во ђе ња на кон 1980-их го ди-
на под ра зу ме ва по ја вљи ва ње во кал них со ли ста, ко ји су нај че шће ре-
пер то ар ски спе ци ја ли зо ва ни у ет нич ком сми слу (срп ски или ру мун ски 
ре пер то ар).

Ре пер то ар
Пле сни ре пер то ар Ср ба у Ду нав ској кли су ри и По ља ди ји чи не 

пле со ви у ко лу, пле со ви ко ји се из во де у па ру (по дво је) и пле со ви у 
трој ка ма. Фор ма ци ја ко ла је увек отво ре на24 и у њој се ис ти чу пр ви 
(онај ко ји „иде на пред“, а у Сви ни ци онај ко ји „во ди да нац“) и по след-
њи из во ђач (у Сви ни ци се он на зи ва „опаш“). Ко ло се увек кре ће за 
де сном ру ком. Па ро ви су сло бод но рас по ре ђе ни по про сто ру, осим у 
вер зи ји ру мун ског пле са ар де ља на (ar de le a na) ко ји се из во ди у Сви-
ни ци у ко јем су па ро ви рас по ре ђе ни по кру жни ци.  У трој ка ма се из-
во де сит но ко ло и ма ђа рац. Пле са ње у со ло фор ма ци ји уз сло бод но 
ко ри шће ње ин ди ви ду а ли зов аних по кре та ко је се из во ди уз ак ту ел не 
хи то ве срп ске попфолк и ру мун ске ет нопо п му зи ке је све ви ше за-
сту пље но, али се ја вља по пра ви лу тек у по зним ве чер њим ча со ви ма 
и то на игран ка ма у за тво ре ном про сто ру ко је су ор га ни зо ва не по во дом 
ра зних про сла ва. На за ве ти на ма ова кав вид пле сно-ки не тич ког ис по-
ља ва ња мла дих још увек ни је за сту пљен.

Пре ма по ре клу и вре ме ну за сту пље но сти у тра ди ци о нал ној и ак-
ту ел ној пле сној прак си Ср ба на овом про сто ру за бе ле же ни пле со ви се 
мо гу жан ров ски си сте ма ти зо ва ти на ау то хто не ба нат ске пле со ве, ср-
би јан ска ко ла, ру мун ске тра ди ци о нал не пле со ве и ло кал но спе ци фич-
не пле со ве ко ји су на ста ли под ути ца јем ру мун ске пле сне тра ди ци је. 

*
АутохтониплесовиСр ба у Ду нав ској кли су ри су сит но ко ло, 

ку ку ни ца, ше сти ца и ма ђа рац. Они су би ли осно ва пле сног ре пер то-
а ра у то ку пр вих де це ни ја XX ве ка, те их се нај ста ри ји ме шта ни Кли-
су ре и По ља ди је ро ђе ни 1930-их го ди на још увек жи во се ћа ју. Се ћа ња 
на ве ли ко ко ло и ша ра нац из жан ра тзв. му шког над и гра ва ња (ви ше у 
Rakočević 2012a: 35–36) су са свим ма гло ви та и ве за на ис кљу чи во за 
По ља ди ју (урошеВић 2010).

Нај ре пре зен та тив ни ји пред став ник срп ског ау то хот ног ре пер то-
а ра је сте сит но ко ло. Овај плес струк ту рал но при па да пле со ви ма ти-

24 Осим у ру мун ском пле су пе ри ни ца.



43

па бран ла ду бле (bran la do u ble), од но сно иден ти чан је ба нат ском ма лом 
ко лу: чи не га боч ни ко ра ци и ко ра ци у ме сту у окви ру че тво ро такт не 
ла те рал но си ме трич не струк ту ре. Овај јед но став ни обра зац ко ра ка је 
омо гу ћа вао да се пле са њу сит ног ко ла мо гу при кљу чи ти сви при сут ни 
без об зи ра на го ди не ста ро сти и ки не тич ко-пле сне спо соб но сти, те је 
у про шло сти имао из ра зи ту ко хе зив ну функ ци ју (крсТић 1987: 207). У 
овом пле су је, ме ђу тим, би ла при сут на из ра зи та род на раз дво је ност. 
Му шкар ци су има ли при ли ку да пле шу ћи сит но ко ло основ ни обра зац 
ко ра ка ва ри ра ју ис ка зу ју ћи из во ђач ку спрет ност и ки не тич ку кре а тив-
ност, ко ри сте ћи ве о ма ра зно вр сне мо ти ве по пут „по ско ка од о здо“, „ута-
па ња“, за пли та ња, пре пли та ња, треп та ја, син ко пи ра них уда ра, по кле-
ци ва ња, па чак и кле ча ња (ви ше у Rakočević 2012a: 48).

За му шко игра ње у овом пле су по себ но се ве зу је тзв. ко лач, ко ји 
из во ђа чи име ну ју фи гу ром, а ко ји пред ста вља сло жен осмо такт ни мо-
тив у ко јем се не ко ли ко му шка ра ца пу шта из основ не фор ма ци је, те 
на кон укр ште них ко ра ка на пред у тра ја њу од че ти ри так та за вр ша ва-
ју фра зу клек нув ши на ко ле но, а по том се укр ште ним ко ра ци ма на зад 
вра ћа ју у по чет ну по зи ци ју (ви ше у карин 2012: 32, 39–40). Ко лач се 
из во ди уз по се бан ме ло диј ски обра зац, а ње го во из во ђе ње је у ва ри-
јант ним об ли ци ма за бе ле же но у Со ко лов цу и Бе ло бре шци 2010. го ди-
не као ре кон струк ци ја не ка да шње тра ди ци је. С об зи ром на фик сност 
од но са из ме ђу ки не тич ке и му зич ке фра зе на ко јем се за сни ва из во ђе-
ње овог ком плек сног и, у из во ђач ком сми слу, зах тев ног пле сног мо-
ти ва, мо же се прет по ста ви ти да је пре у зет из сцен ске прак се се о ских 
фол клор них дру шта ва.

За раз ли ку од му шка ра ца, же не су у сит ном ко лу нај че шће са мо 
по цуп ки ва ле у ме сту или из во ди ле „сит не“ тро ко ра ке го то во без оди-
за ња сто па ла од тла, обез бе ђу ју ћи су и гра чи ма ста бил ну рит мич ку 
пот по ру. Све ове од ли ке сит ног ко ла су иден тич не од ли ка ма из во ђе ња 
ма лог ко ла на ши рој те ри то ри ји Ба на та. Спе ци фич ност сит ног ко ла 
са про сто ра Ду нав ске кли су ре и По ља ди је, ме ђу тим, пред ста вља то 
да је оно на овој те ри то ри ји из во ђе но ис кљу чи во у трој ка ма или, по-
не кад, у пе тор ка ма (два му шкар ца са три же не25) рас по ре ђе ним по 
кру жни ци (крсТић 1987: 207). Иа ко се мо же сма тра ти нај ре пре зен та-
тив ни јим пред став ни ком ау тох то ног пле сног ре пер то а ра Ср ба, сит но 
ко ло се у по је ди ним ме сти ма (нпр. Ста ра Мол да ва) ви ше не из во ди у 
ак ту ел ној пар ти ци па тор ној прак си, већ са мо на сце ни.

Пле со ви ку ку ни ца и ше сти ца при па да ју ти пу ко ла у три (ви ше у 
ранисаВљеВић 2012: 257–258) и из во де се уз иден ти чан ме ло диј ски 
обра зац. Спе ци фич ност из во ђе ња ко ла у три код Ср ба у Ру му ни ји, па 

25 Же на –му шка рац –же на –му шка рац –же на.
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та ко и у Ду нав ској кли су ри и По ља ди ји, је сте да ла те рал но фра зно 
уоб ли ча ва ње за по чи ње мо ти вом „пре плет“ ко ји се по на вља, а тек у 
тре ћем и сед мом так ту усле дио би „по скок од о зго“. На овај на чин се 
из во ди ку ку ни ца. Спе ци фич ност обра сца ко ра ка ше сти це огле да се у 
то ме да се у њој тре ћи и сед ми такт из во де „сит ним“, од но сно крат ким 
ко ра ци ма осмин ских рит мич ких вред но сти, при че му се за др жа ва 
основ но свој ство ко ла у три, а то је ла те рал но си ме трич на ди хо том на 
фра зна ор га ни за ци ја осмо такт не струк ту ре. Ку ку ни ца и ше сти ца се 
ви ше не из во де у пар ти ци па тор ној прак си.

За раз ли ку од њих, ма ђа рац се још увек мо же из во ди ти на игран-
ка ма и, раз ли чи то од дру гих де ло ва Ба на та, у Кли су ри и По ља ди ји се 
из во ди ис кљу чи во у трој ка ма. Као што је то уо би ча је но на ши рем ге-
о граф ском под руч ју, обра зац ко ра ка ма ђар ца се са сто ји из по но вље них 
тро ко ра ка ко ји се из во де у рит мич кој фи гу ри че твр ти на – две осми не. 
По пут из во ђе ња сит ног ко ла, у ма ђар цу су му шкар ци мо гли да основ-
ни обра зац ко ра ка ва ри ра ју на нај ра зли чи ти је на чи не уз нај че шће ко-
ри шће ње „пре пле та“ и ак цен то ва ног из ба ци ва ња сло бод не но ге „сит-
но“ на пред, док су их же не пра ти ле по цуп ку ју ћи у ме сту (крсТић 1987: 
206). Ова не ка да из ра зи та род на ди фе рен ци ра ност се по ла ко гу би из 
прак се. Спе ци фич ност из во ђе ња ма ђар ца у По ља ди ји је сте да се у го-
ди на ма на кон Дру гог свет ског ра та из во дио уз ме ло ди ју шу ма диј ског 
пле са по ли ти ка и вре ме, ко ју је по след њих де це ни ја за ме ни ла ме ло-
ди ја ужич ког ко ла.

Тзв. србијанскимколима ко ја су на те ри то ри ју Ду нав ске кли су-
ре и По ља ди је сти гла на кон Пр вог свет ског ра та при па да ју: Жи ки но 
ко ло, ђур ђе вац, па лан гај, мо ра вац, че тво рак, шо та и тзв. срп ско ко ло.

Раз ли чи то од ђур ђев ца и па лан га ја, Жи ки но ко ло се и да нас ве о ма 
ра до из во ди у свим се ли ма Кли су ре и По ља ди је. Ње го ву спе ци фич-
ност, осим то га да се из во ди иден тич но пле со ви ма ко ла у три на те-
ри то ри ји Ру му ни је (у окви ру че тво ро такт не фра зе нај пре се из во де 
два „пре пле та“, по том „по скок од о зго“ па по но во „пре плет“, а он да се 
та фра за по на вља у ла те рал ној си ме три ји), је сте ње го ва ме тро рит мич-
ка око сни ца у тро дел ној рит мич кој пул са ци ји.26 По ред то га, у ак ту ел-
ној прак си у свим ме сти ма Кли су ре и По ља ди је Жи ки но ко ло се из во-
ди у аси ме трич ној пу та њи кре та ња, ко ја је иден тич на вла шком ко лу: 
пр ва че ти ри так та се из во де за де сном ру ком, за тим сле де два „пре-
пле та“ у ме сту, а по том „по скок од о зго“ и „пре плет“ за ле вом ру ком. 
Не мо же се са си гур но шћу ре ћи ка да је овај на чин из во ђе ња Жи ки ног 
ко ла усво јен, од но сно да ли од са мог по чет ка пред ста вља спе ци фич-
ност ње го вог из во ђе ња на ис то ку Кли су ре. 

26 Као што је на по ме ну то, иден тич но се из во ди плес ко ко ни ца, а ва ри јант но ше сти ца, 
с тим да ова два пле са има ју пар ну ди стри бу ци ју ме тро рит мич ког то ка. 
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Ђур ђе вац (на зи ван још и ђур ђе вак или ђур ђев ка) и па лан гај има ју 
са мо свој не дво дел не струк ту ре обра за ца ко ра ка, а спе ци фич ност па
лан га ја је сте да је био из во ђен у ле си. Ма да су све до 1970-их го ди на 
чи ни ли са став ни део ре пер то а ра игран ки, да нас се из во де ис кљу чи во 
у се о ским фол клор ним дру штви ма.

Мо ра вац је у Кли су ру и По ља ди ју сти гао сре ди ном XX ве ка или 
у де це ни ја ма на кон Дру гог свет ског ра та. Иа ко се ве зу је уз пре по зна-
тљи ву ме ло ди ју, на овом про сто ру се обра зац ко ра ка мо рав ца из во ди 
у че тво ро такт ној струк ту ри у окви ру ко је пр ва два так та чи не крат ки, 
„сит ни“ ко ра ци ко со де сно, а по том сле де два „пре пле та“. Због по чет-
них ко ра ка овај плес се по не кад на зи ва и ше сти цом.27 Мо ра вац је и 
да ље при су тан на игран ка ма у свим се ли ма Кли су ре и По ља ди је, осим 
у Сви ни ци.

За раз ли ку од Жи ки ног ко ла, ко је је, да кле, кон ти ну и ра но је дан 
од до ми нант них пред став ни ка ло кал ног, ет нич ки ди стинк тив ног пле-
сног ре пер то а ра већ го то во сто ти ну го ди на, за че тво рак (ка же се још 
и че тво рац), ко ји је по сво јим ки не тич ким осо би на ма ана ло ган пле су 
ора ђе па тру,28 не мо же се са си гур но шћу ре ћи ка да је ин те гри сан у 
пле сну прак су Ду нав ске кли су ре и По ља ди је.29 Из во ђа чи га пер ци пи-
ра ју као нео дво ји ви део ло кал ног пле сног ре пе р то а ра, иа ко на гла ша-
ва ју ње го ву при мар ну те ри то ри јал ну ве за ност за про стор се ве ро и сточ-
не Ср би је. Ет нич ко од ре ђе ње овог пле са је ма гло ви то, а ве зу је се исто-
вре ме но за срп ско и вла шко ста нов ни штво са су прот не стра не ре ке.

Из во ђе ње шо те, ко ја да нас пред ста вља је дан од нај по пу лар ни јих 
пле со ва и Ср ба и Ру му на дуж чи та ве Кли су ре и у По ља ди ји, за по че то је 
по чет ком 1990-их го ди на, а пре у зе то са про сто ра Ђер дап ске кли су ре.30

Ко ло ко је жи те љи Кли су ре и По ља ди је нај че шће име ну ју срп ским 
ко лом по след њих го ди на са став ни је део ре пер то а ра свих срп ских 

27 У пле су ше сти ца ови крат ки ко ра ци се, као што је на по ме ну то, ја вља ју у тре ћем 
так ту.

28 Плес ора ђе па тру или влај на (да нас вла шко ко ло) пред ста вља основ ни плес се ве-
ро и сточ не Ср би је и срп ског и вла шког ста нов ни штва (МладеноВић 1974: 101; Васић 1997: 
273; 2005: 314).

29 Сви нич ки хар мо ни каш Жи ван Ђу рић, ро ђен 1961. го ди не, иа ко че тво рак од ре ђу је 
као плес ко ји је при мар но са те ри то ри је се ве ро и сточ не Ср би је, твр ди да је он ин те грал ни 
део пле сне прак се се ла од ње го вих нај ра ни јих се ћа ња, да кле од 1970-их го ди на (Ђурић2016). 
Ове на во де је по твр дио и ло кал ни кон тра ба си ста Ла зар Је ре мић, ро ђен 1949. го ди не (јереМић 
2016). Хар мо ни каш Ра до ји ца Ми ли во је вић Ка ји ца из Ста ре Мол да ве сма тра да је овај плес 
до спео у Кли су ру на кон 1989. го ди не (МилиВојеВић 2010), што по твр ђу ју и по је ди ни ет но-
граф ски на пи си о пле сној прак си овог под руч ја у ко јем се че тво рак не по ми ње (уп. крсТић 
1987: 205–210). 

30 Пре ма ис тра жи ва њи ма Оли ве ре Мла де но вић по чет ком 1970-их го ди на, из во ђе ње 
шо те је пред ста вља ло са свим но ву по ја ву у се ли ма Ђер дап ске кли су ре (МладеноВић 1974: 
103).
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игран ки на под руч ју Ду нав ске кли су ре. Ње гов обра зац ко ра ка је иден-
ти чан обра сцу ко ра ка Жи ки ног ко ла, док му зич ка ком по нен та, ко ја је 
ба зи ра на на ме тро рит мич ком про то ку дво дел не пул са ци је рит мич ких 
је ди ни ца (што се ко ло кви јал но на зи ва срп ском двој ком), пред ста вља 
ме ша ви ну мно гих ин стру мен тал них ко ла пре у зе тих из му зич ке тра-
ди ци је Ср би је, ме ђу ко ји ма до ми ни ра ме ло ди ја ужич ког ко ла. 

Румунскиплесови ко ји су у то ку дру ге по ло ви не XX ве ка мо гли 
би ти из во ђе ни на игран ка ма су хо ра (ho ra), пе ри ни ца (pe ri nița), ср ба 
(sir ba), па ров ни плес ар ђе ља на (ar de le a na) и, да нас нај за сту пље ни ји, 
бру (brǎul). У Сви ни ци се из во де и па ров ни пле со ви ин вр ти та (in vǎr
ti ta) и де дој (de doi). 

Док хо ра, пе ри ни ца31 и ар ђе ља на при па да ју ста ри јем ре пе р то а ру, 
те су у ак ту ел ној прак си све ма ње за сту пље ни, бру је у то ку по след њих 
два де сет го ди на нај до ми нант ни ји плес у пле сној прак си Кли су ре и 
По ља ди је. Иа ко ет нич ки спе ци фи ци ран као ру мун ски плес, он да нас 
на ши рој те ри то ри ји пред ста вља на дет нич ки мар кер за јед ни штва свих 
ста нов ни ка Ба на та (Green 2016: 125–127). На кон 1989. го ди не, на гле 
екс пан зи је ме ди ја и ши ре ња раз ли чи тих жан ров ских фор ми ру мун ског 
ет нопо па, плес бру пре у зи ма при мат у пар ти ци па тор ној пле сној прак-
си и се о ских и град ских сре ди на на за па ду зе мље и по ти ску је ло кал но 
спе ци фич не тра ди ци о нал не фор ме. Ма да по сто је мно ге раз ли чи те 
вер зи је овог пле са (на при мер, Po PIn 1951: 184–185; Bucşan 1957: 160–115; 
Green 2014: 29), он се у ак ту ел ној пле сној прак си Ду нав ске кли су ре и 
По ља ди је из во ди ше та ју ћим ко ра ци ма у осмо такт ној ла те рал но аси-
ме трич ној струк ту ри (пет так то ва за де сном ру ком и три у ме сту или 
кра ћим ко ра ци ма уна зад, без окре та). Ујед на чен ме тро ри там ду гих 
ше та ју ћих ко ра ка у че твр тин ским и по ло вин ским вред но сти ма, мо же 
би ти ва ри ран из у зет но сит ним тро ко ра ци ма у про сто ру, ко ји се сма-
тра ју струк ту рал но-стил ском од ли ком ру мун ске пле сне тра ди ци је. 

Ср ба је ру мун ски плес у ко лу тро такт не струк ту ре обра сца ко ра-
ка (ви ше у Rakočević 2012б: 256), ко ји се у ак ту ел ној пле сној прак си 
Ду нав ске кли су ре из во ди на игран ка ма у кон ти ну и те ту по след њих 
два де се так го ди на, а мо гу ће је и од ра ни је.

Па ров ни пле со ви де дој и ин вр ти та пред ста вља ју стан да рд ни део 
ак ту ел ног пле сног ре пер то а ра Сви ни це. С об зи ром на из у зет но брз 
тем по у ко јем се из во де, иза зов су и за ве ште пле са че. Док је ме тро-
рит мич ка струк ту ра обра сца ко ра ка пле са де дој иден тич на пле су бру, 
с тим да се из во ди ла те рал но си ме трич но ве о ма крат ким ко ра ци ма 

31 Плес пе ри ни ца је из во ђен у По ља ди ји, нај че шће на за вр шет ку свад бе (урошеВић 
2010). У Ста рој Мол да ви је, ме ђу тим, мо гао да бу де из во ђен и на игран ка ма (драгичеВић 
2017). 
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због из у зет но бр зог тем па, ин вр ти та је дво дел ни плес са из ра зи тим 
врт ња ма па ра у дру гом де лу, на шта упу ћу је и њен на зив.

Локалноспецифичниплесови ко ји су из во ђе ни на игран ка ма, а 
на ста ли су под ути ца јем срп ске или ру мун ске пле сне тра ди ци је нај-
ве ро ват ни је сре ди ном XX ве ка су: цу цаљ ка, сит на на, вла шко мол дав
ско ко ло и Ору, ору, до зо ру. 

Цу цаљ ка је плес за бе ле жен са мо у Сви ни ци и то у окви ру ре кон-
струк ци ја не ка да шње пле сне прак се (Ђурић 2016; јереМић 2016). При-
па да ти пу ко ла у три, али је из во ђен ко ра ци ма у ме сту без оди за ња 
но гу, у фор ма ци ји отво ре ног ко ла у ко јој су пле са чи по ве за ни тзв. 
вој во ђан ским по ве зи ва њем. Сво јим струк ту рал но-фор мал ним, као и 
стил ско-из во ђач ким од ли ка ма, пред ста вља амал гам ср би јан ске и ба-
нат ске пле сне тра ди ци је, те се мо же прет по ста ви ти да је на стао сре-
ди ном XX ве ка. Да нас се ви ше не из во ди.

Плес сит на на, ко ји је све до 1990-их го ди на био основ ни плес 
Ср ба у Сви ни ци, та ко ђе, пред ста вља, мо же се ре ћи, „по ср бље ну“ ла-
те рал но си ме трич ну вер зи ју ру мун ског пле са бру, че му су до при но-
си ли на чин по ве зи ва ња (тзв. вој во ђан ско по ве зи ва ње ти пич но на овом 
про сто ру са мо за Ср бе) и из у зет но „ни ски“, крат ки ко ра ци. Ак ту ел на 
ла те рал но аси ме трич на вер зи ја пле са бру је у Сви ни ци у то ку 1990-их 
го ди на пот пу но по ти сну ла сит на ну ко ја, са не двој бе ним срп ским ет-
нич ким од ре ђе њем, да нас по сто ји са мо у се ћа њи ма ста ри јих ме шта на.

Вла шко мол дав ско ко ло (на зи ва но још и ста ро ко ло) пред ста вља-
ло је спе ци фич ност пле сне прак се Ста ре Мол да ве у то ку дру ге по ло-
ви не XX ве ка. Мо гли су га из во ди ти са мо нај ве шти ји из во ђа чи, а пред-
ста вљао је јед ну од ла те рал но си ме трич них вер зи ја пле са бру, ко ја се 
ви ше не из во ди. Ма да је овај плес на стао пре у о бли ча ва њем ру мун ског 
пле са, мо же се сма тра ти спе ци фич ном од ли ком и срп ског ре пер то а ра, 
с об зи ром на ње го ве стил ско-из во ђач ке осо бе но сти, као и ла те рал но 
си ме трич ну струк ту ру основ ног обра сца ко ра ка.

Се ћа ња на плес Ору, ору, до зо ру су за бе ле же на у Ма че ви ћу (нешић 
2010) и Бе ло бре шци (несТороВић 2017). Бу ду ћи да ње гов обра зац ко ра ка 
при па да ти пу  ла те рал но си ме трич не шет ње, мо же се прет по ста ви ти да 
је „по ср бље на“ вер зи ја ру мун ског пле са хо ра. Овај плес је био по пу ла ран 
у де це ни ја ма на кон Дру гог свет ског ра та, а мо гу ће је и ра ни је.

Про ми шља ња о бу дућ но сти:
мо гућ но сти очу ва ња тра ди ци о нал них пле со ва

Иа ко је пле сну прак су Ср ба у Ду нав ској кли су ри и По ља ди ји нео-
п ход но по сма тра ти као про мен љи ву, ди на мич ну и флу ид ну, у окви ру 
хе те ро ге ног ре пе р то а ра мо гу ће је из дво ји ти пле со ве ко ји су у про шло-
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сти пред ста вља ли ет нич ки мар кер Ср ба на овом про сто ру, а ко је и 
да нас из во ђа чи сма тра ју иден ти фи ка ци о ном осно вом соп стве ног кул-
тур ног иден ти те та. То су пле со ви: сит но ко ло, ма ђа рац, ђур ђе вац, 
па лан гај, ко ко ни цаи ше сти ца, мо ра вац, Жи ки но ко ло и, у Сви ни ци, 
сит на на. У том сми слу по треб но је раз ми шља ти о обез бе ђи ва њу њи-
хо вог кон ти ну и те та, не са мо у окви ру пар ти ци па тор не прак се (се о ске 
игран ке) већ и пре зен та ци о не, да кле, у сцен ском из во ђе њу.

Иа ко су по ме ну ти пле со ви при сут ни у пре зен та ци о ном кон тек сту 
у фор ми ко ре о гра фи је на род не игре ко ју из во де се о ска фол клор на дру-
штва Кли су ре и По ља ди је, нео п ход но је по ме ну ти да се, на жа лост, у 
њи хо вим из вед ба ма по пра ви лу не обра ћа па жња на не го ва ње аде кват-
ног из во ђач ког сти ла, а по је ди нач ни ло кал ни пле со ви се че сто у сцен-
ском при ка зи ва њу представља ју упо ре до са ну ме ра ма из Ср би је ко је 
ни ка да ни су би ле из во ђе не на овом про сто ру у пар ти ци па тор ном кон-
тек сту,32 без ло гич не дра ма тур ги је ре до сле да, те уз не а де кват ну му-
зич ку под ло гу. По треб но је, нај пре, по ди ћи свест о по тен ци јал но ве ли-
ком зна ча ју ло кал них тра ди ци о нал них пле со ва за ло кал ну за јед ни цу, 
као и ути ца ти на то да се, у еду ка тив ним про це си ма, струк ту ри и сти-
лу из во ђе ња сва ког по је ди нач ног пле са при сту пи са по себ ном па жњом. 
У том ци љу, би ло би до бро ор га ни зо ва ти пле сне ра ди о ни це у ко ји ма 
би уче ство ва ли и мла ђи и ста ри ји при пад ни ци ло кал не за јед ни це, што 
би омо гу ћи ло кон ти ну и тет у про це си ма спон та ног ге не ра циј ског пре-
но ше ња пле сно-ки не тич ког зна ња. На овим ра ди о ни ца ма нео п ход но је 
да уче ству ју ло кал ни му зи ча ри, ко ји би сво јим зна њем и ис ку ством 
до при не ли обез бе ђи ва њу од го ва ра ју ће ау тен тич но сти и ква ли те ту ло-
кал но-спе ци фич ног пле сно-му зич ког из во ђе ња. По себ ну па жњу је по-
треб но усме ри ти на ожи вља ва ње пле со ва ко ји се ви ше не из во де, као 
што су ста ро мол дав ско ко ло или, у Сви ни ци, сит на на и цу цаљ ка.

Обез бе ђи ва ње кон ти ну и те та из во ђе ња тра ди ци о нал них пле со ва 
у сцен ском кон тек сту би тре ба ло па ра лел но да те че са по ку ша јем њи-
хо вог ре ви та ли зо ва ња на се о ским игран ка ма. За то је, у пр вом ре ду, 
нео п ход на мо ти ва ци ја са мих из во ђа ча – пле са ча и му зи ча ра, ко је је 
по треб но охра бри ти у ста но ви шту да упра во по ме ну ти пле со ви пред-
ста вља ју ди стинк тив ну од ли ку ло кал ног кул тур ног на сле ђа ко ја све-
до чи о кул тур ној по себ но сти Ср ба на овом про сто ру. Да би се ови 
ци ље ви оства ри ли, чи ни се да је нео п ход но ус по ста ви ти са рад њу из-
ме ђу струч ња ка и при пад ни ка ло кал не за јед ни це, што при па да сфе ри 
при ме ње не ет но му зи ко ло ги је а ти ме и до ме ну са свим прак тич ног 
де ло ва ња. Је дан од ци ље ва овог тек ста је сте и под сти цај у том прав цу. 

32 На при мер са пле сом ма ка зи це или са пле сом по скок ко ји се из во ди уз ме ло ди ју 
„Игра ле се де ли је“ из ко ре о гра фи је „Игре из Ср би је“ Ол ге Ско вран.
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Selena Č. Rakočević

TRADITIONAL DANCES OF THE SERBS IN THE AREA OF  
THE DANUBE GORGES AND POLJADIJA:

MEMORIES AND CONTEMPORARY PRACTICE

Summary

The geographically distinct area of   the left bank of the Danube in Romania is tra-
ditionally referred to as Banatska or, more often, as the Danube Gorges (unlike the right 
bank, which belongs to the Republic of Serbia and is called Đerdapska klisura). In the 
area of   the Danube Gorges and Poljadija, along with Romanian settlements, there are 
plenty of villages where Serbs make or have made the majority. The aim of this paper is 
to present traditional dances of the Serbs in the area of Danube Gorges based on field 
research (which included interviews, filming and audio recording of demonstrations of 
kinetic and melodic patterns of individual dances, as well as participant observation of 
the several dance events recorded in Stara Moldava). At the same time, the focus is on 
the contemporary dance practice of the Serbs in this area. Which dances made a distinc-
tive feature of the Gorges Serbian repertoire during the 20th century? What technical and 
stylistic features were the bases of their ethnic differentiation? On the other hand, what 
dance repertoire is performed in Serbian settlements in the Gorges nowadays? In what 
way are they performed? Is it possible to talk about the continuity of dance tradition in 
this area and what are the perspectives of its maintenance in the future? 

Keywords: Danube Gorges, Poljadija, Serbs, dance tradition, contemporary practice, 
sustainability.
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ИВА НА С. ВЕ СИЋ
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

СВЕ СЛО ВЕН СКА ИДЕ ЈА У ДЕ ЛО ВА ЊУ СА ВЕ ЗА
МУ ЗИ ЧА РА У КРА ЉЕ ВИ НИ СХС/ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ
ТО КОМ ДВА ДЕ СЕ ТИХ ГО ДИ НА XX СТО ЛЕ ЋА:

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ, АК ТИВ НО СТИ, ПО СТИГ НУ ЋА∗∗

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду раз ма тра ли смо до при нос де ла функ ци о не ра нај зна-
чај ни јег про фе си о нал ног удру же ња му зи ча ра у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји – Са ве за му-
зи ча ра у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, спро во ђе њу сло вен ске кул тур не ин те гра ци је. 
Пра те ћи де ло ва ње гру пе оку пље не око зва нич ног гла си ла ор га ни за ци је Ju go sla ven ski 
mu zi čar / Mu zi čar, у ме ђу на род ним окви ри ма, из дво ји ли смо кључ не по ду хва те ко ји 
су по кре ну ти у пе ри о ду из ме ђу 1923. и 1929. с ци љем збли жа ва ња и ин тер кул тур не 
раз ме не са сло вен ским му зи ча ри ма и струч ња ци ма. Ре зул та ти ана ли зе ви до ва и ин-
тен зи те та ко ла бо ра ци је за гре бач ких му зи ча ра с му зи ча ри ма из сло вен ских зе ма ља 
по сма тра ни су у ком па ра ци ји с ре зул та ти ма ра ни јих ис тра жи ва ња. Циљ то га био је 
да се раз мо три да ли су и у ко јој ме ри на сто ја ња ове гру па ци је ко ре спон ди ра ла са 
срод ним те жња ма дру гих ју го сло вен ских и сло вен ских му зи ча ра, као и с до ми нант-
ним ста во ви ма и прак сом по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те с ових про сто ра.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: све сло вен ство, Са вез му зи ча ра у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви-
ји, Фран/Фра њо Ши дак, Ја ро слав Ши дак, Ju go sla ven ski mu zi čar / Mu zi čar.

За ми сао о кул тур ном и по ли тич ком збли жа ва њу Сло ве на на тлу 
Евро пе ак ту е ли зо ва ла се у раз ли чи тим ви до ви ма по че в од XVII ве ка.1 
Ка ко су се ме ња ле ге о по ли тич ке при ли ке на овом про сто ру и, у скла-
ду с тим, ду го роч ни ци ље ви по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те по је-

* distinto_differente@yahoo.com 
∗∗ Ова 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 
(ОН177004), ко ји фи нан си ра  Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја  Ре пу-
бли ке Ср би је.

1 Ме ђу нај ра ни је по бор ни ке сло вен ске иде је убра ја се хр ват ски те о лог и све стра ни 
ин те лек ту а лац Ју рај Кри жа нић (1618–1683). О ње го вим ак тив но сти ма и за ми сли ма у по гле-
ду сло вен ског збли жа ва ња  ви де ти де таљ ни је у Pe tro vIch 1947.
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ди нач них сло вен ских на ро да, та ко су се по ја вљи ва ла но ва ту ма че ња 
зна ча ја и мо да ли те та њи хо вог ме ђу соб ног по ве зи ва ња.2 Упр кос круп-
ним про ме на ма иза зва ним ис хо дом Ве ли ког ра та и Ок то бар ске ре во-
лу ци је ко ји су, из ме ђу оста лог, до не ли по ли тич ко оса мо ста ље ње ве-
ћи ни Сло ве на, као и не дво сми сле но уда ља ва ње њи хо вих на ци о нал них 
ели та од ру ског, од но сно со вјет ског ути ца ја, по тре ба за об у хват ни јом 
ко ла бо ра ци јом на раз ли чи тим ни во и ма ни је из гу би ла на ва жно сти. 
Шта ви ше, сти че се ути сак да су у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та 
негдашњa стре мље ња ка сло вен ској ин те гра ци ји по че ла из но ва да ин-
спи ри шу ус та ла са не ду хо ве сло вен ских ин те лек ту а ла ца ко ји су у апо-
ка лип тич ном сло му ве ли ких им пе ри ја на тлу Евро пе ви де ли при ли ку 
за исто риј ско уз ди за ње и бу ђе ње кул тур но-по ли тич ких по тен ци ја ла 
ве ко ви ма спу та ва них сло вен ских на ро да. У скла ду с но во на ста лим 
исто риј ским окол но сти ма, иде ја о ин тен зи ви ра њу кон та ка та ме ђу сло-
вен ским на ро ди ма ра ди ства ра ња чвр шћих кул тур них, на уч них, еко-
ном ских и по ли тич ких спо на и, по сле дич но, об ли ко ва ња спе ци фич не 
ци ви ли за циј ске тво ре ви не не са мо у европ ском већ и гло бал ном кон-
тек сту, при ву кла је па жњу јед ног де ла ју го сло вен ских ин те лек ту а ла ца 
по чет ком два де се тих го ди на про шлог ве ка, ме ђу ко ји ма су ве ли ки удео 
има ли му зи ча ри и му зич ки струч ња ци. Иа ко је у том мо мен ту све сло-
вен ство афир ми са но у скр ом ним раз ме ра ма ме ђу при пад ни ци ма по-
ли тич ке ели те пр вен стве но кроз по ја ча ну раз ме ну с Че хо сло вач ком у 
број ним обла сти ма де ло ва ња, по је ди ни ин те лек ту ал ни и умет нич ки 
кру го ви при сту пи ли су му с пу но ен ту зи ја зма не за у ста вља ју ћи се 
са мо на на дах ну тим из ра зи ма со ли да р но сти са сло вен ском „бра ћом“. 
По ла зе ћи од не до вољ но ја сно фо р му ли са не или де ли мич но ис кри ста-
ли са не иде о ло шке под ло ге у скло пу ко је су мо гле да се пре по зна ју 
на сла ге де вет на е сто ве ков них ту ма че ња исто риј ске уло ге и зна ча ја 
Сло ве на на ста лих у Ру си ји и Хаб збур шкој мо нар хи ји (сло ве но фил ство/
сла вја но фил ство, пан сла ви зам, ау стро сла ви зам, нео сла ви зам/но во сла-
ви зам; уп. oB šust 2013: 198–230) у спре зи с по сле рат ним фи ло зоф ским 
пе си ми змом и евр о а зиј ским схва та њи ма, при пад ни ци тих кру го ва 
ини ци ра ли су раз ли чи те ак тив но сти с ци љем да про кла мо ван кул тур-
ни про грам ак ту е ли зу ју и пре то че у да ле ко се жан про цес збли жа ва ња.

2 О исто ри ји иде је сло вен ске ин те гра ци је, као и ње ним ак ту е ли за ци ја ма, ин тер пре-
та ци ја ма и по ли тич ким, дру штве ним и кул тур ним ефек ти ма по сто је број не сту ди је. За 
по тре бе овог ра да ко ри сти ли смо се ре зул та ти ма ис тра жи ва ња исто ри ча ра и ан тро по ло га 
ко ји су се по себ но фо ку си ра ли на оте ло вље ње све сло вен ства ме ђу ау стро у гар ским Сло ве-
ни ма то ком XIX ве ка, те на по чет ку XX ве ка (šI dak 1968; Gross 1981; agičić 2000), по том 
ме ђу ру ском по ли тич ком и ин те лек ту ал ном ели том XIX и XX ве ка (shla Pen tokh ed. 2007) 
и, нај зад, у ши рем  вре мен ском и ге о граф ском оп се гу (oB šust 2013).
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Прем да је кул тур на и умет нич ка са рад ња из ме ђу ју го сло вен ских 
и дру гих сло вен ских на ро да на те ме љу све сло вен ских те жњи би ла 
пред мет не ко ли ко ис тра жи ва ња у про те клим го ди на ма у ко ји ма су се 
ис пи ти ва ле по је ди не ње не ди мен зи је,3 овом при ли ком је циљ да се 
са гле да ју из ве сне ини ци ја ти ве ко је до са да ни су де таљ ни је раз ма тра-
не, од но сно да се објаснe њи хов узрок и ефек ти ко је су има ле у ју го-
сло вен ској умет нич кој и јав ној сфе ри и ши ре. По себ ну ва жност у том 
сми слу има ло је де ло ва ње гру пе за гре бач ких му зи ча ра, ути цај них 
при пад ни ка Са ве за му зи ча ра у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, пред во-
ђе них Фра ном/Фра њом Ши да ком, а по том и Ја ро сла вом Ши да ком, 
ко ји су чи ни ли не са мо око сни цу гла си ла организацијe Ju go sla ven ski 
mu zi čar / Mu zi čar у пе ри о ду од 1923. го ди не до кра ја два де се тих го ди-
на про шлог ве ка, већ и кључ не но си о це ње них ме ђу на род них ак тив-
но сти. Оно је по сма тра но у ком па ра ци ји с на по ри ма дру гих ју го сло-
вен ских и сло вен ских му зи ча ра из тог пе ри о да ко ји су се по све ти ли 
раз ви ја њу сло вен ске уза јам но сти кроз ус по ста вља ње лич них кон та-
ка та или зва нич ну са рад њу с умет нич ким дру штви ма, ан сам бли ма и 
ор га ни за ци ја ма. Из у зев ука зи ва ња на спек тар ак тив но сти за гре бач ких 
му зи ча ра и му зич ких струч ња ка, по сма тра не су и вла да ју ће при ли ке 
у ју го сло вен ској сре ди ни ка да је о све сло вен ској иде ји реч. Би ло је, 
на и ме, бит но да се ис так не од нос пре ма њој, ње на рас про стра ње ност, 
и при ступ ту ма че њу ме ђу при пад ни ци ма ин те лек ту ал не ели те да 
би се на по слет ку из ши ре пер спек ти ве са гле дао учи нак раз ма тра не 
гру пе.

Ис пи ти ва ње уло ге ју го сло вен ских му зи ча ра у ши ре њу све сло вен-
ске иде је то ком два де се тих го ди на про те клог сто ле ћа про ис те кло је 
из ре зул та та ра ни јих ис тра жи ва ња (Весић 2016; vesić2017; 2019) ко ји 
су обо га ће ни и над гра ђе ни но вим уви ди ма. Они су на ста ли из ана ли-
зе ме ђу на род ног де ло ва ња за гре бач ких му зи ча ра из тог пе ри о да на 
осно ву си сте ма ти зо ва них по да та ка из ча со пи са Ju go sla ven ski mu zi čar 
/ Mu zi čar, а по том и из збир ке до ку ме на та Ко сте П. Ма ној ло ви ћа по-
хра ње не у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ, Бе о град.4

3 Тај фе но мен за јед но с фе но ме ном ме ђу сло вен ских кул тур них ве за у кон тек сту де ло-
ва ња му зи ча ра у ме ђу рат ном пе ри о ду де таљ ни је су ис тра жи ва ли му зи ко ло зи Ми ли ца Га јић 
(гајић 1996), Алек сан дар Ва сић (va sIć 2007; Васић2009;2014), Ива на Ве сић (ve sIć2007; 
2019; Весић 2016), Ка та ри на То ма ше вић (ТоМашеВић 2009), Ро за ли на Спа со ва и Сте фан ка 
Ге ор ги е ва (sPa so va, Ge or GI e va 2011), Сте фан ка Ге ор ги е ва (Ge or GI e va 2017) и Би ља на Ми ла-
но вић (МиланоВић 2010; MI la no vIć2017).

4 Ова збир ка је де ли мич но ар хи ви стич ки об ра ђе на услед че га по је ди нач ни до ку мен ти 
ни су сиг ни ра ни.  
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Ју го сло вен ска јав на сфе ра и по ја ва све сло вен ских те жњи:
са жет осврт

Не ко ли ко го ди на на кон Пр вог свет ског ра та ме ђу ју го сло вен ским 
ин те лек ту ал ци ма по ја ви ла су се ту ма че ња раз во ја ју го сло вен ског дру-
штва и кул ту ре у ко ји ма осла ња ње на за пад но е вроп ске мо де ле ни је 
пред ста вља ло по ла зну осно ву. Пут на прет ка и уна пре ђе ња на овим 
про сто ри ма во дио је кроз угле да ње на до стиг ну ћа по је ди них сло вен-
ских на ро да, али и ме ђу соб ну са рад њу ко ја је услед прет по ста вље не 
по ду дар но сти ду хов них од ли ка раз ли чи тих гру па Сло ве на и њи хо ве 
ци ви ли за циј ске са о бра зно сти тре ба ло да из не се на ви де ло зна ча јан 
кул тур ни по тен ци јал сло вен ске „ра се“. Да је еман ци па ци ја ју го сло-
вен ског дру штва и кул ту ре и це ло куп ног сло вен ског „про сто ра“ мо-
гу ћа пр вен стве но кроз об у хват ну, кон ти ну и ра ну и си сте ма тич но во-
ђе ну ин тер кул тур ну раз ме ну наговешт авaно је у ди ску си ја ма по је ди-
них ис так ну тих на уч ни ка и ути цај них јав них лич но сти с ових про-
сто ра. Ме ђу њи ма, ва жно ме сто при па да ло је про фе со ри ма Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду – ан тро по ге о гра фу и ет но ло гу Јо ва ну Цви ји ћу, као 
и хе ле ни сти Ми ло шу Ђу ри ћу, ко ји су све сло вен ској иде ји по ку ша ли 
да да ју ја сни је од ре ђе ње. Оба на уч ни ка пред ста ви ла су сво је по гле де 
на све сло вен ство у ча со пи су Срп ски књи жев ни гла сни к у пр вој по ло-
ви ни два де се тих го ди на у крат ком вре мен ском раз ма ку. Нај пре је ис-
ту пио Цви јић са жи ма ју ћи сво ја схва та ња у тек сту „Осно ве ју жно сло-
вен ске ци ви ли за ци је“ (1922), а на ње го ве прет по став ке и за кључ ке 
на до ве зао се Ђу рић у спи су „Кул тур на ми си ја Сло ве на“ (1924). Од је ци 
њи хо вих по став ки мо гли су да се уо че у ту ма че њи ма све сло вен ства 
ути цај них кон зер ва тив них и ли бе рал них кру го ва у Кра ље ви ни СХС/
Ју го сла ви ји те су из тог раз ло га по себ но апо стро фи ра ни (уп. Весић 
2016: 127–140).

Цви ји ће во из ла га ње пр вен стве но је би ло фо ку си ра но на про блем 
ства ра ња кул тур ног је дин ства и за јед нич ког ци ви ли за циј ског окви ра 
ме ђу Ју жним Сло ве ни ма, тач ни је Ср би ма, Хр ва ти ма и Сло вен ци ма, 
док је пи та ње оп ште сло вен ског ује ди ње ња за у зе ло спо ред но ме сто.
Упр ко с то ме, из ве сне прет по став ке ко је је с тим у ве зи из нео овај на-
уч ник од по себ ног су зна ча ја бу ду ћи да су кон ти ну и ра но ре про ду ко-
ва не у ма ње или ви ше из ме ње ној фор ми у на ра ти ви ма по кло ни ка све-
сло вен ства то ком чи та вог ме ђу рат ног пе ри о да. Пре све га, бит но је то 
да је Цви јић по ла зио од уве ре ња да сло вен ски на ро ди мо ра ју да раз-
ви ју са мо сво јан тип ци ви ли за ци је и, кон се квент но, др жа ве и да је у 
том про це су нео п ход но да се усре дсре де на кул тур ну ра ван уме сто на 
по ли тич ку, има ју ћи у ви ду по сто ја ње ме ђу соб них „по ли тич ких су-
прот но сти“ (ЦВијић 1922: 350). Им пе ра тив оства ре ња кул тур не и со-
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ци јал не ау тох то но сти ове гру па ци је јед ним де лом је про ис ти цао из 
сти ца ња по ли тич ке са мо стал но сти и осло ба ђа ња од пре вла сти дру гих 
на ци ја с ко ји ма не де ле „основ не пси хич ке осо би не“ и на чи не „ре а го-
ва ња на по ја ве спољ ње га све та и жи во та“ (1922: 350). Ипак, у ве ћој 
ме ри је он био мо ти ви сан пре ва зи ла же њем огра ни че ња европ ске ци-
ви ли за ци је оту ђе не од „исти не“ и уда ље не од „пра вог жи во та и Бо га“ 
(1922: 350). Иа ко пре о ку пи ран кре и ра њем ју жно сло вен ског кул тур ног 
по рет ка, тач ни је про це си ма на ко ји ма је оно по чи ва ло, Цви јић је ин-
ди рект но ука зао на мо гу ће на чи не сло вен ске еман ци па ци је. При ме-
ћу ју ћи да на том по љу у про шло сти ни је би ло „ко ор ди ни ра ног ра да, 
са пла ном и си сте мом“ (1922: 351), али да су на кон Ве ли ког ра та окол-
но сти да ле ко по вољ ни је, сти че се ути сак да је он по себ не на де по ла гао 
у аде кват ну „ко ла бо ра ци ју на уч них и ху ма них ин сти ту ци ја и пу бли-
ци ста“, као и у на ди ла же ње ме ђу соб них лин гви стич ких пре пре ка кроз 
уче ње је зи ка дру гих сло вен ских на ро да (1922: 351–352).

На тра гу Цви ји ће вих схва та ња о зна чај ној уло зи Сло ве на у гло-
бал ним окви ри ма у бли ској бу дућ но сти уз на гла ша ва ње ва жно сти 
про це са „еку ме ни за ци је чо ве чан ства“ (Ђурић 1924: 525), Ми лош Ђу рић 
се усред сре дио на раз ма тра ње раз ли ка из ме ђу ис точ них и за пад них 
ци ви ли за ци ја, те пло до твор но сти ли ми нал не по зи ци је сло вен ских 
на ро да – „из ме ђу Ис то ка и За па да“, у оче ки ва ном све чо ве чан ском пре-
по ро ду. По ла зе ћи од уве ре ња о не у рав но те же ном од но су из ме ђу ду-
хов ног и ма те ри јал ног у за пад ним и ис точ ним кул ту ра ма, тач ни је 
пре вла сти „тех ни ке“ на про сто ру Евро пе, од но сно „ети ке“ у зе мља ма 
Ази је, ти пич не за број не де вет на е сто ве ков не по став ке све сло вен ства 
на ро чи то ме ђу ру ским ин те лек ту ал ци ма, Ђу рић је уло гу Сло ве на ви-
део у њи хо вом пре мо шћа ва њу пу тем „ви ше кул тур не син те зе“ ко ја је 
под ра зу ме ва ла сје ди ња ва ње „два ти па жи во та: жи вот Ис то ка у про-
сто ру и жи вот За па да у вре ме ну; [...] ок ци ден тал не прак ти ке и кри ка 
и ори ен тал ног (sic !) ве ли ког ћу та ња и ми ра“ (1924: 529). То је, ка ко је 
ис ти цао, пред ста вља ло кру пан ко рак ка ства ра њу „јед не жи вот ни је 
кул ту ре, јед не бо га ти је син таг ме, у ко јој би, на је дан ор ган ски на чин, 
би ли по јед ни веч ни са др жа ји кул ту ра ис точ них и за пад них“ (1924: 
529). По пут Цви ји ћа и Ђу рић је био ми шље ња да су Сло ве ни до бив ши 
по ли тич ку не за ви сност би ли у при ли ци да кре и ра ју „сво ју са мо стал-
ну, бо га то ни ан си ра ну (sic!) ци ви ли за ци ју и кул ту ру, ко ја би сво јим 
спе ци фич ним осо би на ма, сво јим по себ ним аспек ти ма, на чи ни ма и 
ре зул та ти ма, уса вр ша ва ла и до пу ња ва ла ци ви ли за ци ју и кул ту ру оп шту 
свет ску“ (1924: 609). Ис хо ди ште тог про це са он је ви део у ожи вља ва њу 
и раз ви ја њу ства ра лач ких на го на „из ко јих по ни ко ше оне мно го број не 
срп ске за ду жби не, цр кве и ма на сти ри“, као и срп ске на род не пе сме, 
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ри зни це „оп ште чо ве чан ских кул тур них вред но сти“ и „чу вар ке на ших 
[словенских] ме сиј ских ми сли“ (1924: 612). 

Осим што је на гла ша вао ва жност срп ског кул тур ног на сле ђа у 
уз ди за њу Сло ве на и њи хо вом ко нач ном сту па њу на сце ну исто ри је, 
Ђу рић ни је пре ци зи рао ка ко би до то га мо гло да до ђе ни ти да ли је 
имао у ви ду све сло вен ске на ро де или са мо је дан њи хов део. За раз ли-
ку од ње га, Цви јић је био знат но од ре ђе ни ји. Го во ре ћи о по је ди но сти-
ма сло вен ског кул тур ног збли жа ва ња и кре и ра ња је дин стве не ци ви-
ли за ци је, он је по ред Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца имао у ви ду још и 
Че хо сло ва ке, По ља ке и ру ске еми гран те ра су те по Евро пи услед, ка ко 
је ве ро вао, „ве ли ке не сре ће ко ја је сна шла на шу ве ли ку Ру си ју“, алу-
ди ра ју ћи на Ок то ба р ску ре во лу ци ју (ЦВијић 1922: 358). Цви јић је из 
свог ви до кру га из о ста вио Бу га ре без ика квог обра зло же ња, што је, 
прет по ста вља мо, би ло ин спи ри са но та да ак ту ел ним спољ но по ли тич-
ким кур сом Кра ље ви не СХС, то јест из ра зи том од бој но шћу пре ма 
су сед ној др жа ви и ње ној по ли тич кој и ин те лек ту ал ној ели ти ко ја се, 
осим кроз ди пло мат ске  ак тив но сти, ис по ља ва ла и у ју го сло вен ској 
штам пи и јав ној и кул тур ној сфе ри.5

Оп ти ми стич не по гле де на бу дућ ност сло вен ске кул ту ре и ње ну 
ми си о нар ску уло гу ка рак те ри стич не за дво ји цу бе о град ских на уч ни-
ка и ин те лек ту а ла ца чи ни се да је де лио и из ве стан део ју го сло вен ске, 
а на ро чи то срп ске јав но сти. То се, по ред оста лог, мо гло уо чи ти у функ-
ци о ни са њу по је ди них кул тур но-про свет них удру же ња по пут Ју го сло-
вен ског со кол ског са ве за (од 1929. Со ко Кра ље ви не Ју го сла ви је) и Ко ла 
срп ских се ста ра,6 а по том и удру же ња као што су Ју го сло вен ско-

5 О од но си ма из ме ђу Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је и Бу гар ске из ме ђу два свет ска ра та 
и пред ста ва ма о Бу га ри ма у ју го сло вен ској и на ро чи то срп ској  јав но сти ви де ти у рисТић 
2013; 2017а, б.   

6 Пре ма по да ци ма из гла си ла ових удру же ња – So kol ski glasnik и Вардар свесловенске 
те жње су се не дво сми сле но ис по љи ле у њи хо вом де ло ва њу то ком два де се тих го ди на про-
шлог ве ка до сти жу ћи на ро чит успон кра јем те де це ни је. С тим у ве зи, у окви ру Ју го сло вен-
ског со кол ског са ве за ди ску то ва но је о по тре би чвр шћег по ве зи ва ња Сло ве на не са мо кроз 
за јед нич ке на сту пе „pred sve tom“, од но сно све сло вен ске сле то ве, већ и кроз на сто ја ња „da 
[se] po ka že da smo i du šev no je din stve ni, da ho će mo da bu de mo i u nu tri nji na šoj, du šev no sti, u 
ne pre ki nu toj ve zi i da od svo jih na če la neo d stu pa mo ni ka da […]“ (Do da tak: „Iz veš ta ji za VI II. 
glav nu skupšti nu JSS u Be o gra du 27. mar ta 1927. So kol ska štam pa (pot pi sao An te Bro zo vić)“, 
So kol ski gla snik, 1927, бр. 5/6, 53). Слич на стре мље ња по сто ја ла су и у окви ру Ко ла срп ских 
се ста ра чи је се ру ко вод ство ра до ода зва ло по зи ву за при кљу че ње Све сло вен ском удру же њу 
же на 1929. го ди не у Пра гу – ор га ни за ци ји ко ја је има ла за циљ „збли же ње и упо зна ва ње 
сло вен ских на ро да“. Ова ква од лу ка ту ма че на је као ло гич на по сле ди ца ши рих стру ја ња у 
ју го сло вен ској јав но сти и јав но сти број них сло вен ских на ро да, тач ни је чи ње ни це да су 
мно га удру же ња (но ви на ра, ле ка ра, про фе со ра, учи те ља, ин же ње ра, пе да го га) и клу бо ви 
„ухва ти ли ду бо ког ко ре на у све сло вен ској за јед ни ци, у сви ма сло вен ским зе мља ма, где се 
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-че хо сло вач ка ли га и Пољ ско-ју го сло вен ски клуб у окви ру ко јих је 
ин тен зив но ра ђе но на по ве зи ва њу са срод ним сло вен ским ор га ни за-
ци ја ма, као и за ин те ре со ва ним гру па ма и по је дин ци ма. Иа ко је у при-
сту пу сло вен ској ин те гра ци ји во де ћих ју го сло вен ских ин те лек ту ал них 
и по ли тич ких кру го ва ви дљив ути цај Цви ји ће вих и Ђу ри ће вих схва-
та ња, чи ње ни ца је да су у пе ри о ду два де се тих го ди на ак ту е ли зо ва не 
број не ва ри јан те све сло вен ства ко је су про ис ти ца ле из и де о ло шких 
ди стинк ци ја и не по ду дар но сти ши рих кул тур них и дру штве них ин-
те ре са та да ак тив них по је ди на ца и гру па. С тим у ве зи по сто ја ла су 
зна чај на од сту па ња у ту ма че њу овог кон цеп та ме ђу при пад ни ци ма 
раз ли чи тих стру ја ли бе рал ног и кон зер ва тив ног усме ре ња, као и у 
ет нич кој рав ни – из ме ђу пред став ни ка срп ске, хр ват ске и сло ве нач ке 
по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те, те ру ских еми гра на та (уп. vesić 
2019).

Ин те ре сант но је да су ве ро ват но нај гла сни ји по бор ни ци сло вен-
ског об је ди ња ва ња у овом пе ри о ду би ли му зи ча ри и му зич ки струч ња-
ци ко ји су, би ло при ват ним пу тем или по сред ством од ре ђе них ор га-
ни за ци ја, на сто ја ли да иде ји све сло вен ства да ју прак тич но уте ме ље ње. 
С тим у ве зи, они су од 1922. го ди не, a по себ но из ме ђу 1924. го ди не и 
1929. го ди не, по кре ну ли низ зна чај них ини ци ја ти ва и раз ви ли ин тен-
зив ну са рад њу с му зи ча ри ма из раз ли чи тих сло вен ских зе ма ља до-
при нев ши да ово раз до бље пре ра сте у јед ну вр сту „злат ног до ба“ све-
сло вен ства у ју го сло вен ском му зич ком жи во ту. Све што се у на ред ној 
де це ни ји де ша ва ло у тој обла сти пред ста вља ло је углав ном на ста вак 
већ за по чет ог уз осет но опа да ње ин те ре со ва ња чи је по тен ци јал не 
узро ке тре ба тра жи ти у ге не ра циј ској сме ни, евен ту ал ном не за до вољ-
ству по стиг ну тим ре зул та ти ма и ре ви та ли за ци ји иде је о ме ђу бал кан-
ској кул тур ној са рад њи. У на став ку ће по ред кон крет них ак тив но сти 
ју го сло вен ских му зи ча ра у прав цу кре и ра ња об је ди ње ног сло вен ског 
кул тур ног про сто ра би ти ре чи и о по тен ци јал ним раз ло зи ма услед 
ко јих је ова гру па ци ја у од но су на дру ге умет нич ке гру па ци је би ла 
на ро чи то за ин те ре со ва на за ши ре ње све сло вен ства. По ред то га, па жња 
ће би ти по све ће на и из у зет ном за ни ма њу му зи ча ра и му зич ких струч-
ња ка за ус по ста вља ње ве зе с бу гар ским ко ле га ма, што је пред ста вља-
ло бит но од сту па ње не са мо од зва нич не ју го сло вен ске по ли ти ке, већ 
и од до ми нант них ста во ва уну та р у ти цај них ин те лек ту ал них кру го ва 
осо би то у ис точ ним кра је ви ма зе мље.

на из ме нич но одр жа ва ју њи хо ви кон гре си“ (Т., „Кон грес све сло вен ског ује ди ње ња же на у 
Вар ша ви. Ко ло срп ских се ста ра на кон гре су“, Вар дар, 1932, 84–86).                
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Рад на збли жа ва њу сло вен ских му зи ча ра у Са ве зу му зи ча ра у 
Кра ље ви ни СХС: осврт на де ло ва ње уред ни штва и са рад ни ка 

гласила Jugoslavenski mu zi čar / Mu zi čar

Иа ко о лич но сти Фра на/Фра ње Ши да ка, че шког му зи ча ра ко ји се 
у пр вим де це ни ја ма два де се тог ве ка на ста нио у За гре бу, не ма пу но 
по да та ка,7 не ма сум ње да је он од и грао кључ ну уло гу у по кре та њу пр-
вог и је ди ног на ци о нал ног удру же ња про фе си о нал них ква ли фи ко ва них 
му зи ча ра на те ри то ри ји Кра ље ви не СХС – Са ве за му зи ча ра у Кра ље-
ви ни СХС (1924–1941), и да је у ве ли кој ме ри об ли ко вао ње го ву ме ђу-
на род ну де лат ност у пр вим го ди на ма по сто ја ња. О то ме, по ред ак тив-
но сти ко је је пред у зео у свр ху ње го вог уста но вље ња и ор га ни за ци о ног 
про ши ре ња и оба вља ња функ ци ја у по је ди ним под са ве зним ор га ни ма, 
по себ но све до чи ан га жман око по кре та ња и уре ђи ва ња гла си ла Ju go
sla ven ski mu zi čar / Muzičar чији је био не са мо осни вач и вла сник у пе-
ри о ду од 1923. до 1927. го ди не, већ и глав ни идеј ни но си лац.8 Шта ви ше, 
у фор ма тив ном раз до бљу Са ве за ко ји се про те зао до кра ја два де се тих 
го ди на про те клог сто ле ћа (Весић, Пено 2017: 76–114), Ши дак је у свој-
ству чел не лич но сти офи ци јел ног ли ста оства рио плод ну са рад њу с 
ру ко во ди о ци ма број них срод них ор га ни за ци ја и ор га ни за ци о них гла-
си ла и на тај на чин се ста вио у уло гу кре а то ра ње го ве по ли ти ке из ван 
ју го сло вен ских гра ни ца. На и ме, у пр вих не ко ли ко го ди на де ло ва ња 
овог удру же ња му зи ча ра го то во да ни је би ло ини ци ја ти ве ме ђу на род-
ног ка рак те ра у ко јој Ши дак ни је узео уче шће или јој, што је још зна-
чај ни је, ни је дао ја сно про грам ско усме ре ње. С тим у ве зи, без об зи ра 
на про ме не у ре дак ци о ном од бо ру ча со пи са у ко ме су се од 1925. го ди не 
ре дов но сме њи ва ли функ ци о не ри Са ве за  те чи ње ни це да је ова ор га-
ни за ци ја пре у зе ла вла сни штво над њим 1927. пре пу стив ши ру ко во ђе ње  

7 По ред ин фор ма ци ја о то ме да је Ши дак био члан оркeстра На род ног ка за ли шта у 
За гре бу, те да је уче ство вао у осни ва њу пр вог че шког удру же ња му зи ча ра по чет ком XX 
ве ка (1908) о че му по сто је по твр де у ли сту Ju go sla ven ski mu zi čar (ви де ти Fran Ši dak, „U po-
vo du 20-go diš njeg ju bi le ja Uni je če ho slo vač kih mu zi ča ra. Sje ća nja na stva re nje stru kov nog po-
kre ta češ kih mu zi ča ra“, Mu zi čar, 1928, 7, 1–2), ни смо на и шли на дру ге по дат ке о ње го вом 
жи во ту и ра ду.  

8 Ши дак је оба вљао раз ли чи те вр сте по сло ва у окви ру ли ста  нај пре са мо стал но а 1925. 
као део ре дак ци о ног од бо ра при дру жио му се Јо сип Фа ле тић из за гре бач ког огран ка Са ве-
за му зи ча ра, и 1926. Фран Ми ко лић из љу бљан ског огран ка у свој ству од го вор них уред ни-
ка. Су де ћи пре ма из ве шта ји ма по је ди них ор га на ове ор га ни за ци је, уред нич ки по сао је то ком 
1926. (а мо гу ће и пре то га) оба вљао син Фра на Ши да ка – Ја ро слав Ши дак. Од април ског 
кон гре са Са ве за 1927. го ди не гла си ло је пре шло у ру ке ор га ни за ци је, а у уре ђи вач ки од бор 
иза бра ни су Ста ни слав Стра жниц ки, Ја ро слав Ши дак, Бо жи дар Ши ро ла и Среч ко Ку мар. 
Функ ци ју уред ни ка вр шио је Ја ро слав Ши дак, с тим да су на ред не го ди не, 1928, Стра жниц-
ки и Ку мар на пу сти ли ре дак ци ју. Лист је 1928. го ди не про ме нио на зив у Mu zi čar.



61

гру пи сво јих пред став ни ка пред во ђе ној Ја ро сла вом Ши да ком9 као 
уред ни ком, пут ко ји је тра си рао Фран/Фра њо Ши дак у ин тер на ци о-
нал ним окви ри ма ни је на пу штен до кра ја раз ма тра ног пе ри о да.

Је дан од  нај ва жни јих за да та ка на ко ме је ра дио Ши дак и ка сни је 
ње го ви на след ни ци би ло је оства ри ва ње бли ских ве за са сло вен ским 
му зи ча ра ма, што је под ра зу ме ва ло ка ко раз ме ну ис ку ста ва у по гле ду 
функ ци о ни са ња про фе си о нал них удру же ња, та ко и бо ље упо зна ва ње 
с „ло кал ним“ при ли ка ма у му зич ком обра зо ва њу, из во ђа штву, ства-
ра ла штву, исто ри о гра фи ји, из да ва штву и слич но. На те ме љу кон ти ну-
и ра ног „про то ка“ по да та ка из раз ли чи тих сре ди на оче ки ва ло се да ће 
се кре ну ти ка дру гим об ли ци ма са рад ње у ви ду ства ра ња за јед нич ких 
ор га ни за ци ја, про ши ре ња кон церт них ре пер то а ра по сто је ћих ан сам-
ба ла, го сто ва ња умет ни ка и струч ња ка, као и по пу ла ри за ци је сло вен-
ских ком по зи то ра и сло вен ских му зич ких тра ди ци ја. Ја сна опре де ље-
ност у том прав цу на зи ра ла се већ у пр вим бро је ви ма Ju go sla ven skog 
mu zi ča ra ка да у окви ру ру бри ке „Vanj ske  vi je sti“ по чи њу да се по ја вљу-
ју из ве шта ји о му зич ким при ли ка ма у Че хо сло вач кој и Со вјет ском 
Са ве зу, а ка сни је и освр ти на ини ци ја ти ве че хо сло вач ких му зич ких 
умет ни ка о осни ва њу Сме та ни ног до ма, те о кре и ра њу за ко на о за шти-
ти му зи ча ра.10

9 Ја ро слав Ши дак (1903–1986), син Фра на/Фра ње Ши да ка, био је је дан од нај зна чај ни-
јих хр ват ских исто ри ча ра у пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та. Иа ко је оста вио тра га у 
хр ват ској исто ри о граф ској ми сли, о пе ри о ду ње го вог жи во та пре не го што је сте као зва ње 
док то ра исто риј ских на у ка (1935) не зна се мно го. Ја ро слав Ши дак је, по пут свог оца, имао 
ва жну уло гу у об ли ко ва њу ли ста Ju go sla ven ski mu zi čar / Muzičar доприносећи рас пра ва ма 
о по ло жа ју му зич ке про фе си је, о про фе си о нал ном удру жи ва њу му зи ча ра и про бле ми ма 
ко ји су га пра ти ли, о ути ца ју тех но ло шког раз во ја на функ ци о ни са ње по ља му зи ке и сл. 
Има ју ћи у ви ду ра спон те ма и по ја ва о ко ји ма су рас пра вља ли ка ко он, та ко и Фран/Фра њо 
Ши дак и оста ли са рад ни ци ли ста, са жа ље њем кон ста ту је мо да њи хо во пу бли ци стич ко 
де ло ва ње ни је при ву кло па жњу му зи ко ло га на про сто ру не ка да шње Ју го сла ви је до да нас.    

10 У дру гом бро ју ли ста из сеп тем бра 1923. по ја ви ле су се ве сти из Че хо сло вач ке, Ру-
си је (Со вјет ског Са ве за), Ма ђар ске, Ру му ни је и Шпа ни је, да би већ у тре ћем бро ју зна чај на 
па жња би ла по све ће на пи та њу ор га ни зо ва ња му зи ча ра у Че хо сло вач кој (стра на 5), за тим 
ком плет ном на цр ту за ко на о за шти ти му зи ча ра ко ји је на чи њен у окви ру че хо сло вач ких 
удру же ња (5), фор ми ра њу фон да за из град њу до ма у ко ме би уто чо ште на шли ста ри и из-
не мо гли му зи ча ри из ове зе мље (6) и сл. У по себ ном сег мен ту овог бро ја, у ру бри ци „Iz 
vanj skog svi je ta“ на шли су се де таљ ни пре гле ди кон церт них де ша ва ња у Со вјет ском Са ве зу 
и на ја ве на сту па Че шке фил хар мо ни је по во дом про сла ве сто го ди шњи це ро ђе ња Бед жи ха 
Сме та не (6–7). Од че твр тог бро ја из 1923. као стал ни до пи сник из Че хо сло вач ке по ја вљу је 
се Ста ни слав Кр тич ка, пот пред сед ник по дру жни це Са ве за че хо сло вач ких му зи ча ра у Бр ну. 
Ве о ма ин фор ма тив ни из ве шта ји о ра ду бу гар ских и со вјет ских стру ков них ор га ни за ци ја 
по ја ви ли су се то ком 1924, а од ју ла 1925. по ста ју ре дов ни у окви ру ру бри ке „In ter na ci o nal-
ni or ga ni za ci o ni pre gled“. У по гле ду уна пре ђе ња зна ња о му зи ци раз ли чи тих сло вен ских 
на ро да сва ка ко су нај зна чај ни ја би ла го ди шта број V, VI и VII (1927, 1928. и 1929) с оби љем 
ве сти, оп се жних из ве шта ја, чла на ка и јед ног те ма та. 
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У пр вим ме се ци ма по сто ја ња ли ста док Са вез му зи ча ра у Кра ље-
ви ни СХС још ни је фор мал но кон сти ту и сан, уред ни штво се тру ди ло 
да ус по ста ви од но се с вођ ством про фе си о нал них му зич ких удру же ња 
из Че хо сло вач ке, Пољ ске, Со вјет ског Са ве за и Бу гар ске не са мо ра ди 
сти ца ња са зна ња о мо де ли ма и на чи ни ма функ ци о ни са ња ова квих 
ор га ни за ци ја у дру гим, ре ла тив но срод ним сре ди на ма, већ и због на-
ме ре да се у јед ном тре нут ку офор ми Сло вен ски са вез му зи ча ра као 
ин тер на ци о нал на тво ре ви на. Иде ја о ства ра њу сло вен ске уни је на ци-
о нал них удру же ња на мет ну ла се кра јем 1923. го ди не пред ста вља ју ћи 
пр ву ини ци ја ти ву те вр сте на ју го сло вен ском про сто ру и ши ре. Иа ко 
у том тре нут ку не са свим пре ци зно де фи ни са на и по ста вље на она је 
ука зи ва ла на на кло ње ност кру га ју го сло вен ских му зи ча ра оку пље них 
око Ju go sla ven skog mu zi ča ra и бу ду ћег Са ве за му зи ча ра пре ма сло вен-
ским ин те гра циј ским про це си ма. Ка ко је на ве де но у де таљ ном освр ту 
уред ни штва на про блем ин тер на ци о на ли за ци је „му зи чар ског по кре та“ 
(анониМ 1923: 4), по тре ба за сту па њем у ве зу с удру же њи ма из дру гих 
сло вен ских зе ма ља и осни ва њем за јед нич ке над на ци о нал не ор га ни-
за ци је би ла је мо ти ви са на чи ње ни цом да је у том тре нут ку у ме ђу на-
род ним окви ри ма де ло ва ло је ди но Нор диј ско-цен трал но е вроп ско  у дру-
же ње му зи ча ра (Nor disch-Zentraleuropäischer Mu si ker bund) у ко ме је 
по сто ја ла до ми на ци ја гер ман ских ор га ни за ци ја. По ред то га, су де ћи 
пре ма од го во ри ма ко ји су на ју го сло вен ски пред лог сти за ли од чел них 
љу ди по је ди нач них сло вен ских удру же ња, не ма сум ње да је он про-
ис ти цао и из осе ћа ња ме ђу соб не кул тур не срод но сти, слич но сти со ци о-
е ко ном ских окол но сти и же ље за за јед нич ким исту па њем на „me đu-
na rod nom fo ru mu“ (аnoniM 1924a: 3). 

Не ду го на кон што су ис ка за ли те жњу ка об је ди ња ва њу сло вен ских 
удру же ња у окви ру јед не ор га ни за ци је, ју го сло вен ски му зи ча ри су 
при сту пи ли ин тен зив ној ко ре спон ден ци ји с ко ле га ма из Бу гар ске и 
Че хо сло вач ке. Из Че хо сло вач ке су нај пре до ла зи ли пе си ми стич ки ин-
то ни ра ни од го во ри, а по сле кра ћег вре ме на рас по ло же ње се про ме ни ло 
(1924a: 3). У при лог то ме, ка ко су ис ти ца ли чла но ви ре дак ци је Ju go sla
ven skog mu zi ča ra, све до чи ло је обра ћа ње се кре та ра Са ве за че хо сло вач-
ких му зи ча ра (Unie če sko slo venských  hudebníků) у зва нич ном гла си лу 
Hudební věstník, у ко ме је кон ста то вао сле де ће:

Na na šu  mo ral nu pot po ru u svom or ga niz. [or ga ni za ci o nom] raz vit ku 
mo gu ju go slav. [ju go sla ven ski] dru go vi ta ko du go ra ču na ti, dok će mo vi dje ti, 
da ra de svi je sno za do bro bit ci je log sta le ža i dok će mo uz do bru vo lju mo ći 
kon sta to va ti, da iz la žu sve  svo je sna ge, ne pre za ju ći ni  pred žr tva ma ako bu de 
po treb ne da se po me nu ti cilj po stig ne. Is pu ni li se ovo – a mi se na da mo da 
ho će – on da smo se ogrom nim […] ko ra kom pri bli ži li dav noj ide ji o su rad nji 
svih  sla ven skih i sla ven ski čuvstuјućih mu zi ča ra […] (аnoniM 1924a: 3).
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За раз ли ку од ју го сло вен ских му зи ча ра ко ји ни су на зна чи ли ко је 
су сло вен ске на ро де и на ци о нал не са ве зе има ли у ви ду мо гу ће због 
то га што су же ле ли да ис пи та ју оп шти сте пен за ин те ре со ва но сти, 
чел ни ци че хо сло вач ког Са ве за би ли су знат но од ре ђе ни ји. Пре ма ре-
чи ма њи хо вог се кре та ра, отво ре ност за са рад њу по сто ја ла пре све га 
ка да је реч о ју го сло вен ским му зи ча ри ма у скла ду с „da naš njom po li-
tič kom kon ste la ci jom“, а по том и пољ ским и бу гар ским му зи ча ри ма 
уко ли ко „shva te  za jed nič ki in te res i pri klju če se k ovoj osno vi ci (sic!) 
[čehoslovačko-ju go slo ven skoj]“ (аnoniM 1924a: 3). У ова квој за јед ни ци 
ни је би ло ме ста за со вјет ске умет ни ке с об зи ром на по ли тич ке при-
ли ке у Со вјет ском Са ве зу ко је су оце ње не као „ne sret ne“, ал и се ве ро-
ва ло да би у бу дућ но сти и они мо гли да се при по је ако би се окол но сти 
пре о кре ну ле (1924a: 3). Че хо сло ва ци су ве ро ва ли да би тре ба ло об у-
хва ти ти и при ја тељ ски на стро је не не сло вен ске др жа ве и њи хо ва удру-
же ња у слу ча ју да и она у то ме ви де свр ху.

Сти че се ути сак да су ју го сло вен ски му зи ча ри оку пље ни око ли-
ста Ju go sla ven ski mu zi čar по ка зи ва ли ве ћи сте пен то ле ран ци је спрам 
со вјет ских ко ле га и да ни су у пот пу но сти од ба ци ва ли мо гућ ност да и 
њи х у кљу че у рад бу ду ће (све)сло вен ске кон фе де ра ци је у ме ри у ко јој 
то не би на ру ша ва ло ње не оп ште прин ци пе. То ме, по ред пре пи ске и 
ре дов не раз ме не ин фор ма ци ја с вођ ством Све со вјет ског  про фе си о-
нал ног са ве за умет нич ких рад ни ка (Все союзным про фес си о нальным 
союзом ра бот ни ков ис кусств, ВСЕ РА БИС) ко ја је ин тен зи ви ра на од 
фе бру а ра 1924. го ди не, иде у при лог и спе ци фич но ви ђе ње  и зне то у 
одељ ку „O sta no viš tu pre ma Ru si ji“ штам па ном у ав гу стов ском бро ју 
по ме ну тог ју го сло вен ског гла си ла из исте го ди не. У ње му је из ме ђу 
оста лог на ве де но:

U kom bi na ci je o ne ka kvim po li tič kim pro me na ma u Ru si ji mi se ne 
upuš ta mo. […] Ru ski dru go vi se na la ze u sklo pu jed ne ve li ke rad nič ke or ga-
ni za ci je […] ko ja je opet sa stav ni dio mo skov ske  cr ve ne  sin di kal ne in ter na-
ci o na le. Na tom osno vu ni je mo gu će s nji ma sa ra đi va ti i na ma ne pre o sta je 
dru go, ne go da če ka mo šta će vri je me do ne sti (sic!). Mi že li mo da bu de mo 
s ru skim dru go vi ma u kon tak tu, ho će mo da zna mo ka ko oni ži ve, da pi še mo 
ka ko se da nas raz vi ja mu zič ki ži vot u Ru si ji. Zar će mo se i da lje ogra đi va ti 
zi do vi ma po li tič kih fik ci ja, pre zi ra i la ži, kad zna mo, da u Če ho slov. [Če ho-
slovačkoj] če ka ju ti su će i ti su će na ših dru go va i to li kih dru gih in te li ge na ta 
da, čim se pru ži pr va pri li ka, odu u Ru si ju i na đu u njoj bo lje uvje te za svoj 
ži vot ne go što im pru ža nji ho va do mo vi na?! Tre ba pri pre ma ti pu te ve za taj 
ve li ki rad! (Da spo me ne mo jed nu či nje ni cu […]: na ovo go diš nji kon gres sla-
ven skih ge o gra fa i et no gra fa u Pra gu po sla la je i so vjet ska Ru si ja svo je de-
le ga te). (ano nIM 1924б: 6).
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Иа ко су не дво сми сле но би ли све сни иде о ло шких и ор га ни за ци о-
них не по ду дар но сти са со вјет ским удру же њем ко је су би ле не пре мо-
сти ве у кон тек сту об је ди ње ног де ло ва ња, чи ни се да су ју го сло вен ски 
му зи ча ри ви де ли по тен ци јал за не ку вр сту „ла ба ве ко ла бо ра ци је“ са 
со вјет ским ко ле га ма. То је, без ика кве сум ње, пред ста вља ло не ти пич-
ну по зи ци ју ка ко ме ђу сло вен ским, та ко и ме ђу европ ским „ста ле-
шким“ ор га ни за ци ја ма у том пе ри о ду ко је су, у ве ћи ни слу ча је ва, га-
ји ле по до зре ње пре ма срод ним со вјет ским тво ре ви на ма.

По ред Че хо сло ва ка и Бу га ри су узе ли у раз ма тра ње ју го сло вен ски 
пред лог о сло вен ској кон фе де ра ци ји. Из до ступ них из ве шта ја  са зна је 
се да је тим по во дом вођ ство бу гар ског Са ве за про фе си о нал них му-
зи ча ра (Съюз на про фе си о нал ни те му зи кан ти в Бълга рия) на ме ра ва ло 
да с ју го сло вен ским ко ле га ма ра ди на де таљ ној раз ра ди пла на о за јед-
нич кој ор га ни за ци ји ка ко сло вен ској, та ко и евен ту ал но бал кан ској 
(ју го сло вен ско-бу гар ској) (ano nIM 1924б: 6). Да би се све ре а ли зо ва ло 
што ефи ка сни је, тре ба ло је да пред сед ник бу гар ског Са ве за до ђе у 
Кра ље ви ну СХС и са ста не се с ру ко вод ством ју го сло вен ског Са ве за.

Ипак, упр кос то ме што су с пу но па жње при сту пи ли ши ре њу 
иде је о фор ми ра њу за јед нич ког сло вен ског са ве за и што је за то, ре кло 
би се, по сто ја ла по др шка с раз ли чи тих стра на, кра јем 1924. го ди не 
на кон кон сти ту и са ња Ме ђу на род не уни је му зи ча ра (In ter na ti o nal Mu-
si ker Union) са се ди штем у Бе чу  ко ја је, по ред број них удру же ња му-
зи ча ра из Евро пе об у хва ти ла и она из Че хо сло вач ке и Пољ ске, од лу-
че но је да се од ње од у ста не и при кло ни но во о сно ва ној ор га ни за ци ји. 
Ова кав по тез обра зло жен је стреп њом да би рад на сло вен ском оку-
пља њу мо гао да оте жа и по ре ме ти функ ци о ни са ње тек ство ре не Уни-
је (ano nIM 1924в: 5), али је мо гу ће да је на то ути ца ла чи ње ни ца да су 
нај број ни ја сло вен ска удру же ња из ван Со вјет ског Са ве за по ста ла њен 
део по ве ра ва ју ћи јој за сту па ње соп стве них ин те ре са у ин тер на ци о-
нал ним окви ри ма. Ипак, ка ко је пот цр та но у листу Jugoslavenski mu
zi čar „na puš ta njem ide je o slav. [sla ven skoj] kon fe de ra ci ji ne na puš ta mo i 
mi sao što uže sa rad nje, or ga ni za ci o ne i du hov ne, s osta lim sla ven skim 
or ga ni za ci ja ma mu zi ča ra“ (ano nIM 1924в: 5). 

До след ност кључ них љу ди у по ме ну том гла си лу у спро во ђе њу у 
де ло те жње ка сло вен ском збли жа ва њу по себ но је до шла до из ра жа ја 
у пе ри о ду од 1927. до 1929. го ди не ка да се по ред из ве шта ја о ра ду 
„брат ских“ сло вен ских ор га ни за ци ја, по себ но оних из Бу гар ске и Со-
вјет ског Са ве за, уче ста ло по ја вљу ју оп се жни пре гле ди му зич ког жи-
во та, ства ра лач ких тен ден ци ја и му зич ких ин сти ту ци ја из сло вен ских 
зе ма ља. Ме ђу њи ма је по себ но ме сто за у зи ма ла се ри ја тек сто ва из 
пе ра јед ног од функ ци о не ра бу гар ског Са ве за и уред ни ка ча со пи са 
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Му зи ка лен пре глед, А. П. Бер се ње ва (псе у до ним од Ге ор ги Сто ја но вич 
/Стояно вич/), ко ји се ра до ода зи вао по зи ви ма ју го сло вен ских ко ле га 
да упо зна ов да шње му зи ча ре и јав ност с раз ли чи тим по ја ва ма у умет-
нич кој и на род ној му зи ци на про сто ру Бу гар ске. Ње го ва пр ва и нај -
о бим ни ја сту ди ја под на зи вом „Bu gar ska mu zi ka“ об ја вље ња је у пет 
де ло ва у не ко ли ко бро је ва Ju go sla ven skog mu zi ča ra то ком 1927. го ди не.11 
Ка ко су чла но ви ре дак ци је об ја сни ли, то је пред ста вља ло ре зул тат 
на ме ре да се ју го сло вен ски чи та о ци упо зна ју с му зич ким жи во том 
„brat skog na ro da“ уз же љу да се с та квим по ду хва ти ма на ста ви у бли-
ској бу дућ но сти (Ber se njev 1927: 7). По ред ра да Бер се ње ва, чи ји је циљ 
био да се пред ста ве исто риј ско-те о риј ски окви ри бу гар ске му зи ке и 
ње не са вре ме не ак ту е ли за ци је, у то ку те го ди не на стра ни ца ма гла си-
ла Са ве за му зи ча ра на шао се и чла нак „Бу гар ска му зич ка твор ба“ 
пре штам пан из со фиј ског ли ста Му зи кант с пре гле дом нај зна чај ни јих 
са вре ме них ства ра ла ца по жан ро ви ма (опер ска и сим фо ниј ска му зи ка, 
умет нич ка об ра да фол кло ра).12

О осет ном по ра сту уде ла ве сти и тек сто ва из Бу гар ске у ли сту Ju
go sla ven ski mu zi čar у овом пе ри о ду све до чи и спе ци ја лан те мат о бу гар-
ској му зи ци из мар та 1928. го ди не ко ји је об у хва ти о  че ти ри члан ка 
ау то ра из те зе мље (Ди ми тар Ха џи ге ор ги јев /Хад жи ге ор ги ев/, А. П. 
Бер се њев, Ан дреј Ге ор ги јев /Ге ор ги ев/, Ва сил Ди ми тров), као и при ка-
зе књи га До бри Хри сто ва и Ва си ла Сто ји на, те збир ке на род них пе са ма 
Јо си фа Че шме џи је ва (Че шмед жи ев).13 Те мат је, су де ћи пре ма ко мен та ру 
ре дак ци о ног од бо ра, на стао као плод же ље да се јав но сти пла си ра ју 
са др жа ји о му зи ци сло вен ских на ро да, за тим чи ње ни це да су до бри од-
но си с бу гар ским му зи ча ри ма и струч ња ци ма омо гу ћи ли аку му ли ра ње 
ра зно вр сног ма те ри ја ла о му зич кој тра ди ци ји с тог про сто ра и, нај зад, 
по тре бе да се допринeсе јед ном од њи хо вих „naj vi ših ci lje va“: ме ђу соб-
ном упо зна ва њу бу гар ских и ју го сло вен ских му зи ча ра. 

11 Чла нак је штам пан у бро је ви ма 3 (стра на 7–8), 4 (стра на 5–6), 5 (стра на 6–7), 9 (стра-
на 8–10) и 10. По ред то га, 1928. го ди не по ја вио се још је дан текст Бер се ње ва – „Bu gar ski 
mu zi ča ri i sla ven ska mu zič ka uza jam nost“ (Ber se njev 1928), док је на ред не го ди не у де ло ви ма 
пу бли ко ван ње гов пре глед раз во ја бу гар ске му зич ке кул ту ре („Бу гар ска му зич ка кул ту ра“, 
1929, 1, 5–7; „Bu gar ska mu zič ka kul tu ra, 1929, 3, 5–6).  

12 Ju go sla ven ski mu zi čar, 1927, 3, 8–9.  
13 У тре ћем бро ју из 1928. го ди не на шли су се сле де ћи тек сто ви: Dim [i tar]. H[adži]. 

Ge or gi ev, „Neo p hod no je po treb no da se upo zna mo“, 1–2; A. P. Ber se njev, „Bu gar ska mu zič ka 
kul tu ra“, 2–3; Ан дреј Ге ор ги јев, „Му зи ка у Бу гар ској“, 3–5; V. Di mi trov, „‘Dječ je mu zič ke ki-
ti ce’ u Bu gar skoj“, 5–6; Bo ži dar Ši ro la, „Bu gar ska mu zi ko loš ka li te ra tu ra. Do bri Hri stov: Teh ni-
če ski ja stro ež na blgar ska ta na rod na mu zi ka. Vla sti ta na kla da. So fi ja 1928“, 6–7; Zlat ko Gr go še vić, 
„Bu gar ska mu zi ko loš ka li te ra tu ra. Va sil Sto jin: Blgar ska ta na rod na mu zi ka (Me tri ka i rit mi ka). 
So fi ja 1927“, 7–8; B[ožidar]. Ši ro la, „Ma ke don ske puč ke po pi jev ke u ob rad bi Jo si pa Češ me dži je va“, 
8–9.
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Па ра лел но с по ра стом оби ма са др жа ја о му зи ци у Бу гар ској, али 
и у Че хо сло вач кој, на стра ни ца ма гла си ла Са ве за му зи ча ра у Кра ље-
ви ни СХС па жња је усме ра ва на на по зи ве за оку пља ње сло вен ских 
му зи ча ра и струч ња ка ко ји су при сти за ли с раз ли чи тих стра на укљу-
чу ју ћи и сâмо уред ни штво. Та ко је у апри лу 1927. ис ка за на на ме ра за 
ожи вља ва њем ини ци ја ти ве Ми ло ја Ми ло је ви ћа у ве зи с осни ва њем 
Све сло вен ског удру же ња за са вре ме ну му зи ку и, за јед но с тим, му-
зич ког фе сти ва ла на ко ме би би ла пред ста вље на но ви ја  де ла сло вен-
ских ау то ра. Ова ква ма ни фе ста ци ја је појм ље на као из у зет но ко ри сна 
за ју го сло вен ске умет ни ке, јер би они до би ли при ли ку да при ка жу 
сво ја де ла у „sna žnim  mu zič kim cen tri ma“ по пут Пра га и ти ме, ка ко се 
ве ро ва ло, „stvo ri li osnov ku (sic!) za na šu afir ma ci ju na iz ra zi to in ter nac. 
[in ter na ci o nal nim] fo ru mi ma ko ja se je do sa da ogra ni ča va la na ri jet ke iz-
nim ke (Štol cer, sa da Ši ro la)“, као и мо гућ ност за ме ђу соб но упо зна ва ње 
ства ра ла ца са сло вен ских про сто ра, што је сма тра но „na suš nom po tre-
bom“ (ano nIM 1927: 5). По др шку од уред ни штва до би ла је и вест о 
осни ва њу  Сло вен ског му зи ко ло шког удру же ња у апри лу 1927. на под-
стрек не ких од нај зна чај ни јих струч ња ка из сло вен ских зе ма ља по пут 
Зде ње ка Не је дли ја (Zdeněk Ne jedlý) и Вла ди ми ра Хел фер та (Vla di mir 
Hel fert), као и ју го сло вен ског ком по зи то ра и му зи ко ло га Бо жи да ра 
Ши ро ле, чи ји је је дан од пр вих по ду хва та би ло кре и ра ње пе ри о дич не 
на уч не пу бли ка ци је Mo nu men ta mu si cae sla vi ca.

По ред ак тив но сти око кон сти ту и са ња сло вен ских му зич ких ор-
га ни за ци ја и ан га жман на пред ста вља њу ју го сло вен ске му зи ке у сло-
вен ским зе мља ма би ло кроз кон церт не до га ђа је или кроз пи са ну реч 
и му зич ко из да ва штво на и ла зио је на ве о ма по зи ти ван од јек. С ин те-
ре со ва њем је ис пра ће но одр жа ва ње Фе сти ва ла ју го сло вен ске му зи ке 
у Пра гу (6–8. но вем бар 1927) на ко ме су су де ло ва ле „naj u gled ni je  mu-
zič ke in sti tu ci je brat skog češ kog na ro da: Dr žav ni kon zer va to ri jum i Češ ka 
fil har mo ni ja“ (šI ro la 1927: 4) и из ве де на ка мер на и ор ке стар ска оства-
ре ња раз ли чи тих ге не ра ци ја ју го сло вен ских ком по зи то ра,14 као и са-
рад ња не ко ли ко му зич ких струч ња ка с ових про сто ра с пра шким ли-
стом Tem po.15 Под јед на ку па жњу при ву кла је и ко ла бо ра ци ја Фра ње 
Ши да ка и Бо жи да ра Ши ро ле с ли стом Му зи ка лен пре глед то ком 1928. 

14 На пр вом кон цер ту по све ће ном ка мер ној му зи ци из ве де на су де ла Лу ци ја на Ма ри-
је Шкер јан ца, Ан туна До бро ни ћа, Пе тра Ко њо ви ћа, Ми ли во ја Црв ча ни на, Кр сте Ода ка и 
Јо си па Штолцерa Сла вен ског, док су на дру гом кон цер ту у из во ђе њу Че шке фил хар мо ни је 
пред ста вље ња оства ре ња Бо жи да ра Ши ро ле, Јо си па Штол це ра Сла вен ског, Лу ци ја на Ма ри је 
Шкер јан ца и Еми ла Ада ми ча. Пре ма šI ro la 1927: 5.

15 Ми сли се на при ло ге ко ји су се на шли у те ма ту „Му зи ка у Ју го сла ви ји“, у дру гом 
бро ју, упра во по во дом одр жа ва ња Фе сти ва ла ју го сло вен ске му зи ке. Ау то ри при ло га би ли 
су Ми ло је Ми ло је вић, Ан тон Ла јо виц и Бо жи дар Ши ро ла. 
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го ди не, као и са др жај ме сеч ни ка Му зи ка лен жи вот ко ји је по чео да 
из ла зи те го ди не.16

Да је по треб но да се још ви ше раз ви је и про ду би раз ме на са сло-
вен ским му зи ча ри ма ко ја је ин тен зи ви ра на то ком 1927. и 1928. го ди не 
ука зи вао је уред ник ли ста Мuzičar Ја ро слав Ши дак, на ја вљу ју ћи као 
зна ча јан ко рак у том прав цу при пре му по себ них бро је ва по све ће них 
че хо сло вач кој и пољ ској му зи ци, а као по себ но охра бру ју ће ве сти о 
осни ва њу Све сло вен ског пе вач ког са ве за и при пре ми за осни ва ње 
Све сло вен ског са ве за по зо ри шта (š[Ida]k 1928: 7). Ши дак је по звао и 
на ко нач но уста но вље ње Све сло вен ског удру же ња за са вре ме ну му-
зи ку с чи ме се за по че ло 1924. го ди не, али услед не ја сних раз ло га ни је 
би ло зна чај них по ма ка ни че ти ри го ди не ка сни је. Он је у то ме ви део 
кру ну про це са кул тур ног ин те гри са ња сло вен ских на ро да и упра во је 
за то тра жио од Ми ло ја Ми ло је ви ћа, као глав ног ини ци ја то ра, да об-
ја сни због че га је „ствар за пе ла, јер са мо на тај на чин се мо же мо на да-
ти да ће се иде ја при ве сти свом оства ре њу“ (š[Ida]k 1928: 7). На ње гов 
по зив убр зо је сти гао од го вор из бу гар ског Му зич ког са ве за на чи јем 
је го ди шњем (XII) кон гре су 1928. рас пра вља но о по тре би при кљу че ња 
та квом удру же њу и ње го вог ожи вља ва ња. За кљу чак кон гре са ове ор-
га ни за ци је био је да тре ба да се по др жи по ме ну та ини ци ја ти ва, што 
је усле ди ло на кон  на дах ну тог обра ћа ња Ан дре ја П. Бер се ње ва у ко ме 
је он апе ло вао да се то ме при сту пи у нај кра ћем ро ку. Скра ће на вер зи-
ја кон гре сног исту па Бер се ње ва на шла се на стра ни ца ма но вем бар ског 
бро ја Мuzičara (Ber se njev 1928), а, по ред оста лог, из у зет но су ин те ре-
сант ни ар гу мен ти ко је је из нео у при лог нео п ход но сти ула ска бу гар-
ских му зи ча ра у ову све сло вен ску ор га ни за ци ју:

Bu gar skoj je neo p hod no po tre ban do dir sa sla ven skim i tu đim svi je tom. 
Na mu zič kom pod ruč ju mo glo bi se taj do dir naj e fi ka sni je re a li zi ra ti sa mo 
po sred stvom jed nog druš tva, o ko me sam već go vo rio i u ko me bi uče stvo-
va li svi sla ven ski na ro di. Bu gar ska ne iz o stav no mo ra da mi se pri klju či. […]

Ula že nje Bu gar ske u Sve sla ven sko druš tvo za sa vre me nu mu zi ku, ko je 
za sa da do du še po sto ji sa mo na pa pi ru, na la že još jed na okol nost. Po zna to je 
da na ši su sje di Sr bi ne pre za ju ni pred ka kvim sred stvi ma da si pri svo je ma-
ke don ske po pi jev ke na zi va ju ći ih „ju žno srp ski ma“. Oni na va lju ju na ove 
ne sum nji ve tvo re vi ne bu gar skog du ha, zna ju ći da je u nji ma skri ve na nje go-
va naj ve ća sna ga. (Ber se njev 1928: 7). 

Ка ко се из на ве де ног мо же за кљу чи ти, је дан од кључ них мо ти ва 
бу гар ских му зи ча ра за уче шће у Све сло вен ском удру же њу ни је би ла 
са мо же ља за кре и ра њем сло је ви ти јих ин тер кул тур них до ди ра с дру гим 

16 Вид. „Mu zič ki ča so pi si“, Mu zi čar, 1928, 5, 4–6. 
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сло вен ским на ро ди ма као ко рак ка пре не бре га ва њу јед не вр сте кул тур-
не изо ло ва но сти и ау тар кич но сти, већ, у ве ли кој ме ри, и при ли ка да се 
пи та ње ма ке дон ског фол кло ра раз ма тра ме ђу нај по зва ни јим сло вен ским 
ау то ри те ти ма и, ка ко се оче ки ва ло, ја сно по твр ди ње го во бу гар ско, а 
не срп ско по ре кло. Иа ко то ни је екс пли цит но ис ти ца но, про блем око 
ма ке дон ског кул тур ног на сле ђа ко ји су бу гар ски му зи ча ри и струч ња-
ци сма тра ли го ру ћим  ве ро ват но је по ред оп штих по ли тич ких не сла га-
ња пред ста вљао кључ ну пре пре ку за ко ла бо ра ци ју с бе о град ским и 
срп ским му зи ча ри ма и струч ња ци ма из тог пе ри о да. Мо гу ће је да се 
он ре про ду ко вао и у при сту пу Бу га ра раз ли чи тим вр ста ма све сло вен-
ских ини ци ја ти ва у ко ји ма су срп ски пред став ни ци има ли уде ла, што 
не мо же да се са си гур но шћу утвр ди на осно ву до са да шњих ис тра жи-
ва ња. Ипак, као што ће мо ука за ти у за кључ ним раз ма тра њи ма, бу гар-
ска по зи ци ја у ве зи са Све сло вен ским удру же њем не дво сми сле но до-
ча ра ва ди стинк тив ност ин те ре са и ци ље ва ко ји су ста ја ли иза иде је о 
сло вен ској кул тур ној ин те гра ци ји об ли ку ју ћи се пре ма вла да ју ћим 
по ли тич ким окол но сти ма и иде о ло шкој ори јен ти са но сти ин те лек ту-
ал не ели те по је ди нач них сло вен ских на ро да.

Ка да је реч о за гре бач ким му зи ча ри ма оку пље ним око офи ци јел-
ног гла си ла Са ве за му зи ча ра у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, при мет-
но је да је ин те ре со ва ње за про мо ви са ње све сло вен ског об је ди ња ва ња 
опа ло на кон 1929. го ди не и да су нај ва жни је ме сто у ди ску си ја ма по-
сте пе но за у зе ли про бле ми у ве зи с еко ном ском кри зом и „ме ха ни за-
ци јом му зи ке“ (уп. Весић, Пено 2017: 102–103). Ве сти и до га ђа ји из 
сло вен ских зе ма ља су и да ље пра ће ни, ме ђу тим, иста вр ста рас по ло-
же ња спрам сло вен ског збли жа ва ња ис по ље на кра јем два де се тих го-
ди на про шлог ве ка ни је об но вље на у на ред ној де це ни ји. Мо гу ће је да 
је на то јед ним де лом ути цао не у спех у ве зи с по кре та њем ра да Све-
сло вен ског удру же ња за са вре ме ну му зи ку у ко ји је по ла га на на да, 
ме ђу тим, ни је ис кљу че но ни то да су не по вољ не гло бал не окол но сти 
по му зи чар ску про фе си ју усло ви ле усред сре ђи ва ње на „ста ле шку“, а 
не „кул тур но-на ци о нал ну“ по зи ци ју, те, кон се квент но, про ме ну при-
о ри те та и фо ку са. С об зи ром на чи ње ни цу да је сво је вр сно „спла шња-
ва ње“ све сло вен ског рас по ло же ња то ком три де се тих го ди на би ло при-
мет но ме ђу му зи ча ри ма у чи та вој Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, а не са мо 
у слу ча ју за гре бач ке гру па ци је, еви дент но је да су то ме до при не ле и 
дру ге  о кол но сти, пре све га, де мо ти ви са ност спо ро шћу у ре а ли зо ва њу 
све сло вен ских ини ци ја ти ва, по сто ја ње не сла га ња ме ђу пред став ни-
ци ма по је ди нач них на ро да (по ред срп ско-бу гар ских по сто ја ла су и 
срп ско-хр ват ска тр ве ња), пре у сме ра ва ње на на ци о нал не (ју го сло вен-
ске) окви ре, ути цај по ја ча ног ин те ре со ва ња по ли тич ке и ин те лек ту-
ал не ели те за ме ђу бал кан ску ин те гра ци ју (уп. vesić2017) итд.
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За кључ на раз ма тра ња
На кло ње ност иде ји о сло вен ском кул тур ном збли жа ва њу у кру гу 

ју го сло вен ских му зи ча ра, али и му зи ча ра из дру гих сло вен ских зе ма-
ља, ис по љи ла се у ве о ма из ра же ном ви ду то ком два де се тих го ди на 
про шлог сто ле ћа. Ме ђу пр ви ма ко ји су по ка за ли за ин те ре со ва ност за 
та кав по ду хват би ла је гру па за гре бач ких му зи ча ра на че лу с Фра ном/
Фра њом Ши да ком а, ка сни је, и ње го вим си ном Ја ро сла вом Ши да ком 
нај пре кроз ини ци ја ти ву за осни ва ње за јед нич ког сло вен ског удру же-
ња му зи ча ра, а по том и кроз вр ло плод ну са рад њу с ор га ни за ци ја ма и 
по је дин ци ма из сло вен ских зе ма ља. Ак тив но сти ове гру па ци је по кла-
па ле су се са срод ним ак тив но сти ма му зи ча ра из дру гих кра је ва Ју го-
сла ви је, као и Че хо сло вач ке, Пољ ске и Бу гар ске, што на го ве шта ва ју  
по да ци пре до че ни у Та бе ли бр. 1.17

Табела бр. 1. Хро но ло шки пре сек кључ них све сло вен ских и ме ђу сло-
вен ских ини ци ја ти ва код ју го сло вен ских и дру гих сло вен ских му зи-
ча ра то ком два де се тих го ди на.

1923. (ок то бар) Пред лог о осни ва њу Сло вен ског са ве за му зи ча ра (гру па око листа Jugoslaven
ski mu zi čar / Mu zi čar), За греб

1924. (јун) До го вор о осни ва њу Све сло вен ског удру же ња за са вре ме ну му зи ку (Ми ло је Ми-
ло је вић, Јан Бран бер гер, Карл Ји рак /Jirák/, Ма те уш Глињ ски /Glin ski/, Лу ц јан Ка мј ењ ски), 
Праг*

1926. (април) Пре го во ри Ко сте П. Ма ној ло ви ћа и До бри Хри сто ва у ве зи с на сту пом Пр вог 
бе о град ског пе вач ког дру штва у цр кви Св. Алек сан дра Нев ског у Со фи ји**

1927. (април) Све сло вен ско му зи ко ло шко удру же ње (Зде њек Не је дли, Вла ди мир Хел ферт, 
Бо жи дар Ши ро ла), Беч

1927. (но вем бар) Фе сти вал ју го сло вен ске му зи ке у Пра гу

1928. (март) Фе сти вал бу гар ске му зи ке у Пра гу 

1928. (март) Спе ци ја лан број ли ста Mu zi čar по све ћен бу гар ској му зи ци, За греб

1928. (април) До го вор о осни ва њу Све сло вен ског пе вач ког са ве за, Праг

17 У окви ру та бе ле из дво ји ли смо ак тив но сти и до га ђа је ко ји су не по сред но про ис ти-
ца ли из све сло вен ских на сто ја ња. Сва ка ко, не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да се у овом 
пе ри о ду од ви ја ла и ин тен зив на кул тур на са рад ња из ме ђу ју го сло вен ских и сло вен ских 
му зи ча ра, ин сти ту ци ја, ор га ни за ци ја и удру же ња, те по слан ста ва и др жав них ор га на што 
је ре зул ти ра ло го сто ва њи ма кон церт них умет ни ка и ан сам ба ла, на уч ном и ака дем ском 
раз ме ном и сл. Уп. vesić 2007: 70–74; ТоМашеВић 2009; МиланоВић 2010.

* Вид. о то ме у Ми ло је Ми ло је вић (1925). „Умет нич ки пре глед. ‘Све сло вен ско удру-
же ње за но ву му зи ку’.“ Срп ски књи жев ни гла сник, књ. XVI, бр. 5, 378–382;  Ми ло је Mилоје-
вић (1928). „Све сло вен ско удру же ње за са вре ме ну му зи ку.“ Му зи ка, 5/6, 147–151.

∗∗ Пре ма МанојлоВић s. a.; уп. ve sIć, Pe no 2017: 20.
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1928. (јун) По зив Ја ро сла ва Ши да ка за ожи вља ва ње Све сло вен ског удру же ња за са вре ме ну 
му зи ку

1928. (јун) По се та Ко сте П. Ма ној ло ви ћа Со фи ји у име Ју го сло вен ског на род ног од бо ра за 
по моћ жр тва ма у Бу гар ској (услед зе мљо тре са у апри лу те го ди не) и уче шће на кон гре су 
Бу гар ског пе вач ког са ве за, Со фи ја***

1928. (јул) Спе ци ја лан број ли ста Му зи ка по све ћен че хо сло вач кој му зич кој кул ту ри, Бе о град

1928. (ав густ) По се та Еми ла Ада ми ча Бу гар ској и оби ла зак бу гар ских гра до ва с Бо ри сом 
Гај да ро вим, учи те љем из Ло ма и уред ни ком збор ни ка Ју но ше ски дру гар****

1928. (сеп тем бар?) Бу гар ски му зич ки са вез по др жао пред лог о об но ви Све сло вен ског удру-
же ња за са вре ме ну му зи ку 

1928. (де цем бар) Спе ци ја лан број ли ста Му зи ка по све ћен пољ ској му зи ци, Бе о град 

На осно ву из ло же не хро но ло ги је до га ђа ја и ак тив но сти ју го сло-
вен ских и сло вен ских му зи ча ра уо ча ва се да је ис по ља ва ње све сло вен-
ских стре мље ња до сти гло кул ми на ци ју то ком 1928. го ди не. То је ва-
жи ло за раз ли чи те гру пе сло вен ских му зи ча ра без об зи ра на зе мље из 
ко јих су до ла зи ли. Из у зе тан сте пен ра зно вр сно сти и уче ста ло сти раз-
ме не ко ја је та да ус по ста вље на по ка зи вао је не са мо од луч ност сло-
вен ских му зи ча ра да про кла мо ва не про гра ма пре то че у кон крет не 
ак ци је, већ је ука зи вао и на син хро ни зо ва ност у њи хо вом де ло ва њу. 
Ипак, упр кос на из глед ус по ста вље ној је дин стве но сти и сло жно сти, 
не ма сум ње да су ме ђу гру па ци ја ма сло вен ских му зи ча ра по сто ја ле 
раз ли ке ка ко у ту ма че њи ма сло вен ске ин те гра ци је, та ко и ње ног зна-
ча ја и свр сис ход но сти. Оне су се мо гле уо чи ти на при ме ру по и ма ња 
функ ци је за јед нич ког сло вен ског удру же ња ме ђу бу гар ским му зи ча-
ри ма, по том у при сту пу срп ских му зи ча ра пре ма пи та њу укљу че ња 
Бу гар ске, у ди ску си ја ма из ме ђу вођ ства хр ват ских и срп ских пе вач ких 
дру шта ва око кон цеп ци је Све сло вен ског пе вач ког са ве за (Васић 2014б; 
Bezić2017; Milanović 2017), и, ко нач но, не по ду дар ним по гле ди ма на 
уло гу со вјет ских му зи ча ра.

У по гле ду по зи ци је јед ног  де ла функ ци о не ра Са ве за му зи ча ра у 
Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји спрам све сло вен ства по сто јао је низ па ра-
ле ла с по зи ци јом дру гих ју го сло вен ских (бе о град ских) умет ни ка из тог 
пе ри о да. По себ но се то од но си ло на иде о ло шка по ла зи шта јед них и 
дру гих ко ја су се  ум но го ме осла ња ла на кон цепт сло вен ске кул тур не 
уза јам но сти про мо ви са ном у скло пу нео сла ви стич ких про гра ма с кра-
ја XIX и по чет ка XX ве ка на ста лих на под руч ју Ау стро у гар ске ме ђу 
при пад ни ци ма ин те лек ту ал не ели те сло вен ских на ро да (уп. oB šust 2013: 
215–222). За гре бач ка гру па је, чи ни се, нај и зра зи ти је про мо ви са ла та ква 

*** Де таљ ни је о то ме ви д. у Ge or GI e va 2017: 43; rI stIć 2017: 61–62. 
**** Пре ма Ge or GI e va 2017: 48.



71

гле ди шта од сту па ју ћи од ту ма че ња во де ћих срп ских ин те лек ту а ла ца 
ме ђу рат ног до ба у ко ји ма се ма ни фе сто вао кри тич ки од нос пре ма за-
пад но е вроп ској кул ту ри с ис ти ца њем ње не де ху ма ни зо ва но сти и из ви-
то пе ре но сти. По твр да то га ви дљи ва је у ко мен та ри ма ко ји су пра ти ли 
ини ци ја ти ве и ак тив но сти са рад ни ка Ju go sla ven skog mu zi ča ra / Mu zi ča
ra. Из ме ђу оста лог, иа ко је по зив ко ји је пољ ски ком по зи тор Л. М. Ро-
гов ски (Ro gow ski) упу тио сло вен ским му зи ча ри ма пу тем тог ли ста кра-
јем 1927. пре нет с одо бра ва њем, уред ни штво се ипак ин ди рект но огра-
ди ло од по је ди них ста во ва ко је је он из нео за кљу чу ју ћи да „ne [žele da] 
ula ze u [nji ho vu] oci je nu“ (ro GoW skI 1927: 5). С тим у ве зи, бит но је на по-
ме ну ти да је Ро гов ски био на тра гу ста ја ли шта ко ја је до не кле за сту пао 
Јо ван Цви јић, а знат но отво ре ни је Ми лош Ђу рић, за ла жу ћи се за дис-
тан ци ра ње од за пад но е вроп ских кул тур них те ко ви на, окре та ње на сле-
ђу Ис то ка, ства ра њу са мо свој не ци ви ли за ци је и ожи вља ва њу јар мом 
европ ских ути ца ја по ти сну тог сло вен ског иден ти те та. Евро а зиј ско-сло-
ве но фил ски на ра тив овог ком по зи то ра до ди ри вао се с на ра ти вом уред-
ни штва у јед ној тач ки – нео п ход но сти раз ви ја ња бли же са рад ње из ме ђу 
Сло ве на и њи хо ве ин тен зив ни је кул тур не раз ме не.

Ма да ни бе о град ски му зи ча ри  у глав ном ни су по сма тра ли све сло-
вен ство кроз при зму од ба ци ва ња за пад но е вроп ских вред но сти и кул-
тур них до стиг ну ћа (уп. Весић 2016: 216–218), не по ду дар ност спрам 
за гре бач ких му зи ча ра до ла зи ла је до из ра жа ја у раз у ме ва њу уло ге по-
је ди нач них сло вен ских на ро да у овом про це су. На и ме, док је у Бе о гра-
ду па жња нај ви ше усме ра ва на на че хо сло вач ке и пољ ске умет ни ке,18 
гру па око Ju go sla ven skog mu zi ča ra / Muzičara је осим с Че хо сло ва ци ма, 
раз ви ла плод ну ко ла бо ра ци ју с Бу га ри ма, а у ма њој ме ри и со вјет ским 
му зи ча ри ма. Ју го сло вен ско-бу гар ско збли жа ва ње ко је је про мо ви са но 
у кру гу ути цај них чла но ва Са ве за му зи ча ра то ком два де се тих го ди на 
про шлог ве ка у ве ли кој ме ри је би ло у не са гла сју с та да  вла да ју ћим 
гле ди шти ма срп ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те, тач ни је на гла-
ше ној не тр пе љи во сти, од бој но сти и су рев њи во сти пре ма ис точ ним 
су се ди ма. Та кво од сту па ње не сум њи во је има ло ко ре на у чи ње ни ци-
да за гре бач ки му зи ча ри у при сту пу Бу га ри ма ни су би ли оп те ре ће ни 
ба ла стом су прот ста вље них по ли тич ких и кул тур них ин те ре са („ма-
ке дон ско пи та ње“) и рат них тра у ма по пут њи хо вих срп ских ко ле га 
(уп. рисТић 2017), те да су, са мим тим, мо гли без ве ћих пре пре ка и 
за др шке да под сти чу сва ки вид ме ђу соб не са рад ње. Да исто вет на си-

18 О то ме је све до чи ла кул тур на и умет нич ка раз ме на из тог пе ри о да у ви ду кон церт-
них до га ђа ја, са рад ње из ме ђу му зич ких ча со пи са, ор га ни за ци ја, по је ди на ца итд. Ви д. де-
таљ ни је у ТурлакоВ 1994; гајић 1996; ПејоВић 2004; ТоМашеВић 2009; МиланоВић 2010; 
Васић 2014а; vesić 2016; MI la no vIć2017.
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ту а ци ја ни је би ла мо гу ћа у Бе о гра ду ука зи вао је от пор ко ји су по ли тич-
ки зва нич ни ци и број на удру же ња из ра жа ва ли пре ма рет ким по ку ша-
ји ма про мо ци је бу гар ске му зич ке тра ди ци је у овом де лу Кра ље ви не. 
То по твр ђу ју све до чан ства Ко сте П. Ма ној ло ви ћа, јед ног од ма ло број-
них срп ских му зи ча ра ко ји се тру дио да пре ва зи ђе дис кре пан цу с 
Бу га ри ма још од среди не два де се тих го ди на про шлог ве ка кро з де ло-
ва ње у Ју жно сло вен ском пе вач ком са ве зу, али и ши ри кул тур ни ан га-
жман (МанојлоВићs. a.; уп. Ge or GI e va 2017; Мilanović2017; Ristić 2017; 
vesić,Peno 2017).

Да ли је ин тен зив на са рад ња за гре бач ких и бу гар ских  му зи ча ра и 
струч ња ка би ла ис кљу чи во плод не по сто ја ња по ли тич ких кон фрон та-
ци ја из ме ђу хр ват ске и бу гар ске ели те или су иза то га ста ја ли и дру ги, 
„суб вер зив ни“ раз ло зи19 ни је мо гу ће с пре ци зно шћу утвр ди ти, ме ђу тим, 
она је сва ка ко пред ста вља ла до при нос ак ту е ли зо ва њу свес ло вен ских 
те жњи на ју го сло вен ском про сто ру. Ово се од но си и на ус по ста вља ње 
кон так та са со вјет ским му зи ча ри ма ко ји су у пот пу но сти би ли из оп-
ште ни из раз ма тра ња сло вен ске уза јам но сти у дру гим ју го сло вен ским 
кра је ви ма. Ко ли ко се де ло ва ње за гре бач ке гру пе у на ве де ном кон тек сту 
по кла па ло с ак тив но сти ма дру гих гру па ци ја ме ђу хр ват ском ин те лек-
ту ал ном и по ли тич ком ели том оста је да се утвр ди у бу ду ћим ис тра жи-
ва њи ма. То би, за јед но с ана ли зом ан га жма на сло ве нач ких му зи ча ра и 
ин те лек ту а ла ца, да ло пот пу ни ју сли ку екс пан зи је све сло вен ства у ме-
ђу рат ној Ју го сла ви ји и раз ли чи тих ди мен зи ја тог про це са.
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Ivana S. Vesić

 ALL-SLAVIC IDEA WITHIN THE ASSOCIATION OF MUSICIANS OF  
THE KINGDOM OF SCS/YUGOSLAVIA IN THE 1920S:  

INITIATIVES, ACTIVITIES, RESULTS

Summary

Although many Slavic peoples were given long-awaited political independence 
after the Great War, it did not suppress their strivings to attain stronger cultural bonds 
and cultural integration that thrived throughout the 19th century. In the new geopolitical 
circuimstances, All-Slavism was mostly interpreted as a vehicle to actualize the potentials 
of Slavs to create cultural forms of universal value through a synthesis of opposing values 
of Western and Eastern civilizations. Despite the fact that its definitions varied signifi-
cantly depending on the differences of ideological basis of individuals and groups that 
promoted it, the common ground represented a belief that Slavs shared the same world-
views, values and spiritual properties and that this similarity needed to be used as an 
emancipatory tool – for mutual cultual exchange, support, development, and progress. In 
interwar Yugoslavia of 1920s, All-Slavism was particularly promoted among musicians 
and music specialists. Among the numerous keen supporters were the representatives of 
the Association of Musicians of the Kingdom of SCS/Yugoslavia gathered around the 
periodical Jugoslavenski muzičar/Muzičar (Yugoslav musician). Led by Fran/Franjo Šidak 
and Jaroslav Šidak, this group contributed to the expansion of All-Slavic tendencies in 
the Yugoslav public and music spheres. From 1923 to 1929, these musicians settled in 
Zagreb initiated numerous activities aimed at developing collaboration with Slavic musi-
cians around Europe. Unlike many like-minded groups in different Slavic countries of 
the time, Zagreb musicians created friendly relations with their Soviet colleagues, spe-
cifically with the leaders of the Всесоюзным профессиональным союзом работников 
искусств, ВСЕРАБИС (All-Soviet Professional Association of Art Workers). During the 
five years of extensive exchange with other Slavic musicians and specialist, they estab-
lished fruitful correspondence and coperation with Bulgarian musicians, most of all with 
the high representatives of Bulgarian musical organizations. As a result of that, series of 
articles dealing with Bulgarian music history and musical life were published in Jugo
slavenski muzičar/Muzičar together with detailed reports, while a number of essays of 
Yugoslav authors were reprinted in Bulgarian music journals. 

Results of the analysis of type and extent of collaboration between Zagreb and 
other Slavic musicians were compared with the results of previous researches. The aim 
of this paper was to consider whether the efforts of this group corresponded with the 
related tendencies of Yugoslav and Slavic musicians, as well as with the dominant views 
and practices of the Yugoslav political and intellectual elite.  

Keywords: All-Slavism, Association of Musicians of the Kingdom of SCS/Yugo-
slavia, Fran/Franjo Šidak, Jaroslav Šidak, Jugoslavenski muzičar/Muzičar.  
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ТА МА РА В. НИ КО ЛИЋ МАК СИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет*1

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

ОБРА ЗОВ НИ АСПЕKТИ БРЕХ ТО ВОГ ПО ЗО РИ ШТА

СА ЖЕ ТАК: Брех тов ско еп ско по зо ри ште, као јед ну од нео дво ји вих ка рак те ри-
сти ка, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва не по сред ну и су штин ску по ве за ност са обра зо-
ва њем. Kако је оно око сни ца Брех то ве по зо ри шне те о ри је и прак се, то су ње го ва 
схва та ња и иде је не за о би ла зни у про у ча ва њи ма сва ког аспек та по ве зно сти и до ди ра 
драм ске умет но сти и обра зо ва ња. Циљ овог ра да је да при ка же не ке од глав них аспе-
ка та Брех то вог по зо ри шта, ко ји ука зу ју на кључ не обра зов не еле мен те као са став не 
де ло ве ње го ве по зо ри шне те о ри је и прак се. Нај пре се раз ма трају су шти на еп ског 
по зо ри шта, као и глав не од ли ке ко је од ре ђу ју Брех то во по зо ри ште као ди дак тич ко и 
ди ја лек тич ко. На кон то га, тра га се за обра зов ним еле мен ти ма у кон тек сту фау ефек-
та, као и Брех то вог од но са пре ма гле да о цу и глум цу. На кра ју, дат је при каз ње го вих 
иде ја о обра зо ва њу и уче њу (од ра слих), као и кон цеп та по уч них ко ма да. Та ко кон ци-
пи ран рад, за пра во, пред ста вља при каз Брех то ве те о ри је и прак се са ан дра го шког 
аспек та. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: брех тов ско по зо ри ште, ди ја лек ти ка, ди дак тич ки те а тар, обра-
зо ва ње и уче ње од ра слих. 

„Те а тар ових де се тље ћа тре ба да 
за ба ви, по у чи и оду ше ви ма се“ 

(Brecht 1966: 322)

Увод
По зо ри ште Бер тол да Брех та (1898–1956) пред ста вља јед ну од нај-

у ти цај ни јих по зо ри шних те ко ви на ХХ ве ка, ко ја је од и гра ла кључ ну 
уло гу у раз во ју мо дер ног по зо ри шта и са вре ме них по зо ри шних фор ми. 
Јед ну од ње го вих ка рак те ри сти ка чи ни зна чај на про же тост са обра зо-
ва њем. Ти ме се на по сре дан на чин ука зу је и на зна чај про же то сти 
на у ке и умет но сти, као што је то ис ти цао Брехт. Ње го во ин си сти ра ње 

1* ta ma ra.ni ko lic@f.bg .ac .rs
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на том спо ју, ко ји је ви део као при ро дан и уо би ча јен, до ка зу је и чи ње-
ни ца да је сво је по зо ри ште у јед ном тре нут ку на звао и по зо ри штем 
на уч ног до ба (sPe Irs 1987; Bar nett 2015). О све му то ме све до че ње го ве 
сле де ће ре чи: 

Умјет ност и на у ка дје лу ју на ве о ма раз ли чи те на чи не, сла жем се. 
Па ипак, мо рам при зна ти, ма ка ко то ло ше зву ча ло, да ја као умјет ник 
не из ла зим на крај без упо тре бља ва ња не ких на у ка (Brecht 1966: 85). 

Мо же се с пра вом прет по ста ви ти да је, из ме ђу оста лих, ми слио и 
на на у ку о обра зо ва њу и уче њу. По гла вља ко ја сле де пред ста вља ју по-
ку шај ана ли зе глав них кон сти ту е на та Брех то вог по зо ри шта са аспек-
та обра зо ва ња. 

О Брех то вом по зо ри шту
Брех то во по зо ри ште је еп ско, ди дак тич ко и ди ја лек тич ко по зо ри-

ште. Kао та кво, оно пред ста вља но ви ну свог вре ме на, ко ја се, из ме ђу 
оста лог, очи ту је у еви дент ној и ја сно из ра же ној су прот ста вље но сти 
та да шњим пре о вла ђу ју ћим по зо ри шним фор ма ма. Брехт је про тив ник 
бур жо а ског кла сич ног те а тра, сма тра ју ћи га емо тив ним те а тром, с 
об зи ром на то да му је циљ ка тар за или про чи шће ње осе ћа ња, нај че-
шће стра ха и са жа ље ња. Ари сто те лов ској по е ти ци ужи вља ва ња он 
су прот ста вља еп ски те а тар, ко ји ну ди пред ста вља ње, кри тич ко са гле-
да ва ње и ко ри сну жи вот ну по у ку (vučelj 2011).

Kроз ко ма де ко је пи ше и по ста вља, Брехт се не ба ви по дра жа ва-
њем ствар но сти и све та ка кав је сте, већ на сто ји да до при не се по бољ-
ша њу све та и иза зо ве про ме не у ње му (ed der shaW 2002). Брехт об ја-
шња ва ка ко је циљ ње го вих по зо ри шних ис тра жи ва ња да про на ђе 
сред ства ко ја би мо гла от кло ни ти људ ска те шко под но си ва ста ња, као 
што су глад, си ро ма штво, хлад но ћа, обес пра вље ност и угње та ва ње. 
Ва жно је, при том, на по ме ну ти да ње га не ин те ре су је мо рал ност тих 
ис тра жи ва ња, јер, ка ко ка же: „Ми, на и ме, ни смо го во ри ли у име мо-
ра ла, не го у име оно га ко ји је оште ћен“ (88). Ни је циљ са мо ука за ти 
на све оно што је ло ше и не пра вед но у све ту, већ је крај њи циљ то 
про ме ни ти. Ни је исто при ча ти и при ка зи ва ти не прав ду и не сре ћу у 
све ту, као и чи ни ти не што да се оне от кло не. То зна чи да је уло га брех-
тов ског по зо ри шта за пра во дво ја ка. Пре све га, она је пе да го шка/ан-
дра го шка и на сто ји да до ве де гле да о ца до са зна ња о све ту. По ред то га, 
ње го ва уло га је та ко ђе и по ли тич ка, јер је за да так по бу ди ти у гле да о-
цу же љу да се по сто је ће ста ње, оно ко је је на у чио (уви део) о све ту, 
из ме ни. Пу тем Брех то вих иде ја и ње го вом по зо ри шном прак сом, по-
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зо ри ште по ста је ак ти ван дру штве ни ин стру мент про ме не. Ова кво 
по зо ри ште бри ше сва ку илу зи ју и као глав ни за да так по ста вља ути-
ца ње на свест гле да о ца. 

Са мим тим, Брех тов те а тар је исто вре ме но и ди дак тич ки те а тар 
или, ка ко он ка же: „По зор ни ца је по че ла дје ло ва ти по уч но“ (83). У 
тре нут ку ка да је по зо ри ште до би ло за да так да ме ња дру штво, оно 
за пра во по ста је ди дак тич ко. Ди дак тич ке на ме ре се по нај пре огле да-
ју у ње го вој иде ји да Марк со ву ре че ни цу о то ме ка ко свет не тре ба 
са мо ту ма чи ти, не го га и ме ња ти, при ме ни на те а тар (Brecht 1966). 
Зна чај но је, ка да го во ри мо о ди дак тич ком те а тру, што се Брехт исто-
вре ме но до ти цао од го во ра ка ко на пи та ње шта, та ко и на пи та ње 
ка ко. Брех тов те а тар је по у чан због то га што ну ди спе ци фи чан са др-
жај ко ји же ли да пре не се гле да о цу, а у исти мах се озбиљ но ба ви од-
го во ром на пи та ње ка ко то учи ни ти. За ње га по зо ри ште по ста је по-
ли гон за по зо ри шно екс пе ри мен ти са ње у ко ме раз ви ја тех ни ке и по-
ступ ке ка ко би по сти гао оно што је се би по ста вио за циљ, а то је 
дру штве на про ме на. 

Про мје не се не ће, ка ко не ки ми сле, ти ца ти са мо те ме или са мо 
об ли ка или са мо на мје не умјет но сти не го све га то га за јед но, по што то 
чи ни је дин стве ну иа ко про тур јеч ну цје ли ну (Brecht 1966: 293). 

Брехт, да кле, ис пу ња ва сво ја де ла са др жа ји ма бит ним са ста но-
ви шта ути ца ња на свест гле да о ца, али он то не по сти же са мо ти ме, тј. 
не осла ња се са мо на са др жај. Под јед на ко бит ном сма тра и ди ја лек-
тич ку ме то ду као су штин ску за по сти за ње про ме не, а то је упра во оно 
што га је од ве ло ка зна чај ним ино ва ци ја ма у по гле ду фор ме и по слу-
жи ло за екс пе ри мен те у те а тру (so lar 2013). 

Брехт је сво је по зо ри ште на звао ди ја лек тич ким. Kако се из ра зио, 
по ку ша ва да од еп ског до ђе до ди ја лек тич ког те а тра, же ле ћи да га 
пре о бли ку је. Брехт је сма трао да, док је тер мин еп ски те а тар оја чао 
на ра тив ни еле мент ње го вог по зо ри шта, тер мин ди ја лек тич ки те а тар 
бо ље од сли ка ва по ли тич ки зна чај кон тра дик ци ја ко је се од но се на 
са др жај, фор му и ре цеп ци ју ње го вих де ла (MuM ford 2008). Упр кос 
то ме што су Брех то ве дра ме би ле обе ле же не кон тра дик тор но шћу, кон-
цепт кон тра дик тор но сти, пре све га, тре ба са гле да ва ти у кон тек сту 
фи ло зо фи је ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма. 

Да би нам се ука за ла про ми јен љи вост сви је та, ва ља да за би ље жи-
мо за ко не ње го вог раз во ја. При том ис хо ди мо из ди ја лек ти ке со ци ја ли-
стич ких кла си ка (Brecht 1966: 305). 
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Су шти ну ди ја лек тич ке ми сли чи ни уве ре ње да су кон тра дик тор-
но сти из вор про ме на и про гре сив ног раз во ја. За то, уко ли ко же ли мо 
да про из ве де мо про ме ну, мо ра мо се осло ни ти на ди ја лек ти ку. О то ме 
Брехт (1966: 300) ја сно ка же: „Сву гдје гдје је у пи та њу спо зна ја ствар-
но сти мо ра мо на у чи ти ру ко ва ње ди ја лек ти ком“. У цен тру Брех то вог 
ин те ре со ва ња за ло ги ку ди ја лек ти ке на ла зи се ње го ва фа сци на ци ја 
ди на ми ком ди ја ло га и де ба те, ко ја пред ста вља кре та ње ка исти ни тим 
и ко ри сним иде ја ма, кон стант но су прот ста вља ју ћи на из глед не по ми-
р љи ве ар гу мен те (MuM ford 2008). У кон тек сту по сти за ња свог ди дак-
тич ког ци ља, Брехт се осла ња на ди ја лек ти ку у раз ли чи тим по ступ-
ци ма и тех ни ка ма. 

Од нос пре ма гле да о цу
Брехт по ста вља пи та ње: 

Ни је ли за пра во не ка вр ста умјет но сти по би је ди ти у ду го го ди шњој 
ти хој и не по пу стљи вој бор би с ин те ли гент ним гле да о цем, та ко да овај 
увек из но ва на пу шта бој но по ље ти хо пла чу ћи и пот пу но сло мљен? 
(Brecht 1966: 43). 

Брехт, да кле, по ста вља зах тев за ин те ли гент ним гле да о цем. Сам 
ка же: „Те а тар без кон так та са пу бли ком је бе сми сли ца“ (45), обра зла-
жу ћи да те а тар оног вре ме на не зна шта пу бли ка од ње га тра жи. Ти ме 
он за пра во же ли да ука же на то да је по зо ри ште из гу би ло кон такт са 
гле да о цем, да гле да лац оста је ван оно га што се на сце ну по ста вља и 
што се на сце ни де ша ва и да као та кво не слу жи гле да о цу, већ са мом 
се би. А без гле да о ца не ма ни по зо ри шта.  

Kо је за пра во Брех тов гле да лац? У јед ном трен ту ку Брехт от кри-
ва: „Kада сам про чи тао Марк сов Kапитал, схва тио сам сво је ко ма де“ 
(Brecht 1966: 50). Да ље, он то обра зла же ти ме ка ко је за пра во Маркс 
био је ди ни гле да лац ње го вих ко ма да ко га је за пра во ика да ви део. То 
ни је због уме шно сти ње го вих ко ма да, већ због ин те ли ген ци је ка кву 
по се ду је Маркс. Под тим под ра зу ме ва ин те ре со ва ња ко ја он има, сма-
тра ју ћи да су ње го ви ко ма ди за Марк са са знај ни ма те ри јал. Ту нам 
Брехт от кри ва да је ин те ли гент ни гле да лац, за пра во, онај ко ји је за ин-
те ре со ван за свет око се бе. Сма тра да ни укус кри ти ча ра, ни укус 
гле да о ца не игра ју бит ну уло гу, јер гле да о ца тре ба по у чи ти и про ме-
ни ти. То не зна чи да га тре ба при пре ми ти за по зо ри ште, већ да га 
по зо ри штем тре ба ме ња ти: „Он сам се мо ра пот пу но про ми је ни ти, 
пре и спи та ти сво је ин те ре се, спо зна ти се бе са мо га, пре струк ту и ра ти 
се, а то ни је пи та ње уку са“ (65). Уче ње и про ме на де ша ва ју се док тра-
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је по зо ри шни чин за ко ји ни је по треб но пред зна ње, што по зо ри ште 
чи ни до ступ ним и на ме ње ним сви ма. 

За раз ли ку од те а тра Ста ни слав ског, где гле да о ци по сма тра ју по-
зор ни цу као за ча ра ни и „ли че на спа ва че ко ји ду бље то ну у сан што 
глум ци бо ље ра де, гле да о ци но вог те а тра су буд ни, ак тив но пра те 
рад њу и ре ак ци је дру гих гле да ла ца, не гу бе ‘при су ство ду ха’, оста ју 
сло бод ни“ (jevtović 1998). На и ме, Брехт сма тра да, на су прот Ари сто-
те ло вој дра ма ти ци ужи вља ва ња, „пот пу но сло бо дан, кри тич ки став 
гле да о ца, усмје рен на чи сто зе маљ ско рје ша ва ње те шко ћа, ни је осно-
ва за ка тар зу“ (1966: 69). То је пре осно ва за раз ви ја ње све сти о се би и 
све ту око се бе, са тен ден ци јом да га ме ња мо. Пр ви ко рак је да уо чи мо 
по тре бу за про ме ном, дру гим ре чи ма, да се за чу ди мо. О то ме Брехт 
ка же: 

При ка зи ва ње је из ло жи ло те ме и зби ва ња про це су за чуд но сти; та 
је за чуд ност би ла по треб на за ра зу ми је ва ње. При све му што је са мо по 
се би ра зу мљи во, љу ди се јед но став но од ри чу ра зу ми је ва ња (Brecht 
1966: 83). 

Фау ефе кат

Ре во лу ци о нар ност у од но су ко ји Брехт има пре ма пу бли ци огле да 
се у тзв. фау ефек ту (ПрПаФинк 2017). Ефе кат за чуд но сти, за чу ђе ња, 
очу ђа ва ња или тех ни ка дис тан ци ра ња или фау ефе кат (Ver frem dungs 
или Vеfekt) Брехт сма тра јед ним од спе ци фич них еле ме на та еп ског 
те а тра. Пре ма ње го вим ре чи ма, ра ди се о 

тех ни ци ко јом при ка зи ва ним зби ва њи ма ме ђу љу ди ма мо же мо при да-
ти пе чат не чег упа дљи вог, не че га за шта је по треб но об ја шње ње, што 
ни је са мо по се би ра зу мљи во, ни је на про сто при род но. Циљ је тог ефек-
та да гле да о цу омо гу ћи плод ну кри ти ку са дру штве ног ста но ви шта 
(Brecht 1966: 98). 

Фау ефе кат, око ко га је Брехт из гра дио сво ју по зо ри шну есте ти ку 
и ко ја чи ни око сни цу ње го ве прак се, сма тра се јед ним од нај ве ћих 
по зо ри шних от кри ћа ХХ ве ка (ПрПаФинк 2017). Ра ди се о про на ла ску 
по зо ри шне фор ме чи је је деј ство на пу бли ку та кво да ме ња свест гле-
да о ца, та ко да он има по тре бу да ме ња дру штво. 

Kао из у зет но сло жен фе но мен и умет нич ка тех ни ка, фау ефе кат, 
пре ма Мир че ти ћу (2016), има мно го број не функ ци је, ко је се мо гу све-
сти на сле де ће две: епи сте мо ло шку (са знај ну) и ре цеп ци о ни стич ку 
(де ло ва ње на гле да о ца). Обе функ ци је су ујед но и естет ске, јер, ка ко 
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овај ау тор под се ћа, оства ре не су у естет ском де лу и кроз де ло. Ме ђу-
тим, „њи хов циљ је не е стет ски: при ка за ти за јед нич ки жи вот љу ди као 
са вла див и про мен љив. У крај њем слу ча ју, са ми атри бу ти функ ци ја, 
спо зна ја и де ло ва ње, ука зу ју на ње гов не е стет ски ка рак тер“ (11). 

Фау ефе кат се ја вља као су прот ност тех ни ци ужи вља ва ња глум-
ца у уло гу и ужи вља ва ња гле да о ца у пред ста ву, ка рак те ри стич ној за 
ари сто те лов ску дра ма ти ку, под у пр ту си сте мом Ста ни слав ског. Ужи-
вља ва ње Брехт сма тра про бле ма тич ним, јер се на тај на чин оне мо гу-
ћа ва спо зна ја и за у зи ма ње кри тич ког ста ва (so lar 2013). На су прот 
то ме, Брехт да је опис но ве глу мач ке тех ни ке, тех ни ке дис тан ци ра ња, 
ко ја тре ба да на ве де гле да о це на ис тра жи вач ки, кри тич ки став пре ма 
при ка за ном до га ђа ју (јеvtović 1997). Шта ви ше, ужи вља ва ње, ства ра ње 
илу зи је и хип но тич ког деј ства се на све мо гу ће на чи не оне мо гу ћа ва. 
На тај на чин, гле да о ци, уме сто да ства ра ју прет по став ке и при зо ву 
по зна то, не по сред но при сут но, до зво ља ва ју деј ство нео че ки ва ног, не-
по зна тог и нео бич ног. Ства ра њем дис тан це усме ра ва се па жња гле да-
ла ца и иза зи ва се њи хо во кри тич ко ми шље ње (so lar 2013). 

Да би то по сти гао, од но сно под се тио гле да о ца да је по зо ри шна 
пред ста ва сли ка ре ал но сти, а не са ма ре ал ност, Брехт екс пе ри мен ти-
ше на раз ли чи тим пла но ви ма: на пла ну глу ма ца (еп ски глум ци глу ме 
дру га чи је од драм ских, па та ко не ки од по сту па ка укљу чу ју: ди рект-
но обра ћа ње глум ца пу бли ци, из ла га ње тек ста у тре ћем ли цу или у 
про шло сти, ко ри шће ње го во ра ли ше ног лич ног од но са из во ђа ча пре-
ма тек сту, гла сно де кла мо ва ње); на пла ну му зи ке (ко ри шће ње хо ро ва, 
сон го ва); на пла ну де ко ра (ко ри шће ње по ка зних та бли, фил ма, нат пи-
са, нео бич них све тло сних ефе ка та) итд. „На тај на чин гле да лац по ста-
је све стан окол но сти ко је су му пре до че не и мо гу ћег из ла за из њих“ 
(ПрПаФинк 2017: 134). То је, да кле, свр ха ди дак тич ког по зо ри шта, 
ка ко је Мир че тић (2016) ука зао – да кроз умет нич ку тех ни ку оства ри 
не е стет ски циљ: да на у чи гле да о ца да са вла да си ту а ци је ко је му се 
чи не без из ла зним и да, раз ми шља ју ћи о оно ме што гле да у пред ста ви, 
раз ви ја соп стве не иде је за раз ре ше ње су ко ба на сце ни (ПрПаФинк 
2017). Пу тем фау ефек та, брех тов ско по зо ри ште се раз ви ја у драм ску 
ла бо ра то ри ју за про из во ђе ње тех ни ка ко је пу бли ку не ис пу ња ва ју ма-
ни пу ла тив ним осе ћа њи ма, већ је под сти чу на раз ми шља ње, за у зи ма-
ње кри тич ког ста ва и про ме ну (so lar 2013).

Од нос пре ма глум цу
Оно што у Брех то вом де лу ука зу је на су штин ско про ми шља ње 

по зо ри шта као ко лек тив ног чи на у дру штву ко је за слу жу је про ме не, 
ка ко об ја шња ва Пр па Финк (2017: 127), је сте „раз от кри ва ње сцен ске 



83

исти не кроз дис тан цу оту ђе ња и фор му из ра за ко ја ко ри сти глум че во 
те ло рав но прав но са оста лим еле мен ти ма сце не и по зор ни це“. На и ме, 
осим ње го вих те о ри ја, ути цај ко ји је Брехт имао на по зо ри ште као 
ре ди тељ „за сни вао се на спо соб но сти да ‘ожи ви’ сво је глум це“ (Bar Ba, 
sa va re ze 1996: 50). По ред дру гих ино ва тив них тех ни ка ко је је Брехт 
унео у по зо ри ште, „тех ни ка те ла у ра ду са глум ци ма де ло ва ла је на 
гле да о це и њи хо во схва та ње уло ге по је дин ца у дру штву, као и ути цај 
дру штве них окол но сти на по на ша ње по је дин ца“ (ПрПаФинк 2017: 133). 

Брехт од глум ца зах те ва да бу де по зо ри шни при ка зи вач. То зна чи 
да еп ски глу мац по ка зу је да по ка зу је (so lar 2013). Ње гов за да так је да 
ре про ду ку је до га ђај пре сли кан из ствар но сти, та ко што се др жи на 
емо тив ном од сто ја њу од оно га што при ка зу је (vučelj 2011). О то ме 
Брехт ка же: 

Украт ко: глу мац мо ра оста ти при ка зи ва чем: он мо ра ре про ду ци-
ра ти при ка зи ва но га као ту ђу осо бу, он у свом при ка зи ва њу не сми је 
из бри са ти оно ‘то је он учи нио, то је он ре као’. Он не сми је до зво ли ти 
да до ђе до пот пу ног пре о бра жа ва ња у осо бу ко ју при ка зу је (Brecht 
1966: 83–84). 

Ипак, глум ци се не од ри чу у пот пу но сти сред ства ужи вља ва ња 
за при ка зи ва ње по на ша ња, али они то ра де та ко да са чу ва ју дис тан цу 
из ме ђу глум ца и ли ка. Ти ме што они глу ме та ко да рас цеп, ко ји кре-
и ра по ме ну та дис тан ца, омо гу ћу је да се гле да о цу по ну ди ал тер на ти ва, 
уме сто да се ства ри ис по ру чу ју као не ка кве да то сти (so lar 2013). 

Kако об ја шња ва Јев то вић (1998), са дру штве ним про ме на ма по-
зо ри шна умет ност се на шла пред за дат ком да об ли ку је нов на чин 
ко му ни ци ра ња са гле да о ци ма, при че му гле да лац тре ба да пра ти при-
ка зи ва ње за јед нич ког жи во та љу ди у дру штву на кри ти чан на чин. 
Та ко Брехт, пре ма овом ау то ру, из на ла зи опис но ве глу мач ке тех ни ке 
– ефек та за чуд но сти, ко ји тре ба да на ве де гле да о ца на кри тич ки и ис-
тра жи вач ки став пре ма оно ме што глу мац при ка зу је и пре ма на чи ну 
при ка зи ва ња тј. ње го вој глу мач кој игри. Сред ства ко ји ма се то по сти-
же су ра зна (јеvtović 1998; so lar 2013): глу мац увек др жи дис тан цу 
пре ма ли ку, не иден ти фи ку је се са њим, то ни је он, већ пред ста вља и 
по ка зу је не ког дру гог; он не ма од по чет ка свој лик, већ га ства ра пред 
гле да о ци ма, а лик ко ји про из во ди се стал но ме ња; не из во ди текст као 
свој, већ као ци тат ли ка; уки да се че твр ти зид и глум ци се ди рект но 
обра ћа ју пу бли ци, че сто под пу ним све тлом; глу мац ко ри сти пре во-
ђе ње у тре ће ли це и про шлост; да је ко мен та ре и упут ства за глу му; 
сти хо ве из го ва ра као про зу, а из во ди ге сто ве ко ји иду уз го во ре ње 
по е зи је; из во ди пре те ра не ге сто ве у од но су пре ма го во ру. Глу мац, 
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да кле, не тре ба да фа сци ни ра гле да о ца, већ је он оби чан чо век ко ји опо-
на ша не ког дру гог чо ве ка. Док то ра ди, ње го ва лич ност оста је са чу-
ва на и при сут на (јеvtović 1998). 

Да би све ово по сти гао, и глу мац се мо рао на сво је вр стан на чин 
еду ко ва ти. За то, по ред све га по ме ну тог, а ка да је реч о глум ци ма, тре-
ба ис та ћи да се Брехт, као и дру ги ње го ви са вре ме ни ци по пут Ста ни-
слав ског, Ме јер хољ да и Рај нхар та, за ла гао за при пре ма ње глум ца за 
на ступ. Та кве при пре ме пре ва зи ла зе драм ске про бе ко ма да и су ге ри-
шу пот пу ни ју вр сту при пре ма ња, ко ја по при ма обра зов ни ка рак тер. 
То је Брехт по ка зао ка да је осно вао сво ју тру пу на кон по врат ка из САД 
у Ис точ ну Не мач ку и ка да је као за да так се би по ста вио тран сфор ма-
ци ју про фе си о нал ног по зо ри шта, та ко што је уну тар по зо ри шта у 
цен тар ста вио по ли тич ко и по зо ри шно обра зо ва ње (Bra dley 2006). 

Брех то ве иде је о уче њу и обра зо ва њу
По сма тра но са аспек та обра зо ва ња, као из у зет но ва жан, ис ти че 

се Брех тов став о то ме да по зо ри ште тре ба да пру жа спо зна ју и бу де 
ме сто са зна ва ња. Та ко за еп ски те а тар Брехт ка же: 

Мо дер ни те а тар се не мо ра ци је ни ти по то ме ко ли ко он за до во ља-
ва на ви ке пу бли ке, не го по то ме ко ли ко их ми је ња. Не мо ра се пи та ти 
др жи ли се он вјеч них за ко на дра ме, не го мо же ли он умјет нич ки са-
вла да ти за ко не по ко ји ма се од ви ја ју ве ли ки дру штве ни про це си на шег 
раз до бља. Не да ли он мо же за ин те ре со ва ти гле да о ца за куп њу кар те, 
да кле за те а тар, не го да ли он мо же за ин те ре си ра ти гле да о ца за сви јет 
(Brecht 1966: 114). 

У скла ду са иде јом да по зо ри шту на ме ни са знај ну уло гу, Брехт је 
вр ло ја сно про ми шљао на чи не и пу те ве ње ног оства ри ва ња. Не ми нов-
но, ти ме се до та као и раз ми шља ња о при ро ди про це са уче ња. Брехт 
успе ва да ухва ти зна чај кре а тив не ими та ци је као бит ног об ли ка уче ња. 
О то ме ка же сле де ће: 

Че сто се за бо ра вља на то ка ко се на те а тра лан на чин од ви ја од гој 
чо вје ка. При је не го што се ди је те упо зна с раз ло зи ма, оно са зна је са свим 
те а трал но ка ко тре ба да се по на ша. Оно чу је (или ви ди) да се мо ра сми-
ја ти ако се ово или оно до го ди. Оно се сми је кад се дру ги сми ју и не 
зна ју ћи за што. Нај че шће је пот пу но збу ње но ако га упи та ју че му се 
сми је (Brecht 1966: 91). 

Сма тра да те а трал ни до га ђа ји у жи во ту, баш као и те а тар, об ли-
ку ју ка рак те ре, и то упра во пу тем кре а тив не ими та ци је: „Чо вјек ко пи-
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ра ге сте, ми ми ку, ин флек си је гла са“ (92). Још зна чај ни је, Брехт очи-
глед но сма тра да та ква вр ста раз во ја не пре ста је са пе ри о дом де тињ-
ства, не го се на ста вља и то ком жи во та од ра слог чо ве ка. О то ме све до-
че ње го ве сле де ће ре чи:

Ни с од ра сли ма ни је дру га чи је. Њи хов од гој ни кад не пре ста је. 
Са мо мр тве не ми је ња ју љу ди из њи хо ве око ли не. Онај ко ји раз ми сли 
о то ме схва ти ће зна чај те а тра за об ли ко ва ње ка рак те ра. Он ће схва ти ти 
шта зна чи ка да хи ља де пред сто ти на ма хи ља да игра ју те а тар. Сли је га-
ње ра ме ни ма ни је од го вор на на сто ја ња то ли ких љу ди око умјет но сти 
(Brecht 1966: 92). 

Иде јом да чо век у по зо ри шту учи, Брехт от кри ва да је био све стан 
да уче ње по при ма мно го стру ке фор ме. Ти ме је ис ка зао став да ни је 
са мо шко ла ме сто за уче ње, већ да је уче ње до жи во тан про цес, це ло-
жи во тан, од ви ја се у свим обла сти ма људ ског жи во та и де ло ва ња. У 
ве зи с тим за ни мљи во је и да је Брехт при ме тио да драм ска умет ност 
у од но су на уче ње за у зи ма спе ци фич но ме сто, а то је ви дљи во кроз 
ње го ве сле де ће ре чи: „Умјет ност те а тра је, та ко ре ћи, нај људ ски ја, 
нај ра спро стра ње ни ја од свих умјет но сти. Она се нај че шће из во ди не 
са мо на по зор ни ци, не го и у жи во ту“ (92). Тим за па жа њем Брехт се 
при бли жио оним ау то ри ма (holz Man 2009) у обла сти уче ња и раз во ја 
ко ји игру пре тва ра ња, а ко ја сто ји у осно ви драм ског из ра за, сма тра ју 
кључ ним раз вој ним под сти ца јем у свим жи вот ним до би ма. У том сми-
слу је из во ђе ње има нент но чо ве ку и нео дво ји во од ње га. 

При ро да уче ња је та ква да се пру жа знат но да ље од усва ја ња чи-
ње ни ца и ин фор ма ци ја. Брехт је знао да љу ди под јед на ко ефект но уче 
ка ко да се од но се јед ни пре ма дру ги ма и ка ко да по сту па ју у спе ци-
фич ним си ту а ци ја ма и те шким жи вот ним при ли ка ма. Упра во у то ме 
је ви део кључ ну уло гу по зо ри шта. Због то га је, ка ко ис ти че Бар нет 
(Bar nett 2015), че сто до би јао опа ске да ко ри сти по зо ри ште за про по-
ве да ње лек ци ја о по на ша њу. Kако овај ау тор твр ди, у бо љем слу ча ју 
ње го ва на сто ја ња су по сма тра на у кон тек сту иде је да сва ка умет ност 
има по ру ку. Ипак, Брех то ва по зо ри шна прак са, мо жда ви ше од мно гих, 
по би ја иде ју да умет нич ко де ло пру жа ја сну и не дво сми сле ну по ру ку. 
Иа ко Брех то во по зо ри ште по ста вља зна чај на жи вот на пи та ња, оно 
те шко и од го ва ра на њих. Брех то ве дра ме не ну де ре ше ња, ди ја лек ти-
ка ко ја их про жи ма оста вља отво ре не, не син те ти зо ва не оп ци је, а гле-
да о ци су по зва ни да се за пи та ју ка ко се кон тра дик тор но сти ко је се 
ја вља ју мо гу пре ва зи ћи. Ја сно је да не же ли да уде ли мо рал ну лек ци-
ју, већ нас по зи ва да раз ми шља мо не са мо о по је дин цу већ и да узме-
мо у об зир ње го во ме сто и по ло жај у дру штве ном по рет ку ства ри: 
„ди ја лек тич ка тен зи ја укљу чу је пи та ња ко ја се пру жа ју да ље од же ља 
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по је ди на ца, бу ду ћи да су ти по је дин ци не пре кид но огра ни че ни дру-
штве ним струк ту ра ма“ (Bar nett 2015: 26). 

Уко ли ко се не ра ди о мо рал ним лек ци ја ма, по ста вља се пи та ње 
че му нас за пра во учи. Брехт не да је јед но став не од го во ре на ком плек сна 
пи та ња, већ оно што да је је сте ме то да про ми шља ња са мих пи та ња. Иа-
ко ор то док сни марк си ста, Брехт се не ба ви про мо ви са њем ле ви чар ске 
иде о ло ги је, већ кре и ра њем но вих на чи на раз ми шља ња, ста во ва и пер-
цеп ци је ре ал но сти. Дру гим ре чи ма, оно че му же ли да нас на у чи је ди-
ја лек тич ки на чин раз ми шља ња (Bar nett 2015) и то је упра во оно по 
че му је оста вио тра јан ути цај на по зо ри шну умет ност (frI ed Man 2002). 
Марк си стич ка ме то до ло ги ја ко ју је при ме нио на по зо ри ште – ди ја лек-
ти ка – пред ста вља ра ди ка лан по мак, јер је усло ви ла по ста вља ње ни за 
пи та ња ко ја се ти чу дра ме – ка ко де лу је на гле да о ца и ка ко се из во ди, 
па и ди дак тич ког пи та ња – ка ко по зо ри шним сред стви ма по у ча ва ти. 

Об ја шња ва ју ћи еп ски те а тар, Брехт се до ти че и пи та ња раз два ја-
ња обра зо ва ња, уче ња и умет но сти. О то ме из ра жа ва ја сан став на 
сле де ћи на чин: „Ми са да мо же мо за пра во ре ћи са мо да су прот ност 
из ме ђу уче ња и за ба вља ња ни је при род на ну жност, ни ти је уви јек по-
сто ја ла, ни ти уви јек мо ра по сто ја ти“ (Brecht 1966: 84). При ме ћу ју ћи 
да се ра ди о ве штач ки кре и ра ној ди хо то ми ји, ис ти че ва жност ње ног 
пре вла да ва ња:

По оп ћем схва ћа њу, по сто ји ве о ма ве ли ка раз ли ка из ме ђу уче ња и 
за ба вља ња. Пр во је мо жда ко ри сно, али са мо је дру го угод но. Ми тре-
ба, да кле, да бра ни мо еп ски те а тар од сум ње да он мо ра би ти ве о ма 
не у го дан, не ве сео, па и на по ран по сао (Brecht 1966: 84). 

За ње га, не сум њи во, оно што је жи вот но ва жно, озбиљ но или ко-
ри сно, мо же ујед но би ти и за бав но. О то ме го во ри још:

Kада не би би ло та ко за бав ног уче ња, он да те а тар, по чи та вој сво-
јој струк ту ри, не би био у ста њу да по у ча ва. Те а тар оста је те а тар и кад 
је ди дак тич ки те а тар, и уко ли ко је он до бар те а тар, он је и за ба ван 
(Brecht 1966 85).

По уч ни ко ма ди

Да је Брехт по зо ри ште и дра му сма трао нео дво ји вим од уче ња и 
обра зо ва ња до ка зу ју и ње го ви тзв. по уч ни ко ма ди (Le hrstück e). По уч-
ни ко ма ди пред ста вља ју још је дан из раз ње го ве ра ди кал не те жње да 
тран сфор ми ше по зо ри шни из раз и фор му. Брехт их је раз ви јао из ме ђу 
1929. и 1932. са иде јом ства ра ња обра зов не ве жбе за из во ђа че и они 
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пред ста вља ју нај ра ди кал ни ји из раз ње го вих по зо ри шних екс пе ри ме-
на та (Bra dley 2006). 

Сви ко ма ди ко ји пот па да ју под овај на зив де ле сле де ћа обе леж ја: 
крат ке су фор ме, при ка зу ју све де ну рад њу укло пље ну у јед но ста ван 
кон текст, са ма лим бро јем ли ко ва ко ји су ге не рич ки од ре ђе ни и хо ром 
ко ји ко мен та ри ше на оно што се при ка зу је. У овим ко ма ди ма Брехт 
пре ва зи ла зи ка ко ин сти ту ци о нал не окви ре по зо ри шта, та ко и по де лу 
на глум ца и гле да о ца (oe sMann 2012). Ово по ста је ја сно у Брех то вој 
чу ве ној де фи ни ци ји „ко ма ди ко ји су по уч ни за из во ђа ча. Kао та кви, 
не ма ју по тре бе за пу бли ком“ (Brecht пре ма: oe sMann 2012: 131). На 
тај на чин, по зо ри ште се уда ља ва од кон цеп та умет нич ке ин сти ту ци је 
ко ју пу бли ка кон зу ми ра и при бли жа ва се кон цеп ту дру штве не си ту-
а ци је де тер ми ни са не све сним из во ђе њем и гле да њем из вед бе. На и ме, 
ра ди се о ко ма ди ма ко ји мо гу би ти по ста вље ни би ло где и на тај на чин 
из ла зе из окви ра по зо ри шта као ин сти ту ци је. Гле да ње ко ма да, ко је је 
пр во бит но сма тра но па сив ним ак том кон зу ма ци је, са да се сма тра пр-
вим ко ра ком ка из во ђе њу. Та ко је Брехт скло нио на гла сак са чи на из-
во ђе ња и пре нео га на акт по ста вља ња ко ма да. Ти ме је до вео у пи та ње 
у то вре ме до ми нант ни кон цепт по зо ри шта као снаб де ва ча од ре ђе ног 
про дук та/пред ста ве (Bra dley 2006). С об зи ром на то да по уч ни ко мад 
не ма по тре бу за гле да о цем, ка ко је Брехт твр дио, из вед ба је са мо мо-
гу ћи нус про и звод, а ни ка ко су штин ски крај њи про из вод ства ра ња 
ко ма да. 

Свр ха по уч ног ко ма да је сте да ука же на по на ша ње и по у чи из во-
ђа ча и гле да о ца ка ко тре ба да ра су ђу ју. На тај на чин дра ма до зво ља ва 
ис тра жи ва ње си ту а ци ја за ко је је утвр ђе но да не мо гу би ти ре ше не 
ис ку ством, јер то ком тих ис тра жи ва ња по у ча ва ње за ме њу је ис ку ство 
и во ди но вим пу те ви ма дру штве не про ме не (oe sMann 2012). 

Сма тра се да су по уч ни ко ма ди на ста ли као ре зул тат Брех то вог 
ин те ре со ва ња за про у ча ва ње ма рк си стич ке ми сли, али и да су они 
ви ше од пу ког при ка зи ва ња ле ви ча р ске иде о ло ги је. Сво јим по уч ним 
ко ма ди ма Брехт је мо жда нај при бли жни је оства рио об лик ко ји на зи-
ва мо ди ја лек тич ко по зо ри ште. Ово позориште пре и спи ту је оно што 
се у дру штву на ме ће као не у пит но и по ста је ор га нон за от кри ва ње 
исти не у дру штву. Та ко Брехт на ме њу је но ву уло гу по зо ри шту, ко је 
по ста је по ли гон за со ци јал ну про ме ну и ис тра жи ва ње. У сво јим по-
уч ним ко ма ди ма Брехт не ко ри сти ни шта што је за сно ва но на ис ку ству 
као та квом. Љу ди и до га ђа ји ни су уна пред за цр та ни, већ сва ко зна ње 
и раз у ме ва ње мо ра ју би ти кон стру и са ни у со ци јал ном кон тек сту, кон-
крет ној дру штве ној си ту а ци ји, а по уч ни ко ма ди омо гу ћа ва ју та кву 
си ту а ци ју (oe sMann 2012). Оно што је по уч но у овим ко ма ди ма је су 
кон стру и са не си ту а ци је ко је од сли ка ва ју мо ме нат кри зе, ко ји је за тим 
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пра ћен про це си ма про ме не. У скла ду са сво јим марк си стич ким опре-
де ље њем, Брехт је ве ро вао да ре во лу ци ја про из ла зи из про ме не, а 
ње гов до при нос се огле да у ства ра њу си ту а ци ја у ко ји ма су љу ди у 
пот пу но сти ли ше ни ис ку ства. Та ква де при ва ци ја у по гле ду ис ку ства 
омо гу ћа ва да се из не дри не што но во, не што што до та да ни је по сто ја-
ло у ис ку ству, од но сно – про ме на. Та ко су по уч ни ко ма ди ве жбе у 
сти ца њу спо соб но сти да се де тек ту је про ме на, као и да се от кри је шта 
ту про ме ну за пра во ини ци ра (oe sMann 2012). 

На осно ву ово га се мо же за кљу чи ти да је Брехт, про ми шља ју ћи 
сво ју по зо ри шну прак су, ујед но вр ло бри жно и па жљи во про ми шљао 
и ка ко ће је пу бли ка при ми ти. У та квом на сто ја њу, под јед на ко је ва жан 
и ка па ци тет гле да о ца, ко ји, док је у по зо ри шту, би ва ујед но и еду ко ван 
за оно у че му уче ству је, тј. на мер но и сми шље но се тај ка па ци тет из гра-
ђу је у са мом про це су. Да би то оства рио, Брехт се по све тио ис тра жи-
ва њу на чи на де ло ва ња на гле да о ца, не са мо ства ра ју ћи и уна пре ђу ју ћи 
по зо ри шни из раз, фор ме и по ступ ке, већ уз то раз ви ја ју ћи и ди дак-
тич ке по ступ ке, иде је и ме то де ко ји се ти чу про це са људ ског уче ња. 

За кљу чак
Иа ко је Брех то ва по зо ри шна прак са ре во лу ци о нар на у тре нут ку 

свог на ста ја ња и ак ту ел на у на ред ним епо ха ма, „као што Си стем Ста-
ни слав ског ни је по стао За кон за све, та ко ни Еп ски те а тар ни је пре о-
вла дао, али оба иза зо ва под ста кла су кре та ње По зо ри шта у овом ве ку“ 
(јеvtović 1997). Сва ка ко, ути цај Брех то вог по зо ри шта на са вре ме не 
по зо ри шне фор ме је не мер љив и про те же се и да нас, на ро чи то ка да су 
у пи та њу по ли тич ки те а тар, екс пе ри мен тал но и аван га рд но по зо ри ште 
(frI ed Man 2002). На по љу прак си, ко је спа ја ју по зо ри ште, драм ски из-
раз и обра зо ва ње, та ко ђе је ви дљив ње гов уплив, на ро чи то ка да се 
ра ди о ути ца ју на Бо а ла и ње го во по зо ри ште по тла че них, на по ја ву и 
раз вој те а тра за јед ни це и на ста нак мно гих дру гих фор ми при ме ње ног 
по зо ри шта. Ти ме су ак ту ел ни и жи ве и да нас Брех то ви по гле ди на 
обра зо ва ње, нео дво ји ва ве за ко ју је ви део из ме ђу по зо ри шта и обра-
зо ва ња и на чи ни на ко је је то ус пео да из ра зи у сво јој по зо ри шној 
прак си. 

Брехт је из не дрио те а тар ко ји хо ће про ме ну и кри ти ку. На пла ну 
од но са глум ца и гле да о ца зна чај но је до при нео про ме ни об ли ка ко му-
ни ка ци је. Уки да ју ћи по и сто ве ћи ва ње гле да ла ца са драм ским ли ко ви-
ма и по ка зу ју ћи да ни су пре суд ни пси хо ло шки мо ти ви по је дин ца, 
Брехт ста вља на гла сак на ло ги ку не и сти не, мо ћи и ка пи та ла на ко јој 
је гра ђан ско дру штво за сно ва но. Бу ду ћи скри ве на, за да так по зо ри шта 
је да исти ну раз от кри је и из не се је на ви де ло. Ти ме је глум ци ма омо-



89

гу ћио да уне су дру штве ну кри ти ку у сво је де ло, а пу бли ци до зво лио 
да ми сли сво јом гла вом, са у че ству је и за у зи ма ста но ви ште (so lar 
2013), све у ци љу да се гле да лац оспо со би за про ме ну све та. Мо же се 
ре ћи да је Брех то во ства ра ње по зо ри шне умет но сти обе ле же но те жњом 
да обра зу је. Kао да је сво јом умет нич ком прак сом же лео да од го во ри 
на Ле њи но во пи та ње – ка ко и шта тре ба на у чи ти? При том, не сме се 
за не ма ри ти да, по ку ша ва ју ћи да од го во ри на та пи та ња, Брехт раз ви-
ја ди дак тич ка сред ства ко ја ка њи ма во де. Ако је од го вор на пи та ње 
шта во ди ка раз от кри ва њу скри ве не илу зи је дру штве них ме ха ни за ма, 
он да од го вор на пи та ње ка ко раз от кри ва скри ве не ме ха ни зме по зо ри-
шног илу зи о ни зма. Иа ко за у зи ма ја сне ста во ве у по гле ду обра зо ва ња 
и из ла же сво је по ве ре ње у обра зо ва ње као сред ство про ме не, за Брех-
та оно ни је пу ки ин стру мент ко јим се она по сти же. Kада се ра ди о 
брех тов ском по зо ри шу, обра зо ва ње је вир ту о зно утка но у ње го ву есте-
ти ку и про жи ма се у ди ја лек тич ком је дин ству са умет нич ким чи ном. 
При том, ни јед ном ни дру гом ни је од у зео раз и гра ност, а ни озбиљ ност, 
при пи су ју ћи им под јед на ко за ба ву и по ли тич ки ка рак тер. За крај, се-
ти мо се ње го вих ре чи: уко ли ко је до бар те а тар, ди дак тич ки те а тар је 
ујед но и за ба ван. 
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Tamara V. Nikolić Maksić

EDUCATIONAL ASPECTS OF BRECHTIAN THEATER

Summary 

Brecht’s epic theater, as one of its inseparable features, among other things, implies 
direct and essential connection to education. As the backbone of Brecht’s theatrical the-
ory and practice, his insights and ideas are found to be indispensable in the study of 
every aspect of intersecton of dramatic art and education. The aim of this paper is to 
present some of the main aspects of Brecht’s theater, which point to key educational ele-
ments as part of his theatrical theory and practice. First of all, the essence of the epic 
theater is considered, as well as the main features determined by Brecht’s theater consid-
ering it to be didactical and dialectical. After that, there is an attempt made to search for 
educational elements in the context of the wow effect, as well as Brecht’s attitude towards 
the spectator and the actor. Finally, his ideas on (adult) education and learning are pre-
sented, as well as the concept of teaching plays. This paper is, in fact, an overview of 
Brecht’s theory and practice from the andragogical point of view. As a great critic of the 
contemporary society, Brecht tried to establish a suitable instrument for its change. In 
Brecht’s view, the task of the theater is to uncover the truth and bring it to light. This 
enables the actors to bring social criticism into their work, and allows the audience to 
think for themselves in order to enable a spectator to become capable of changing the 
world. It can be said that Brecht’s creation of theatrical art is covered with the desire to 
educate. As if he wanted by his artistic practice to answer Lenin’s question − how and 
what should be learned? While trying to answer those questions, Brecht developed the 
didactical means that lead to them. Although Brecht had clear attitudes and placed his 
full confidence in education as a means of change, he did not consider it to be a mere 
instrument for achieving it. When it comes to the Brechtian theatre, education is virtuosi-
cally embedded in its esthetics and is interwoven in dialectical unity with the artistic act. 
At the same time, he never took away any playfulness, nor seriousness. His theatre si-
moultaniously remains fun and has a political character. After all, he argued that if it is 
a good theater, didactic theater is also fun.

Keywords: Brechtian theater, dialectics, didactic theatre, adult education and learning.
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ПРЕ ДРАГ И. КО ВА ЧЕ ВИЋ
Уни вер зи те т умет но сти у Бе о гра ду, Док то ранд на Фа кул те ту му зич ке

умет но сти*

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

НАД РЕ А ЛИ СТИЧ КО БУН ЦА ЊЕ ВАС КА ПО ПЕ КАО 
ОКИ ДАЧ ЗА СЕВ МУ ЊЕ ДУ ША НА РА ДИ ЋА.

ПО СТУ ПАК РЕ ДУК ЦИ ЈЕ КАО ЕЛЕ МЕНТ
МО ДЕР НИ ЗМА У КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈИ СПИ САК

СА ЖЕ ТАК: Оно што је то ком пе де се тих го ди на про шлог ве ка за јед нич ким ни-
ти ма по ве за ло два ства ра о ца – јед ног из све та књи жев но сти, Вас ка По пу, и дру гог из 
све та му зи ке, Ду ша на Ра ди ћа – би ла је њи хо ва по тра га за ау тен тич ним и мо дер ним 
умет нич ким из ра зом. Циљ ра да је сте да се на при ме ру му зич ког ци клу са Спи сак Ду-
ша на Ра ди ћа (1952/54/56), чи ји по ет ски са др жај ко ма да чи не сти хо ви из исто и ме ног 
По пи ног ци клу са збир ке Ко ра (1953), ис так ну основ не осо би не мо дер ни зма ко је су 
овог ком по зи то ра по зи ци о ни ра ле у гру пу „аван га р ди ста“, од но сно ко је су га од ве ле 
на пут до „ра ди кал ног“ рас ки да ња са тра ди ци о нал ним вред но сти ма. Пред ста вља њем 
спе ци фич ног по ет ског са др жа ја и те мат ског кру га ко ји би ра По па, а ко ји су за тим 
по ста ли про грам ска осно ва му зич ких „ми ни ја ту ра“ ко је чи не ци клус Спи сак, у ра ду 
ће се ука за ти на ка рак те ри сти ке Ра ди ће вог, или мо жда бо ље ре че но, ра ди ћев ског ти
па мо дер ни зма, а по себ но на по сту пак ре дук ци је му зич ке суп стан це. За тим, на осно-
ву ин ди ка тив них ком по зи ци о них по сту па ка ко ји ре пре зен ту ју Ра ди ћев аван гард ни 
му зич ки је зик, ука за ће се на ка рак те ри стич на екс пре си о ни стич ка из ра жај на сред ства, 
а по себ но на она ко ја су об ли ко ва ла во кал ни парт, по пут скан ди ра ња и дру гих ар ти-
ку ла ци о них по сту па ка, ре пе ти тив не тех ни ке и ости нат ног по на вља ња, го вор ног пе-
ва ња и слич но. У ци љу раз у ме ва ња дру штве ног кон тек ста у ко јем је Ра дић фор ми рао 
сво ју по е ти ку, то ком ра да ће се ука за ти на од нос му зич ке јав но сти пре ма овом ком-
по зи то ру, као и на оп шту ре цеп ци ју пр ве вер зи је ци клу са Спи сак не по сред но на кон 
кон цер та 1954. го ди не, ко ји је иза звао раз ли чи те ре ак ци је му зич ке пу бли ке и струч не 
јав но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ра дић, По па, Спи сак, ре дук ци ја му зич ког ма те ри ја ла, аске-
ти зам.

* pe dja_kov@yahoo.com
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Са зре ва ње Ду ша на Ра ди ћа у по сле рат ној кул тур ној кли ми
и вре ме на стан ка ком по зи ци је Спи сак

На кон зва нич ног рас ки да и по сте пе ног уда ља ва ња од иде о ло шки 
кон ци пи ра не и дог мат ски но р ми ра не кул тур не по ли ти ке ко ју је по сле 
Дру гог свет ског ра та кон сти ту и сао и про па ги рао Ис точ ни блок, умет-
ност на тлу Ју го сла ви је је то ком пе де се тих го ди на про ла зи ла кроз 
раз ли чи те об ли ке мо дер ни за ци је. Док су књи жев ност (по е зи ја и про-
за) као и ли ков не умет но сти на по чет ку ше сте де це ни је до жи вља ва ле 
убр за ни пре о бра жај ко ји је нај пре био ре ла ти ван, а од сре ди не де це-
ни је ин тен зив ни ји (денегри 1993: 15), му зич ка умет ност је про ла зи ла 
кроз спе ци фич не ви до ве тран сфор ма ци ја.1 Ме ђу ју го сло вен ским ком-
по зи то ри ма, чи ји је кре а тив ни до мет са да био спу тан по диг ну том 
„бо дљи ка вом огра дом“, на ла зи ли су се они ком по зи то ри ко ји су де ло-
ва ли у ге не ра ци ји пред рат не аван га р де и ко ји су на ста ви ли да ства ра-
ју и на кон ра та, као и они ко ји су би ли на по чет ку му зич ке ка ри је ре и 
ко ји су се му зич ки обра зо ва ли у пр вој де це ни ји на кон ра та. Упра во 
је дан од му зич ких ства ра ла ца, ко ји су сво ју умет нич ку ка ри је ру за по-
че ли на по чет ку пе де се тих го ди на и ко ји су се су о чи ли са од лу ком о 
пре ска ка њу ‘огра де’и ри зи ком ко ји би та ква од лу ка иза зва ла, био је 
ком по зи тор Ду шан Ра дић (1929–2010). Овај срп ски ком по зи тор, ко ји 
је ста са вао у дру штве ној, еко ном ској и кул тур ној кли ми на кон Дру гог 
свет ског ра та, упра во се на ла зио ме ђу умет ни ци ма ко ји су ула га ли 
на по ре да се су прот ста ве „ин док три на ци ји“ му зич ке умет но сти, пр-
вен стве но ути ску ју ћи сво јим ин ди ви ду ал ним ком по зи тор ским пе ча том 
мо дер ни стич ки из раз.2

Ра дић је свој му зич ки је зик фор ми рао упра во у вре ме ну у ко јем 
се тра га ло за но вим са вре ме ним из ра зи ма, као ви до ви ма ино ва тив но-
сти и кре а тив но сти, али ко ји су че сто би ли оства ре ни за хва та њем 
ар ха и зо ва них исто риј ских или ми то ло шких са др жа ја, за тим ре ста у-
ра ци јом стил ских прак си бли же или да ље про шло сти (сред њо ве ков ног, 
ре не сан сног, ба рок ног или не ког дру гог стил ског по тен ци ја ла) или 

1 Раз лог за то је нај пре по треб но тра жи ти у раз во ју му зич ке кул ту ре у пред рат ној 
Ју го сла ви ји, а за тим у то ме што је уз лет аван га рд них ком по зи то ра то ком рат них го ди на био 
на гло за у ста вљен, те је са да, по сред ством но вих зах те ва ко ји су се на мет ну ли пред му зич-
ким ства ра о ци ма (у по гле ду стил ских нор ми, су же ног кру га по доб них жан ров ских фор ми 
и дру го), ства ра лач ка „тра јек то ри ја“ ком по зи то ра би ла ди ри го ва на кроз по ли ти ку му зич ког 
раз во ја.

2 Ра ди ће во све сно де кла ри са ње про тив уна пред фор му ли са них и иде о ло шки во ђе них 
пра ви ла умет нич ке про дук ци је нај бо ље по твр ђу ју сле де ће ре чи: „Мој став, уз диг нут од 
кри ти ча ра као тран спа рент ру ше ња ста ре до бре му зи ке, био је, у ства ри, са мо нор ма лан 
про тест про тив ма сов не про из вод ње нео ри ги нал них ком по зи ци ја за за ба ву и бес крај но 
по на вља них раз ра да соц ре а ли стич ких те ма. За бу не су ме пра ти ле и ка сни је, јер се ни ка да 
ни сам на ла зио на ли ни ји зва нич не мо де“ (RaDić 2007: 44).
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екс пе ри мен тал ним аван гард ним исту па њи ма ко ја су би ла са свим не-
о че ки ва на и стра на му зич ком сен зи би ли те ту овог под не бља.3

На осно ву спро ве де них ана ли тич ких уви да у по је ди нач не по е ти-
ке пе сни ка Вас ка По пе (1922–1991), као јед ног од нај ва жни јих пред-
став ни ка по сле рат не аван гар де у срп ској књи жев но сти, и Ду ша на Ра-
ди ћа, ко ји је при па дао ком по зи то ри ма уме ре ног мо дер ни зма, као и у 
ме ђу соб ни (ин тер ме диј ски и ин тер тек сту ал ни) су срет две умет но сти 
(по е зи је и му зи ке) уну тар му зич ког де ла Спи сак, мо же се за кљу чи ти 
да су ства ра лач ки ха би ту си ова два умет ни ка по ка за ли ви ше стру ку 
бли скост ко ја се мо же очи та ти на три ни воа: са др жин ском, по е тич ком 
али и на ни воу дру штве но-исто риј ског кон тек ста (МаркоВић 2010: 29). 
Јед на од за јед нич ких ни ти ко ја је при бли жи ла ове ства ра о це, би ла је 
упра во по тра га за не сва ки да шњим те ма ма и оним на из глед обич ним 
(ег зи стен ци јал ним) пред ме ти ма чи јој се свр си по сто ја ња и функ ци ји 
ко ју има ју мо же при сту пи ти на не кон вен ци о на лан на чин. Ра дић се, 
ин спи ри сан по е зи јом По пе, окре ће обич ним, сва ко днев ним ства ри ма 
ко је окру жу ју чо ве ка, они ма из све та фло ре и фа у не (биљ ног и жи во-
тињ ског све та), као и пред ме ти ма из сва ко днев не упо тре бе, при че му 
сви они за јед но по ста ју део јед ног но вог „але го риј ског“ зву ков но-по-
јав ног све та.

Мо же се ре ћи да је По пи на тен ден ци ја би ла да, по пут над ре а ли-
стич ких пе сни ка, про ник не у она ег зи стен ци јал на пи та ња не са мо 
жи вих би ћа, већ и обич них пред ме та (по пут сто ли це, ма хо ви не, ви о-
ли не и слич но), те да кроз ап стракт но про ми шља ње о њи хо вој по јав-
но сти и функ ци о нал ној или естет ској вред но сти от кри ва но ве за ко не 
ди ја лек ти ке.4 Сва та „би ћа“, за ко ја би се мо гло ре ћи да кроз По пи ну 
по е зи ју про го ва ра ју је зи ком над ре а ли стич ког ‘бун ца ња’, до би ја ју пра-
во на жи вот, и то као је дин ке ко је су осу ђе не са ме на се бе или оне 
ко је ус по ста вља ју раз ли чи те од но се са дру гим би ћи ма/ства ри ма, што 
ће Ра дић че сто при ка зи ва ти еле мен ти ма ху мо ра у му зи ци и ре дук ци-
јом му зич ких сред ста ва. По сред ством ком по зи ци о них ре ше ња, по ет-

3 У срп ској му зи ци на кон 1945. го ди не се мо гу из дво ји ти три ти па ино ва тив но сти, а 
ко ји се ис по ља ва ју у ви ду: 1) нео кла си ци зма и нео ек спре си о ни зма; 2) ар ха и зо ва не мо дал-
но сти; и 3) аван гард не ком по зи ци о но-тех нич ке про це ду ре, ко ја под ра зу ме ва еле мен те се-
ри ја ли зма, але а то ри ке, кла стер ске тех ни ке, ми ни ма ли зма и елек трон ске му зи ке и му зи ке 
за тра ку (Милин 1998: 85). На осно ву пред ло же не кла си фи ка ци је, Ра ди ћев Си пи сак би мо гао 
да се свр ста у гру пу оних оства ре ња ко ја оди шу нео кла сич ним и нео ек спре си о ни стич ким 
му зич ко-из ра жај ним сред стви ма и ком по зи ци о но-тех нич ким по ступ ци ма (Милин 1998: 
85).

4 Ти ме су са свим обич ни и „мр тви“ пред ме ти по че ли да до би ја ју зна ке жи во та, док 
је от кри ва ње еле ме на та по сто ја но сти и оте ло вље но сти ду ха у њи ма, при бли жи ло По пи ну 
фи ло зоф ску ми сао Кјер ке го ро вом (Sø ren Ki er ke ga ard) уве ре њу у тран сцен ден тал но и не зе-
маљ ско по сто ја ње ду ха, на осно ву ко јег се он мо же по и сто ве ти ти чак и са ка ме ном. 
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ске сли ке пе са ма су у но вом ме ди ју би ле још ја сни је ви зу а ли зо ва не, 
чи ме се по ја чао фи ло зоф ско-по е тич ки дис курс По пи не по е зи је.

Оно што при бли жа ва По пин ци клус пе са ма и исто и ме ну Ра ди ће-
ву ком по зи ци ју је сте од нос ко ји су јав ност и кри ти ка ис ка за ли пре ма 
овим де ли ма. На и ме, ка да се то ком пе де се тих го ди на још увек осе ћао 
при ти сак из прет ход не де це ни је – ка да је на ци о нал на кул тур на по ли-
ти ка би ла иде о ло шки усме ра ва на про па ги ра њем фор мал них обра за ца, 
те ма ти ке и са мог је зи ка ко ји је за сту пао соц ре а ли зам у умет но сти – 
по ја ва По пи ног аван гард ног књи жев ног је зи ка, као и Ра ди ће ве ин ди-
ви ду ал не ком по зи тор ске сло бо де, иза зва ла је не ра зу ме ва ње и оштре 
де ба те код књи жев не кри ти ке и код му зич ке јав но сти. У та квој ат мо-
с фе ри оба умет ни ка су би ла сма тра на ра ди кал ним ства ра о ци ма ко ји 
су, сво јим не кон вен ци о нал ним из ра зом, ру ши ли про пи са не умет нич-
ке окви ре, све сно про во ци ра ју ћи та да шње схва та ње пе сни штва и ком-
по но ва ња као функ ци о нал но упо тре бље них де лат но сти по је дин ца у 
дру штве ном раз во ју зе мље.5 Ра ди ћев Спи сак пред ста вљао је удар но-
вог ква ли те та ко ји ни је мо гао да из бег не оштру ре ак ци ју пу бли ке и 
рас плам са ну по ле ми ку ме ђу кри ти ча ри ма на кон одр жа ног кон цер та 
1954. го ди не. Ипак, би ло је и су прот них ми шље ња ко ја су бра ни ла 
аван гард на исту па ња мла дих ау то ра по пут Јо си фа и Ра ди ћа. Та ко је 
ме та фо рич ном алу зи јом на ‘сев му ње у на шој му зич кој жа бо кре чи ни’, 
Па вле Сте фа но вић ис та као ве ли ки зна чај по јав но сти на умет нич кој 
сце ни тек ста са лих ком по зи то ра.6

„Пор тре ти са ње“ људ ске ег зи стен ци је кроз жи ви  
и не жи ви свет у ци клу су Спи сак Вас ка По пе

У ин тер пре та ци ји сим бо ла ко ји ма оби лу је над ре а ли стич ким је-
зи ком пи сан ци клус пе са ма Спи сак (као и це ло куп на збир ка Ко ра), 

5 Ипак, од го ва ра ју ћи на по ста вље на пи та ња о уну тра шњем по ри ву ко ји га је во дио 
то ком ства ра ња му зич ких де ла ко ја су код нај ве ћег де ла му зич ке јав но сти изазва ла оштра 
не го до ва ња, Ду шан Ра дић ка же да се „све де ша ва ло спон та но, као сло бо дан уз лет мла да-
лач ких ви зи ја... Бу ру, ко ју је кон церт од 17. мар та 1954. го ди не иза звао, ни сам пред ви ђао, 
али сам имао на ме ру да кон церт при ре ди мо у нео бич ном све тлу... по пут она квог, ка кав је 
при пре мао Скр ја бин, уз укљу чи ва ње ра зних еле ме на та у му зич ки до жи вљај (по пут: те а-
тар ске по зи ци је из во ђа ча, ре флек тор ских сно по ва, бо ја, ига ра по мо ћу за ве са... све оно што 
ће до при не ти дис крет ној сим би о зи му зи ке, по е зи је и фил мо ва ног сли кар ства... Ма ни фест-
но су де ло ва ње Вас ка По пе, Ми о дра га Па вло ви ћа и Ма ри ја Ма ска ре ли ја, по ја ча ва ло је на шу 
иде ју... И по ред то га што смо сро чи ли тач но утвр ђен план раз во ја на кон церт ном по ди ју му, 
с на ме ром да се штам па у не ком днев ном ли сту пред сам кон церт, од то га ни је би ло ни шта... 
Уча у ре ни мо зго ви су наш по ку шај при ми ли као нео зби љан при ступ озбиљ ним ства ри ма, а 
нас про гла си ли за бе за зле не лу да ке“ (Медић 2010: 11).

6 Сте фа но вић је осе тио при су ство тра гигро теск ног ху мо ра у Спи ску, као и му зич ко-
је зич ког из ра за ко ји је пра тио „цр ни“ ху мор Вас ка По пе (ПејоВић 2012: 48).
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су о ча ва мо се са (и)ра ци о нал но схва ће ном су шти ном, од но сно са дво-
сми сле но шћу зна че ња. Иа ко се у сре ди шту овог ци клу са не на ла зи 
чо век као не по сред ни про та го ни ста, кроз усло ве по сто ја ња дру гих 
жи вих би ћа (ко ња, пат ке, ма гар ца итд.) или пред ме та – оних ко ји има-
ју кон крет ну упо треб ну вред ност (сто ли це, ви о ли не, хар ти је и сл.), 
од но сно оних ко ји има ју ис кљу чи во естет ску функ ци ју (ма хо ви не, 
ка мен чи ћа или пу за ви це) – По па на по сре дан на чин „раз ми шља о 
мно гим про бле ми ма људ ске ег зи стен ци је: сло бо ди, роп ству, уса мље-
но сти, на си љу, от по ру, ле по ти“ (ВеличкоВић 2010: 66).

Пат ка, ко ја се ге га по пра ши ни, а не по во ди у ко јој пли ва ју ри бе, 
пред ста вља кон ти ну и ра ни су но врат у ко ји чо век све сно или не све сно 
од ла зи. По па овим алу ди ра на угро жа ва ње жи вот не сре ди не (али и 
мен тал не „хи ги је не“), што иза зи ва дра стич но ме ња ње жи вот них на-
ви ка. Та ко ђе, пу тем ме та фо ре угње та ва ног ко ња, По па пе си ми стич но 
ука зу је на сло бо ду ко ја је чо ве ку од у зе та, од но сно на огро ман те рет 
ко ји он, као обес пра вљен и по тла чен, но си на сво јим пле ћи ма. Иа ко је 
коњ по ку шао да се осло бо ди у по чет ку, што се за вр ши ло не у спе хом 
(...Та да је гу би цу рас кр ва рио, Хтео је да пре гри зе ту ста бљи ку ку ку
ру за, Дав но је то би ло...), ње го ва из др жљи вост и ис трај ност ове ко ве-
че не су хи пер бо лом већ у пр вом сти ху, у ко јем се ка же да Обич но, 
Осам но гу има, а за тим и у по след њем – Јер друм кра ја не ма, А це лу 
зе мљу тре ба, За со бом ву ћи.

Ако по гле да мо пе сму „Сто ли ца“, от кри ће мо јед ног фи зич ки ста-
тич ног и мен тал но ла бил ног чо ве ка ко ји не по се ду је сво ју ин ди ви ду-
ал ност, већ се ме ња под ути ца ји ма дру гих љу ди. Оно што се је ди но 
тра жи од ње га је сте бес по го вор на по слу шност. У дру гом де лу исте 
пе сме По па да је дво сми сле но схва та ње, оста вља ју ћи про стор за оп ти-
ми стич ан за вр ше так. На и ме, чо век, и по ред за ви сног по ло жа ја у ко јем 
се на ла зи и те ре та ко ји кон стант но но си, ипак и да ље ве ру је у бо љу 
бу дућ ност. Ме ђу тим, ју ре ње низ сте пе ни це и игра ње на ме се чи ни мо-
же да се схва ти и као ре зиг ни ра ност чо ве ка пре ма жи во ту и иш че ки-
ва ње што ско ри јег кра ја (при мер бр. 1).

За раз ли ку од ре зиг ни ра ног чо ве ка чи ја се суд би на на ла зи у ту ђим 
ру ка ма, как тус пер со ни фи ку је ис трај ног и у не да ћа ма от пор ног чо ве-
ка ко ји ни је склон пот чи ња ва њу и ко ји мо же да упо тре би сво је од брам-
бе не ме ха ни зме. По ред как ту са, пу за ви ца и ма хо ви на, ко је та ко ђе пред-
ста вља ју цен трал не ин ди ви дуе исто и ме них пе са ма, пер со ни фи ку ју 
чо ве ка ко ји по се ду је осва јач ке пре тен зи је и ко ји има моћ да се не пре-
кид но раз ви ја (при мер бр. 2 и бр. 3).
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Му зич ки „пор тре ти“ жи вих и „ожи вље них“ би ћа
у ци клу су Спи сак Ду ша на Ра ди ћа

Де ло Спи сак, или ка ко сто ји у под на сло ву „Три на ест кро ки ја за 
три на ест из во ђа ча“,7 пред ста вља ци клус од три на ест пе са ма (кро ки ја, 
ко ма да) – под на зи вом: „Коњ“, „Пат ка“, „Кром пир“, „Ма хо ви на“, „Бе-
лу так“, „Сто ли ца“, „Ко ко шка“, „Ма га рац“, „Ви о ли на“, „Сви ња“, „Хар-
ти је“, „Пу за ви ца“ и „Как тус“ – ко ји за ван му зич ки са др жај узи ма ју 
сти хо ве из исто и ме ног ци клу са збир ке Ко ра пе сни ка Вас ка По пе.8

Ква ли тет По пи не ино ва тив но сти ко ји у Спи ску ис пли ва ва кроз 
је згро ви ти је зич ки из раз, а ко ји исто вре ме но зна чењ ски тво ри бо га ту 
ин тер пре та тив ну сло бо ду, пле ни сво јом му зи кал но шћу ко ју је ве о ма 
до бро осе тио Ду шан Ра дић. Упра во из тог раз ло га по ста је при ма мљи-
во ана ли зи ра ти Ра ди ћев при ступ ин тер пре та ци ји исто и ме ног По пи ног 
ци клу са, раз ма тра ју ћи ком по зи ци о ну тех ни ку ко ју ко ри сти и му зич ку 
фор му у ко ју „обла чи“ По пи не сти хо ве, илу стру ју ћи му зич ким је зи ком 
уну тра шњу при ро ду би ћа и пред ме та.9 То се по себ но от кри ва у спе-
ци фич ном из бо ру мо ти ва, пот пу ној ре дук ци ји му зич ког ма те ри ја ла, 
а по себ но у по ступ ци ма му зич ке ар ти ку ла ци је. Та ко ђе је ва жно ука-
за ти и на на чин ис по ља ва ња ху мо ра у овом му зич ком де лу, од но сно 
на чи на на ко ји се По пи на ми са о ност, бо га та афо ри зми ма и по сло ви-
ца ма, пре то чи ла у му зич ки је зик.

Ду шан Ра дић је у во кал но-ин стру мен та лим жан ро ви ма пр во бит-
но кон ци пи рао тон ску иде ју и му зич ки ма те ри јал, па тек за тим тра гао 
за аде кват ном по ет ском гра ђом.10 Он је кроз во кал ни ме диј же лео да 
из ву че не у о би ча је ни звук ко ји ће се су прот ста ви ти „сла ду ња во сти 
по стро ман ти ча ра и мо жда опо врг ну ти чи та ву ло ги ку пе ва ња“ (јеВТић 
2003: 33). Ова ква стре мље ња су у ми ни ја ту ра ма ци клу са Спи сак на-
сту пи ла као по сле ди ца ин стру мен тал ног трет ма на људ ског гла са као 
и обил ног ко ри шће ња си ла бич них и ме ли зма тич них ни зо ва, ко ји ма 

7 https://www.you tu be.co m/watch?v=_dKzLm53MjU
8 Спи сак је на пи сан нај пре 1952. го ди не за со пран и кла вир, а 1955. го ди не пре ра ђен 

је за со пран, ме цо соп ран и ка мер ни ан самбл. По пин ци клус је са др жао укуп но ше сна ест 
пе са ма, где су се по ред ових три на ест пе са ма на ла зи ле још три пе сме („Ма сла чак“, „Ке стен“ 
и „Та њир“), а сва ка од њих пред ста вља по је дан пор трет жи во ти ње, биљ ке или пред ме та.

9 Илу стра тив ност се код Ра ди ћа ве о ма суп тил но спро во ди, и то та ко што су „илу-
стра тив на зр на“ са мо ини ци јал на и је ди на ме ста у по кла па њу ло ги ке му зич ког и по ет ског 
са др жа ја. Сто га, Ра дић у Спи ску чи ни „над ре а ли стич ку“ огра ђе ност му зи ке од тек ста, што 
је ре зул ти ра ло „оним иро нич ним, цр но ху мор ним, ‘тра ги гро теск ним’ објек ти ви змом ко ји 
је сре ди ном пе де се тих го ди на од јек нуо код нас та ко пре лом но, но во, аван гард но“ (veseli-
nović1983: 339).

10 „Већ све стан об ли ка и са др жа ја бу ду ће ком по зи ци је, окре тао сам се ли те ра ту ри. 
На кнад но сам тра жио оно што би се мо гло по кло пи ти са већ из ни клим на ме ра ма и већ де-
ли мич но уоб ли че ним му зич ким ми сли ма, мо ти ви ма“ (Медић2010: 13).
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ре фе ри ра на пре по зна тљив звук од ре ђе них пред ме та или жи во ти ња 
(на при мер у ми ни ја ту ра ма „Ви о ли на“ и „Пат ка“). Ме ло диј ске фра зе 
су огра ни че не на не ко ли ко то но ва, ак цен ти ко ји од го ва ра ју ду ху на шег 
је зи ка су де ста би ли зо ва ни, док су исто вре ме но ува же ни њи хо ви го-
вор ни уз ла зни и си ла зни ни зо ви.

Из бор спе ци фич ног ка мер ног са ста ва за пре ра ђе ну вер зи ју де ла 
Спи сак Ра ди ћу је до зво лио да на не кон вен ци о на лан на чин ста па раз-
ли чи те бо је и ти ме на чи ни екс пе ри мен тал ни из лет на пла ну ор ке стра-
ци је. Ин стру мен те ко је би ра за је да на е сто ро из во ђа ча на сце ни чи не: 
две обое, ен гле ски рог, три сак со фо на, бас-кла ри нет, хар фа, кон тра бас 
и раз ли чи те вр сте уда раљ ки ко је су по де ље не у две гру пе (за два из-
во ђа ча), док во кал не со ли сте чи не со пран и ме цо со пран.11

По ред По пи ног тек ста у ко јем се асо ци ја тив но раз ма тра ју иза бра-
ни би ћа и пред ме ти, Ра дић осо би не сва ког од њих пот цр та ва у пар ти-
ту ри озна ка ма за ка рак тер. Та ко, на при мер, у „Ко њу“ озна ка за ка рак-
тер ama ro (гор ко) од го ва ра са мом тек сту пе сме и те жи шту пат ње кроз 
ко ју коњ (од но сно чо век) про ла зи. Пат ка тре ба да се пред ста ви бур-
леск но (bur la sco), кром пир ди ти рам пски (di ti ram bi co), ма хо ви на ста-
ло же но (pla ci do), сто ли ца би зар но (biz za ro), ви о ли на па си о ни ра но (ca
lo ro so), сви ња за бри ну то (an si o so), пу за ви ца ма лак са ло (lan gu i do) и 
та ко да ље. Ми ни ја ту ре су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва ме ђу соб но at tac
ca по ве за не, док на кон по је ди них од њих (као што су „Бе лу так“ и 
„Сви ња“) на сту па кра ћи од мор пре по чет ка на ред не ми ни ја ту ре.

За го нет ку ко ју По па по ста вља пу тем сли ке ко ња ко ји има осам 
но гу (по пут Пи ка со вих ап стракт но за ми шље них ко ња у бо ји или оних 
чи ју је спо ља шњу ле по ту и уну тра шњу сна гу на сво јим плат ни ма пред-
ста вио не мач ки екс пре си о ни ста Франц Марк /Franz Marc/), Ра дић већ 
у пр вом ко ма ду оно ма то пеј ски пред ста вља ко ња ко ји га ло пира. За то 
је у овој ми ни ја ту ри ак це нат ста вљен на ри там, ко ји, иа ко то ком це ле 
ми ни ја ту ре има ујед на чен пулс, због уче ста ле про ме не ме тра до би ја 
стал не про ме не ак це на та. Уда раљ ке, ко је у то ме има ју пре суд ну уло гу, 
и крат ки ин стру мен тал ни мо ти ви ко је до но се ду вач ки ин стру мен ти, 

11 Пре ма из бо ру ор ке стар ског са ста ва и ме ша њу не сва ки да шњих бо ја, Ра ди ће во де-
ло под се ћа на Бу ле зо ву ком по зи ци ју Че кић без го спо да ра, на ста лу две го ди не на кон ком-
по зи ци је Спи сак, а ко ја је ком по но ва на за кон тра алт и ма ли ка мер ни ан самбл. За тим, на до-
ве зу ју ћи се на Шен бер го ву (Ar nold Schönberg) кон цеп ци ју ор га ни за ци је де ла ко ју је при ме-
нио у Пјероу Месечару, Бу лез за по ет ску осно ву сво ја три ци клу са од ко јих се са сто ји Че кић 
без го спо да ра, би ра над ре а ли стич ку по е зи ју Ре неа Ша ра (René Char), док је Ра дић по ет ски 
ква ли тет про на шао у По пи ном над ре а ли стич ком пе сни штву. Сва три ком по зи то ра су у 
сво јим де ли ма, по ред крај ње за о штре ног му зич ког је зи ка, во кал ном парт уде ну ли екс пре-
си о ни стич ки иди ом, у ко јем до ми ни ра тех ни ка го вор ног пе ва ња.
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ме ђу соб но кон тра пунк ти ра ју, фор ми ра ју ћи ди на мич ну ме тро рит мич-
ку сли ку.

Дра ма тур ги ја ове ми ни ја ту ре је кон ци пи ра на на осно ву фор мал-
ног пла на, где Ра дић де ли пе сму на два де ла из ме ђу ко јих се на ла зи 
од мо ри ште – у 16. так ту, на сти хо ве Дав но је то би ло. Због из о ста ја ња 
гу сте ма се ор ке стар ског зву ка, као и због ре чи та тив ног трет ма на гла-
са, ко ји у по је ди ним мо мен ти ма до во ди му зич ки ток до кул ми на ци о-
ног мо мен та (по пут оног у по след њих шест так то ва ми ни ја ту ре), ов де 
се по се же за пот пу ном ре дук ци јом ор ке стар ског тки ва. Иа ко се у овом 
ко ма ду кон цен тра ци ја му зич ког ма те ри ја ла на ла зи у гор њем ре ги стру 
ко ји ис пу ња ва ју ду вач ки ин стру мен ти и во кал ни парт, ду бо ки ре ги-
стар је ком пен зо ван ма те ри ја лом ко ји до но се уда раљ ке (ве ли ки бу бањ, 
кси ло рим ба и дру ги) и кон тра бас, ко ји се са мо на мо мен те по ја вљу је 
па се мо же ре ћи да је ре дук ци ја ов де из вр ше на на пла ну фак ту ре (при-
мер бр. 4).

За раз ли ку од пр вог, у „Пат ки“, дру гом ко ма ду, во кал на де о ни ца 
ме цо со пра на има во де ћу уло гу, али је у окви ру ње ме ло диј ски по крет 
ре ду ко ван на све га три то на, од но сно два ко ја кру же око те жи шног 
то на. Ов де се пат ка, као део „жи во тињ ског ал бу ма“, до ча ра ва пу тем 
по на вља ња ме ло диј ског мо ти ва, спе ци фич но (ме тро рит мич ки) ак цен-
то ва ног и по др жа ног др ве ним ду вач ким ин стру мен ти ма (обо ом и ен-
гле ским ро гом), као и алт и те нор сак со фо ном. Ре ду ко ва ње му зич ког 
тки ва је у овом ко ма ду по стиг ну то пре ко ме ло диј ске ре дук ци је, од но-
сно по ступ ком удва ја ња де о ни ца ин стру мен тал ног и во кал ног пар та 
ко је ис пу њу ју крат ки ме ло диј ски мо ти ви ма лог тон ског оп се га. Ве о ма 
је ин те ре сант на по ја ва qu a si ка ден це на са мом кра ју ко ма да (V-I), ко-
ја се фор ми ра пе дал ним то но ви ма ко је др же ду вач ки ин стру мен ти, уз 
ме ло диј ски по крет це –еф у де о ни ци бас-кла ри не та, хар фе и кон тра-
ба са.

У „Кром пи ру“ се по ве ћа ва број уче сни ка, ме ђу тим, му зич ко тки-
во је хе те ро ге но дис по зи ци о ни ра но на не ко ли ко гру па ин стру ме на та 
ко ји тво ре ости нат не и пе дал не скло по ве (хар фе и обое, кла ри не та и 
сак со фо на са уда раљ ка ма), над ко ји ма су про из ве де ни су же ни це ло-
сте пе ни ме ло диј ски мо ти ви ко је нај пре из во ди ме цо со пран, а по том 
и со пран. На ступ со пра на у 9. так ту из ла же се ими та ци јом у ин вер-
зи ји мо ти ва у суб до ми нант ном то на ли те ту. Дра ма тур шки је ве о ма 
ин те ре сан тан дво такт ни сег мент (7–8. такт), у ко јем ин стру мен ти на 
фо ну ве ли ког буб ња, уз по ступ ни кре шен до, на ја вљу ју на ступ те ме. 
Због спе ци фич не ор ке стра ци је, крат ког и ефект ног кре шен да у ко јем 
по себ ну ат мос фе ру на пе то сти ства ра на ступ чи не ла, по стиг нут је 
ефе кат сцен ског зби ва ња (при мер бр. 5). Ме ло диј ске фи гу ра ци је за-
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хва та ју пен та тон ски ан хе ми тон ски низ са ослон цем на то ну гис, ко ји 
пред ста вља осу око ко је се пле те ме ло ди ја гла са, чи ме се звуч но ре-
фе ри ра на пе ва че ко ји су уз прат њу ау ло са за но сно кру жи ли око Ди-
о ни со вог ол та ра за вре ме из во ђе ња ста ро грч ке хор ске пе сме – ди ти-
рам ба.12

У ми ни ја ту ри „Ма хо ви на“ мо гу се ус по ста ви ти из ве сна фор мал-
на раз гра ни че ња, где се јед но такт ни кон траст ни део b (ко ји се два 
пу та по ја вљу је, и то у 5. и 14. так ту) – у ко јем се у де лу во кал не де о ни  це 
раз ла же кварт ни акорд – из два ја пре ма тем пу, ка рак те ру, ди на ми ци и 
ар ти ку ла ци ји. Овај кон траст ни од сек је зна ча јан и на он то ло шко-се-
ман тич ком ни воу, јер се у ње му ис ка зу ју осо би на и срж по сто ја ња и 
раз во ја ма хо ви не, а то је да она има не за у ста вљи ву моћ осва ја ња сва ког 
про сто ра на ко ји се на ме ри, што нас упу ћу је на „си зи фов ски“ кон текст 
жи вот ног раз во ја или на бе ке тов ски фе но мен уза луд ног оче ки ва ња. 
Док се у пр вом на сту пу од се ка b акорд ско раз ла га ње то но ва во кал не 
де о ни це оства ру је на ме ли зму гла го ла че ка, у дру гом по ја вљи ва њу 
овог кон траст ног „при пе ва“, на исти мо тив ско-ме ло диј ски склоп, глас, 
уз реч че ка, из го ва ра још и реч не при мет но, чи ме се још ви ше по тен-
ци ра уса мље нич ки жи вот ма хо ви не.

Кор пус ду вач ких ин стру ме на та, у ко јем су по је ди ни од њих по-
де ље ни у гру пе (по пут обое и алт и те нор сак со фо на), обез бе ђу је гла-
су хар мон ску под ло гу. Кроз по на вља ње из ра зи тих кра ћих ме ло диј ско-
-рит мич ких фи гу ра, Ра дић ре ду ку је му зич ки ма те ри јал ко ји до но се 
ду вач ки ин стру мен ти, а што је по себ но из ра же но у па ра ме тру рит ма 
и на пла ну фак ту ре.

Ра дић је ме та фи зич ку стра ну бе лут ка пред ста вио у исто и ме ном 
ко ма ду, ру ко во де ћи се схва та њем по ко јем овај пред мет пред ста вља 
„са вр ше ни узор, од но сно пра у зор при ро де и ко смо са... са вр ше но је-
дин ство су прот но сти... али ујед но и оли че ње пот пу ног бе сми сла“ 
(BoŠković 2008: 157). У кро ки ју „Бе лу так“ све про ис ти че из јед не рит-
мич ке фи гу ре – квин то ле са за др жа ним то ном цис на кра ју, из ко јег 
се ра ђа а по том и раз ла же ме ло ди ја гла са. За тим, Ра дић ов де „са вр-
ше но“ ре ор га ни зу је и ре функ ци о на ли зу је ор ке стар ко ји до би ја је дан 
неуо би ча јен сјај, та ко што уда раљ ка ма (ве ли ком и др ве ном буб њу) 
до де љу је уло гу ме ло диј ског ин стру мен та (крат ки рит мич ки мо ти ви 
као да до би ја ју ме ло диј ски при звук), а ду вач ке ин стру мен те тре ти ра 

12 По сто ји слич ност из ме ђу суб мо ти ва овог ко ма да и по чет ног мо ти ва из по след њег 
ста ва  ком по зи ци је Duo con cer tan te, за ви о ли ну и кла вир из 1932. го ди не Иго ра Стра вин ског 
(И́ горь Стра ви́ нский) ко ји је на зван Ди ти рамб. Оба ма те ри ја ла су ор на мен тал но гра ђе на 
(са осом на ко јој се на ла зи те жи ште на јед ном то ну), ме ђу тим, за раз ли ку од Ра ди ћа, Стра-
вин ски је ов де ко ри стио то нал ни хар мон ски је зик.
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као уда раљ ке ко је до но се акор де (у ста ка то ар ти ку ла ци ји и рит мич кој 
ујед на че но сти) и ко је пру жа ју хар мон ску осно ву.13 То је по себ но из-
ра же но на кон ге не рал-па у зе, ко ја пред ста вља и фор мал но-кон траст ну 
гра ни цу ко ма да (12. такт). Ре ду ко ва њем ам пли ту де гла са на три то на 
у ам би ту су ма ле сек сте, али са на гла ском на ума ње ној квин ти из ме ђу 
цис и ге, Ра дић и во кал ну де о ни цу, ко ја не пре ста но по на вља рит мич ки 
ва ри ра не мо ти ве, тре ти ра на на чин аске ти зма у му зи ци.

Има ју ћи на уму об лик ма њег зр на стог квар ца, облог и глат ког 
спо ља, Ра дић је на сто јао да та кву фор му пре не се у му зич ки је зик. Од 
свих 13 ми ни ја ту ра, „Бе лу так“ и „Кром пир“ пред ста вља ју би ћа ко ја 
су по об ли ку слич на, и ко ја се пре ма кон цеп ту фран цу ског фи ло зо фа 
Ж. Де ле за (Gil les De le u ze) и оно га што је у том кон цеп ту пре по знао А. 
Ар то (An to nin Ar taud) мо гу сма тра ти као би ћа ко ја су сво је вр сна „те лу 
без ор га на“ (de le u ze, Gu at ta rI 2004: 159).14 Мо жда је баш та кву осу у 
му зи ци Ра дић ус по ста вио кроз про фи ли са ње би то нал них од но са, па 
су та ко на по чет ку ко ма да „Бе лу так“, гру пе сак со фо на и обое су прот-
ста вље не пу тем дур ских тро зву ка на раз ма ку ве ли ке тер це (ге –ха –де 
и ес –ге –бе), а ка сни је и на раз ма ку пре ко мер не квар те (де –фи с–а и 
ас–це –ес) (при мер бр. 6).

У ше стом ко ма ду „Сто ли ца“ ан самбл је ре ду ко ван за кла ри нет и 
те нор-сак со фон, а со пран је до био уло гу ре ци та то ра ко ји на про из вољ-
ној ин то на ци о ној осно ви два то на (е и де) из го ва ра текст пе сме на на-
чин во кал не тех ни ке го вор ног пе ва ња. У ор ке стру се уо ча ва ју два 
не на ме тљи ва и рав но прав на сло ја, и то пр ви у се кунд ним са звуч ји ма 
– што пред ста вља Ра ди ће во екс пе ри мен ти са ње са тон ском бо јом, и 
дру ги, у ко јем кон стант ну рит мич ку пул са ци ју пер ку си ја до пу њу ју 
хар фа и кон тра бас. Алт-сак со фон до би ја уло гу ка ри ке ко ја по ве зу је 
те мат ске ма те ри ја ле, док са сво јим спе ци фич ним фи гу ра ма, из ло же-
ним у увод ном де лу ко ма да, ства ра ко ми чан ка рак тер у ви ду гро те ске 
и иро ни је. Код По пе по сто је ме та фо ре ко је су из ра же не кроз стил ску 
фи гу ру пер со ни фи ка ци је, док по сто је и ка та хре зе ко је су исто вре ме но 
и пер со ни фи ка ци је. Та ко, због то га што је сто ли ца увек на но га ма, овај 
пред мет у фи ло зоф ском сми слу по ста је „оду хо тво ре ни су бје кат“ (BoŠ-
ković 2008: 117). Мо жда Ра дић из тог раз ло га ов де уки да ме трич ке 

13 Ов де се пре по зна је ути цај Стра вин ског, ко ји је сли чан трет ман ин стру ме на та, а 
по себ но трет ман во кал ног пар та – у ко јем се кон стант но по на вља ју крат ки рит мич ко-ме-
ло диј ски мо ти ви у об ли ку екскла ма ци ја на фо ну мо дал ног му зич ког пи сма – ко ри стио у 
Свад би.

14 Ова кав об лик Де лез је пре по знао у би о ло шком мо де лу ја је та, ко је је сна жно по ље, 
до слов но ли ше но ор га на, де фи ни са но је ди но осом и век то ри ма, на ги би ма и пра го ви ма, 
по ме ра њи ма и ми гра ци ја ма (de le u ze 1997: 214–217, 249–252).
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озна ке, же ле ћи ти ме да крај ње би зар но (Biz zar ro) не ги ра мо но функ ци-
о нал ност иза бра ног пред ме та (при мер бр. 7).

У кро ки ју „Ко ко шка“ ком по зи тор се по и гра ва фор мом на ма кро 
и ми кро пла ну, па му зич ки ток ор га ни зу је кроз че сте про ме не хо мо-
фо ног и по ли фо ног му зич ког ми шље ња. Сме њи ва ње дво та ка та до но-
си и про ме не на фак тур ном и те мат ском пла ну, те на кон хо мо фо но 
тре ти ра ног ор ке стра и гла со ва ко ји зву че као акорд ске струк ту ре (јер 
текст до но се уни со но), му зич ки ток се на ста вља на ни воу qu a si ли не-
ар но во ђе них гла со ва, где до ла зи до вер ти кал не ре дук ци је фак ту ре. 
На овом при ме ру се мо гу иден ти фи ко ва ти оне нео кла си ци стич ке ко-
ор ди на те ко је се спа ја ју „у пре се ку хо ри зон тал не ре дук ци је ма те ри ја-
ла и вер ти кал не ре дук ци је фак ту ре“ на нај ви ше три еле мен та, на осно-
ву че га се мо же ре ћи да нео кла си ци зам Спи ска „на ста је као ре зул тат 
сво је вр сног аске ти зма и ого ље но сти зву ка“ (ПилиПоВић 2000: 18).15

По сту пак ре дук ци је му зич ког ма те ри ја ла се спро во ди и на са мом 
кра ју ко ма да, где се по сте пе но ути ша ва ју кси ло фон и алт-сак со фон, 
што ства ра fa de out ефе кат. Ова по след ња три так та ко ма да као да ли-
че на по че так не ког но вог му зич ког де ла, од но сно као да пред ста вља-
ју „исе чак“ ко ји би мо гао да по слу жи за ме ло диј ско-рит мич ки мо дел 
са ко јим би се ре пе ти тив ном тех ни ком ра ди ло у не кој ми ни ма ли стич-
кој ком по зи ци ји.

По пи на по ет ска пред ста ва ка рак те ра ма гар ца је у исто и ме ном 
Ра ди ће вом ко ма ду при ка за на тон ским сли ка њем ња ка ња ма гар ца пу-
тем сак со фо на. Ов де је фор мал ни план во ђен про ме ном то нал ног упо-
ри шта, за сно ва ног на мо дал ном му зич ком је зи ку (пр ви од сек је in ге). 
По чет ни мо тив, ко ји има ка рак те ри сти чан пунк ти ра н ри там, ре пе ти-
тив но се од ви ја кроз цео ко мад, обез бе ђу ју ћи на тај на чин илу стра тив-
ни при каз жи во ти ње, од но сно, ме та фо рич ки по сма тра но, чо ве ка, чи ја 
је суд би на од ре ђе на те ре том ко ји но си на сво јим ле ђи ма.

У ко ма ду „Ви о ли на“ Ра дић гла сом до ча ра ва ме ло диј ски аспект и 
кан та бил ност овог гу дач ког ин стру мен та, и то по себ но ме ли зма тич-
ним ко ло ра тур ним ни зом ко ји се нај пре из ла же у де о ни ци со пра на, а 
за тим у уни со ном кре та њу оба гла са, и нај зад у њи хо вом пре пли та њу, 
што је све за јед но ство ри ло крат ку „по ли фо ни ју“ му зич ких ара бе ски. 
Ме ло диј ским пре пли та њем два гла са (со пра на и ме цо со пра на), чи ме 
се ре фе ри ра на сав тем бров ски по тен ци јал ви о ли не, али и бо гат ством 
рит мич ких про ме на као и ар ти ку ла ци о ним ефек ти ма, ис ти чу се 

15  Ка да се рас пра вља о стил ској при пад но сти овог де ла, не за о би ла зно је ис та ћи да 
от клон од срп ске му зич ке про шло сти ни је скри вен, од но сно да не по сто ји узор на ко ји се 
Ра дић осла ња, те се из тог раз ло га нео кла сич ност ово га де ла мо же под врг ну ти пр о бле ма-
ти за ци ји (Микић 2009: 133).
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ви со ки до ме ти и ква ли та тив на свој ства овог му зич ког ин стру мен та. 
Па жњу у овом ко ма ду при вла чи фак тур на сло је ви тост му зич ког ма-
те ри ја ла, где је из ме ђу ду бо ке ба сов ске де о ни це и со пран ске ли ни је 
ко ји углав ном те ку уни со но (пр ви слој), сме ште но це ло куп но му зич ко 
тки во ко је до но си гру па обоа и гру па сак со фо на (дру ги слој) уз по вре-
ме не на сту пе уда раљ ки (тре ћи слој).

Ме ђу тим, иа ко се на на чин ево лу тив ног прин ци па у ко ма ду („Ви-
о ли ни“) од ви ја не пре кид на раз вој ност ма те ри ја ла во кал не де о ни це и 
кон тра ба са (ма да на тре нут ке по сто је еле мен ти по на вља ња по чет ка 
му зич ког ма те ри ја ла, по пут оног у 13. так ту), прин цип ости нат ног 
по на вља ња је кон цен три сан у ин стру мен тал ном ан сам блу, где се де-
ша ва ју ми ни мал не про ме не ме ло диј ско-рит мич ких фи гу ра. У овом 
ко ма ду, али и у це лом ци клу су, ин те ре сант на је уло га бас-кла ри не та, 
ко јим се кроз ме ња ње ре ги стра ства ра ју ко мич ни ефек ти. Мо же се 
ре ћи да је ов де ком по зи тор су че лио две опо зит не стра не, и то јед ну 
ко ја се ја вља у ви ду кон стант не раз вој но сти ма те ри ја ла у по је ди ним 
де о ни ца ма, и дру гу, ко ја се уо ча ва у му зич ком про сто ру ко ји је окру-
жен тим де о ни ца ма, а у ко јем се на ла зе ре ду ко ва не ости нат не струк-
ту ре. Сам ево лу тив ни прин цип из но ва ва ри ра ног по чет ног мо ти ва 
узро ко вао је про ком по но ва ну му зич ку фор му ове ми ни ја ту ре.

Му зич ки ток кро ки ја „Сви ња“ за сно ван је на не пре кид ној рит-
мич кој пул са ци ји ости нат них бло ко ва ко ји су по себ но обо је ни ак цен-
ти ма на нео че ки ва ним де ло ви ма так та. Уз че сте ме трич ке про ме не 
ко ји ма се не пре кид но де ста би ли зу је му зич ко вре ме, дра ма тур ги ја 
ко ма да се та ко ђе ства ра ди на мич ким ин тен зи ви ра њем му зич ког то ка 
(од mf пре ко f до più f ). Сви ња, као и ко ко шка, је сте жи во ти ња ко ја је 
осу ђе на на смрт, те је цео ко мад про жет еле мен ти ма qu a si скан ди ра ња, 
и то ак цен том на по чет ним сло го ви ма ре чи ко је сим бо ли зу ју тра гич-
не мо мен те (нож, цр-вен-а, за-ве са...). Ин си сти ра њем на раз ма ку ма ле 
тер це (од но сно, ве ли ке сек сте), ко ја се ства ра из ме ђу два гла са, као и 
су ко бља ва њем ако ра да на ра сто ја њу пре ко мер не квар те (еф–а –це и 
ха –дис –фис), уз не пре кид ну рит мич ку пул са ци ју кси ло рим бе и дру гих 
ду вач ких ин стру ме на та, му зич ки је зик до би ја екс пре си о ни стич ку за-
о штре ност (при мер бр. 8).

Хар ти ја, уо ста лом као и сто ли ца, сим бо ли зу је ма те ри јал ну ствар 
ко ју је сво јом ру ком на пра вио чо век. Слич но као и у „Сто ли ци“, и ов-
де се во кал на де о ни ца од ви ја на јед ном то ну, док је цео ко мад са чи њен 
од све га пет ме трич ки нео зна че них так то ва. Ра дић ов де као да же ли 
да скре не па жњу на чи сто ту хар ти је, или пак на про стор ко ји че ка да 
бу де ис пу њен тек стом/по ру ком, чи ме ће овај пред мет тек до би ти свој 
ко нач ни и функ ци о нал ни сми сао. Ра дић је кон ден зо вао ор ке стар ски 
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слој обое и бас-кла ри не та на шест то но ва, док се у хар фи на ла зи ости-
нат ни слој ко ји ства ра ри там тро о смин ског по кре та. По себ но је ин те-
ре сан тан по след њи такт ком по зи ци је са ка ден цом ко ја на ста је раз ла-
га њем то но ва кварт ног акор да, на осно ву че га се мо же ре ћи да ово 
пар ти тур но ме сто алу ди ра на те о риј ску пр о бле ма ти за ци ју кварт ног 
кру га ле ствич ног ни за.

Ле по та пу за ви це у исто и ме ном кро ки ју илу стро ва на је ара беск ном 
ме ло ди јом ко ју из ла же ен гле ски рог. Док се гла со ви пре пли ћу у qu a si 
ими та ци ји, хар фа за то вре ме из ла же му зич ки ма те ри јал у ви ду акорд-
ских ости нат них бло ко ва. На са мом кра ју ко ма да по но во се из ла же 
увод ни мо тив ара бе ске, али са да у де о ни ци бас-кла ри не та уме сто ен-
гле ског ро га, чи ме Ра дић као да же ли да на гла си крај без кра ја. Ова кав 
при ступ му зич кој фор ми пра ти илу стра тив ни при каз пу за ви це, од но-
сно ње ну пи то реск но из ва ја ну фор му, код ко је су по чет ни и крај њи 
део иден тич ни.

„Не бо но же ви ма љу би“ пред ста вља не сум њи во за го нет ку ко ју По-
па по ста вља у пе сми „Как тус“, а ко ју Ра дић, пу тем му зич ког је зи ка, 
по ку ша ва да од го нет не у исто и ме ном ко ма ду ко јим се за вр ша ва ци клус 
Спи сак. Ов де је как тус илу стро ван на ви ше ни воа, му зич ком, се ман-
тич ком и ком по зи ци о но-тех нич ком. Глас и алт-сак со фон су два не за-
ви сна и рав но прав на сло ја, док пер ку си је и хар фа пру жа ју ости нат ну 
рит мич ку пло ху. Због по на вља ња те мат ских ма те ри ја ла ко је до но се 
гла со ви и алт-сак со фон на ости нат ном те пи ху ко ји „про сти ре“ оста так 
ор ке стра, као и због епи зо да ко је се ја вља ју из ме ђу на сту па ових те мат-
ских ма те ри ја ла, фор ма „Как ту са“ до би ја об лик qu a si рон да. Те мат ски 
ма те ри ја ли су ов де да ти кроз хо ри зон тал ну и вер ти кал ну по ли ме три ју, 
док се епи зо де од ви ја ју у вер ти кал ним хар мон ским скло по ви ма у јед-
но лич ном рит му. Ова кав вид не за ви сно сти во кал них де о ни ца и ин стру-
мен тал не прат ње пред ста вља екс пре си о ни стич ки по сту пак у ко јем до-
ла зи до раз ми мо и ла же ња два му зич ка то ка. Ци клус Спи сак се за вр ша-
ва ре дук ци јом му зич ког ма те ри ја ла и зву ка, на сли чан на чин као што 
је то ра ни је био слу чај, а где се у по след њем так ту, ре пе ти ци јом ка рак-
те ри стич ног мо ти ва, звук по сте пе но сти ша ва, све док у пот пу но сти не 
иш че зне у да љи ни (si mi le con ti nu a re ad li bi tum, при мер бр. 9).

Су ми ра ње „спи ска“ по ет ских и ком по зи ци о нотех нич ких
по сту па ка ко је је Ра дић при ме нио у свом де лу

У 13 кро ки ја ци клу са Спи сак, ком по зи тор Ду шан Ра дић на сто јао 
је да се дис тан ци ра но по зи ци о ни ра у од но су на По пи не сти хо ве, а да 
исто вре ме но из њих из ву че сав онај „за го нет ни“ по тен ци јал ко ји ће 
оста ти као веч на тај на ни ка да до кра ја од го нет ну тог „тек ста“. Мо де ран 
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му зич ки је зик ко јим се Ра дић обра тио та да шњој му зич кој сре ди ни био 
је нео че ки ван, и сто га је иза звао де ба те и кри ти ке (по зи тив не и не га-
тив не).

Оно што у це ло куп ном ци клу су до ми ни ра је сте спој, су коб или 
пре ва га јед ног од два на чи на му зич ка ми шље ња – ли не ар ног, у ви ду 
јед не или ви ше де о ни ца ко је има ју сво ју ау то но ми ју, и хо мо фо ног ми-
шље ња, ко је се нај че шће ис ка зу је на сту пи ма ости нат них бло ко ва, 
ко ји по не кад има ју чи сто рит мич ки, а по не кад ме ло диј ски зна чај. Кон-
ден зо ва ност му зич ких ми сли, ре дук ци ја ор ке ста ра као сво је вр сни 
Ра ди ћев аске ти зам уз ин си сти ра ње на по на вља њу из ра зи тих ме ло диј-
ско-рит мич ких струк ту ра, је су ка рак те ри сти ке ко је се по ја вљу ју то ком 
ци клу са. Рит мич ко ре ци то ва ње à la сред њо ве ков ни ак цен тус, за тим 
об ли ко ва ње му зич ког то ка на ево лу тив ни на чин или рит мич ка пул-
си ра ња на јед ном то ну за чи ње на спе ци фич ном ак цен ту а ци јом на не-
о че ки ва ним ме сти ма, ис по ља ва ју се у ме трич ки од ре ђе ном, али че сто 
и у ме трич ки нео д ре ђе ном му зич ком то ку. На хар мон ском пла ну, кро-
ки ји ци клу са се раз ли ку ју на оне у ко ји ма је ко ри шћен то нал ни хар-
мон ски је зик и дру ге у ко ји ма се пре по зна ју обри си мо дал ног је зи ка, 
док се у по је ди ним ко ма ди ма по ја вљу ју би то нал на са звуч ја и су ко би 
ако ра да на ра сто ја њу (по лар ном и терц ном).

По сту пак ре ду ко ва ња му зич ке суп стан це пред ста вља осно ву ком-
по зи ци о но-тех нич ког ра да са му зич ким ма те ри ја лом, што је ре зул ти-
ра ло мо дер ним му зич ким из ра зом. Ме ђу тим, и у та ко ау тен тич ном, 
али за та да шње вре ме не при хва тљи вом му зич ком је зи ку, у Спи ску се 
мо гу пре по зна ти тра ди ци о нал ни обри си, по пут qu a si ими та ци је, по-
ли фо ног тка ња, ли не ар ног ми шље ња (по себ но код во де ће де о ни це), 
раз ла га ња терц но гра ђе них ако ра да и дру го. По ред ре дук ци је му зич-
ког ма те ри ја ла у во де ћим де о ни ца ма (во кал ној или де о ни ци ин стру-
мен та ко ји до но си из ра зи ти те мат ски ма те ри јал), у по је ди ним ко ма-
ди ма до ла зи и до ре ду ко ва ња акорд ских скло по ва, што се као по сле-
ди ца од ра жа ва и на фак тур ну сли ку у пар ти ту ри. На осно ву ова квог 
ком по зи ци о ног про це са, у ко јем се ја сно уо ча ва основ на Ра ди ће ва 
тен ден ци ја ко ја во ди ка мак си мал ном ре ду ко ва њу му зич ког ма те ри-
ја ла, сред ста ва и ком по зи ци о них тех ни ка, мо гао би да се из ве де је дан 
но ви и са свим спе ци фич ни вид мо дер ни стич ког об ли ко ва ња му зич ког 
то ка, на зван ре дук ци о ни стич ки мо дер ни зам.

Оно што би би ла још јед на ва жна мо дер ни стич ка те ко ви на ко ју 
Ра дић спро во ди, а ко ја се нај че шће ве зу је за му зич ки је зик Стра вин-
ског и Бар то ка (Béla Bartók), од но си се на за ме ну функ ци ја во кал ног 
и ин стру мен тал ног пар та, као и на но ви трет ман пер ку си о них ин стру-
ме на та ко ји са да до би ја ју уло гу (qu a si) со ли стич ких ин стру ме на та 
ко ји до но се ме ло диј ске фра зе, док се за раз ли ку од њих, ду вач ки ин-
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стру мен ти тре ти ра ју пер ку си о ни стич ки. На ме сти ма где се на ла зе 
ди со нант на са звуч ја се кун де или квар те, ор ке стар по ста је вр ло кон-
ден зо ван, па та кви су ко би ви ше има ју тем бров ски ка рак тер.

На осно ву све га из ло же ног мо же се ре ћи да је „спи сак“ ком по зи-
ци о но-тех нич ких и се ман тич ких по сту па ка ко је је Ра дић при ме нио у 
свом ци клу су по при лич но ду га чак, али су сви они аде кват но функ ци-
о на ли зо ва ни, те да нас, са исто риј ске дис тан це, по бу ђу ју још ве ћу па-
жњу за отва ра ње ди ску си је о зна ча ју овог му зич ког де ла, али и о стил-
ској по зи ци ји ко ју Ду ша на Ра дић има у исто ри ји срп ске му зи ке.
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При мер бр. 1.

Столица
Умор лу та ју ћих бре го ва

Дао је об лик свој
Те лу ње ном са њи вом
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Веч но је на но га ма

Ка ко би се ра до
Сју ри ла низ сте пе ни це

Или за и гра ла
На ме се чи ни те ме на

Или про сто се ла
Се ла на ту ђе обли не умо ра

Дасеодмори

При мер бр. 2.

Пузавица
Нај не жни ја кћи

Зе ле ног под зем ног сун ца
По бе гла би

Из бе ле бра де зи да
Ус пра ви ла се на сред тр га

У свој сво јој ле по ти
Змиј ском сво јом игром

Ви хо ре за не ла
Али јој пле ћа ти ва здух

Ру ке не пру жа

При мер бр. 3.

Маховина
Жу ти сан од сут но сти

Са на ив них цре по ва
Че ка

Че ка да се спу сти
На скло пље не оч не кап ке зе мље

На уга ше на ли ца ку ћа
На сми ре не ру ке др ве ћа

Че ка не при мет но
Да на об у до вље ни на ме штај под со бом

Па жљи во на ву че
На вла ку жу ту
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При мер бр. 4. Ду шан Ра дић, Спи сак, „Коњ“ (т. 21–23)
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При мер бр. 5. Ду шан Ра дић, Спи сак, „Кром пир“ (т. 5–9)
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При мер бр. 6. Ду шан Ра дић, Спи сак, „Бе лу так“ (т. 1–4)
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При мер бр. 7. Ду шан Ра дић, Спи сак, „Сто ли ца“ (т. 1–4)
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При мер бр. 8. Ду шан Ра дић, Спи сак, „Сви ња“ (т. 1–3)
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При мер бр. 9. Ду шан Ра дић, Спи сак, „Как тус“ (по след ња 4 так та)
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Predrag I. Kovačević

“SURREALIST RAVINGS” BY VASKO POPA AS A TRIGGER FOR  
“FLASH OF LIGHTNING” BY DUŠAN RADIĆ. REDUCTION AS AN ELEMENT  

OF MODERNISM IN THE COMPOSITION SPISAK BY DUŠAN RADIĆ

Summary

Serbian composer Dušan Radić (1929–2010) matured in the post-war social, eco-
nomic and cultural climate, at a time when artists were striving to liberate art from the 
indoctrinating and dogmatizing fetters imposed in the earlier period, primarily by search-
ing for a more personal and more original expression. This paper aims to stress, on the 
example of Dušan Radić’s composition Spisak (The List), the main characteristics of 
modernism which defined this composer as an avantgardist, and which led him to make 
a radical break with traditional values. The programmatic content of these pieces are 
verses from the eponymous cycle (Spisak) belonging to the collection Kora (Bark) (1953) 
by Vasko Popa (1922–1991), a Serbian poet of Romanian descent. Inspired by Popa’s 
poetry, Radić turned his attention to ordinary, everyday things around us such as flora 
and fauna (plants and animals), and objects of daily use, making them all parts of a new 
allegorical sound-phenomenal world. The vocal-instrumental composition Spisak with 
subtitle “thirteen sketches for thirteen performers” is a cycle of thirteen songs (sketches) 
titled: “Horse”, “Duck”, “Potato”, “Moss”, “Pebble”, “Chair”, “Hen”, “Donkey”, “Violin”, 
“Pig”, “Papers”, “Creeper”, and “Cactus”. By presenting such an extraordinary form of 
programmaticity of the music miniatures making up the Spisak cycle, the author of this 
paper attempts to point out the characteristics of Radić’s or, better yet, Radićеsque type 
of modernism, and specifically the process of music substance reduction. Expressionist 
means of expression that appear in the vocal part, namely scanning, repetition and osti-
nato repetition, and the use of spoken singing, which largely determined the character of 
this piece have been discussed. This paper points to the general reception of the compo-
sition Spisak by audiences in the mid-1950s.

What dominates in the entire cycle is a link, conflict or the prevalence of one of two 
musical principles – linear, in the form of one or more parts that have their own autonomy, 
and homophonic, which is most often presented by ostinato blocks that sometimes have 
purely rhythmic and sometimes melodic significance. The compression of musical 
thoughts, the reduction of orchestral tissue, the minimalistic procedures and repetition of 
prominent melodic and rhythmic structures intertwine through the entire cycle. The 
rhythmic declamation like medieval intoning (accentus), as well as the evolutionary 
music flow guided in unison or one-tone rhythmic pulsations spiced up by specific ac-
centuations in unexpected places, have ben expressed in the metrically specified, but also 
in the unspecified music flow. 

The music substance reduction process was the basis of the compositional technique 
in working with music material, which resulted in a completely modern musical expres-
sion. However, in such an authentic, but at that time unacceptable musical language, 
traditional outlines can be recognized in Spisak, such as quassi imitation, polyphony, 
linear thinking (especially in the leading part), decomposing of tertian chords, as well as 
horizontal reduction of material and reduction of texture. In addition to recognizing the 
outline of tonality, harmonic language of sketches is characterized by modal harmony, 
frequent use of bitonal harmony, as well as the clashing of chords at distance (tritone and 
tertian).



Based on the abovementioned, it can be said that the list of compositional techniques 
and semantic procedures which Radić used in his cycle is quite long, but all of them are 
properly functionalized and today, from a historical distance, the work raises even more 
attention to an open discussion on the significance of this music piece, but also on the 
stylistic position Radić has in the history of Serbian music.

Keywords: Radić, Popa, Spisak (The List), reduction of music material, asceticism.
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МЛА ДЕН Р. ПЕ РИЋ**2

Ви со ка шко ла мо дер ног би зни са, Бе о град
Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

СТРА ТЕ ШКО ПО ЗИ ЦИ О НИ РА ЊЕ И СТВА РА ЊЕ
БРЕН ДА ПО ЗО РИ ШТА У СР БИ ЈИ

СА ЖЕ ТАК: Циљ овог ра да је сте да се по ка же да се кул тур не ин сти ту ци је, као 
што су по зо ри шта, ко је же ле да са чу ва ју сво ју пр во бит ну на ме ну, а то је ши ре ње кул-
тур но-умет нич ких вред но сти, су о ча ва ју са број ним иза зо ви ма и на гло бал ном и на 
ло кал ном ни воу. Оне су ду го би ле за шти ће не од тр жи шних прин ци па и су ро ве кон-
ку рен ци је на тр жи шту кул тур них услу га. До ма ћа по зо ри шта се све ви ше су о ча ва ју 
са про бле мом оп стан ка и фи нан си ра ња и не а де кват не ор га ни за ци о не струк ту ре, и то 
је до ве ло до по тре бе за ме ња њем и при хва та њем мар ке тин шких прин ци па ко ји би им 
по мо гли да се бо ље по зи ци о ни ра ју у све сти пу бли ке и за у зму бо љи по ло жај на кон-
ку рент ском тр жи шту кул тур них услу га.

KЉУЧНЕ РЕ ЧИ: по зо ри ште, ма р ке тинг, стра те шко по зи ци о ни ра ње, бренд, 
кул тур не ин сти ту ци је.

Увод
Умет ник има по тре бу да се из ра зи и да ко му ни ци ра уз по моћ не-

ког умет нич ког ме ди ја – књи жев но сти, сли кар ства, му зи ке по зо ри шта 
итд. Сви ко ји ра де у кул тур ним ин сти ту ци ја ма мо ра ју да бу ду све сни 
чи ње ни це да уче ству ју у јед ном ху ма ни стич ком про це су. Ху ма ни стич-
ка ми си ја ко ју има ју под ра зу ме ва пре тва ра ње дру штва и за јед ни це, у 
ко јој де лу ју, у јед но бо ље ме сто за жи вот. Кул тур не ин сти ту ци је као 
та кве да ју по гон ску сна гу ства ра ла штву.

Што се бо ље схва те ор га ни за ци о но-тех нич ки и фи нан сиј ски 
еле мен ти од ре ђе них кул тур них ин сти ту ци ја, као што су по зо ри шта, 
то ће се бо ље пред ви де ти про бле ми у оства ри ва њу и ор га ни зо ва њу 

* bra kus011@gmail.com
** mla den.pe ric@mbs.ed u.rs 
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по зо ри шне пред ста ве. За сва ку иде ју по треб но је про на ћи фи нан сиј ску 
по др шку. Уме ће ме на џе ра се огле да и у про на ла же њу фи нан сиј ских 
сред ста ва за од ре ђе ни кул тур ни про је кат, по зо ри шну пред ста ву.

Да би кул тур ни про је кат мо гао да за жи ви у сво јој кул тур ној за-
јед ни ци, од но сно да би мо гао да при ву че па жњу пу бли ке и свих стеј к-
хол де ра – ин те ре сних гру па, нео п ход но је да ко му ни ци ра с јав но шћу 
и пла си ра вест уз по моћ ма р ке тин шких ко му ни ка ци ја о од ре ђе ној по-
зо ри шној пред ста ви.

За да так ме на џе ра у по зо ри шту је да спр о ве де иде ју у де ло, да је 
ожи ви и да јој да ма те ри јал ни об лик. По зо ри шни ме на џер тре ба да 
бу де спо на из ме ђу глу ма ца, по зо ри шта и пу бли ке.

По зи ци о ни ра ње као вид ма р ке тин шке стра те ги је
у по зо ри шти ма Ср би је

По зи ци о ни ра ње мо же мо де фи ни са ти као акт кре и ра ња ими џа 
ор га ни за ци је и вред но сти по ну де, та ко да по тро шач ки сег мент раз у ме 
и ува жа ва шта ор га ни за ци ја ну ди и пред ста вља у од но су на кон ку рен-
ци ју (глигоријеВић 1999: 33).

Тр жи шно по зи ци о ни ра ње пред ста вља стра те ги ју ко ја би тре ба ло 
да сва ком по зо ри шту као кул тур ној ин сти ту ци ји омо гу ћи „спе ци фи-
чан сјај“ ко ји ће га учи ни ти пре по зна тљи вим ме ђу оста лим по зо ри-
шти ма на тр жи шту кул тур них услу га у Ср би ји.

По треб но је утвр ди ти ко ји су то кључ ни, ка рак те ри стич ни еле-
мен ти по ко ји ма се мо же пре по зна ти по зо ри ште. Ка да по гле да мо сли ку 
на ко јој се ви де по лу ци лин дар, штап, пар огр ом них ци пе ла и бр чи ћи, 
пр ва асо ци ја ци ја у све сти про сеч ног чо ве ка је Чар ли Ча плин, слав ни 
филм ски лик.

У том сми слу, ако узме мо кao при мер по зо ри ште Зве зда ра те а тар, 
мо же мо ре ћи да се оно из два ја по сјај ним глум ци ма ко ји су игра ли и 
ко ји дан-да нас игра ју у пред ста ва ма. Ка ко би ре као по зна ти драм ски 
пи сац Ду шан Ко ва че вић, ко ји и сам чи ни бренд овог по зо ри шта: „Не-
скри ве на тај на по пу лар но сти – успе ха Зве зда ре те а тра по чи ва на чи-
ње ни ци да је ве ћи на глу мач ких зве зда – нај бо љих или нај по пу лар ни-
јих бе о град ских глу ма ца – пре шла у тим са Зве зда ре, ства ра ју ћи ре-
пре зен та ци ју ‘из во ђа ча умет нич ких ра до ва’, по де фи ни ци ји Зо ра на 
Рад ми ло ви ћа, ко ји се пре се лио у се ћа ње кад је ово по зо ри ште ро ђе но. 
Ба та Стој ко вић, Бо ра То до ро вић, Ми ра Сту пи ца, Пе тар Краљ, Ми ле на 
Дра вић, Дра ган Ни ко лић, Ла зар – Ла за Ри стов ски, Се ка Са блић, Бра-
ни слав Ле чић, Бог дан Ди клић, Љи ља Дра гу ти но вић, Ми ло рад Ман дић 
Ман да, Бра ни мир Бр сти на, Во ја Бра јо вић, Дра ган – Га ги Јо ва но вић, 
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Ла не Гу то вић… и још два де се так ве ли ких, зна чај них име на на шег 
глу ми шта, оста ви ли су, што би се не кад ре кло, ‘не из бри сив траг’ у 
жи во ту, ра ду, ре пер то а ру – по сто ја њу ку ће на Зве зда ри“.1

Ово по зо ри ште је ус пе ло да се по зи ци о ни ра у све сти пу бли ке као 
по зо ри ште у ко ме се игра ју до бре пред ста ве са по зна тим глум ци ма и 
на тај на чин се из дво ји од кон ку рен ци је на тр жи шту по зо ри шних услу га.

По зо ри шни ме на џер ко ји се ба ви по зи ци о ни ра њем мо ра са зна ти 
ко ји су то иден ти фи ка ци о ни еле мен ти и на ко ји на чин су они по ве за-
ни са ње го вом кул тур ном ин сти ту ци јом. 

По себ не ком пе тент но сти од ре ђе них по зо ри шта омо гу ћа ва ју им 
су пер и ор ност у од но су на оста ла по зо ри шта на тр жи шту кул тур них 
услу га. За то са вре ме на по зо ри шта план ски ком би ну ју имо ви ну и 
струч ност на осно ву че га мо гу оства ри ти трај ну кон ку рент ску пред-
ност на тр жи шту по зо ри шних услу га. Оно што ме наџ мент кул тур них 
ин сти ту ци ја мо ра да утвр ди је стра те ги ја ко ја во ди ка трај ној кон ку-
рент ској пред но сти и из два ја њу по зо ри шта од дру гих. Од но сно, тре ба 
да ство ри бренд од свог по зо ри шта. Бренд је ви ше од про из во да, он је 
скра ће ни ца у ко јој су са же та осе ћа ња јед не осо бе пре ма ком па ни ји 
или про из во ду. Бренд је емо ти ван, има сна гу „лич но сти“ и при до би ја 
ср ца и умо ве сво јих по тро ша ча. Ства ра њем брен да по зо ри ште ће ус-
пе ти да се до бро по зи ци о ни ра у све сти пу бли ке и из дво ји од кон ку-
рен ци је.

Са вре ме не усло ве по сло ва ња од ли ку је ве ли ка про ме њи вост. Про-
ме не се де ша ва ју у свим сег мен ти ма окру же ња, по чев од тр жи шта до 
ме ра др жав них ор га на. Ове про ме не до во де и до про ме на уну тар са мог 
по зо ри шта. У из ме ње ним усло ви ма спо ља шњег и уну тра шњег по слов-
ног ам би јен та, ме наџ мент је при ну ђен да про на ла зи но ве на чи не стра-
те шког по зи ци о ни ра ња на тр жи шту кул тур них услу га. 

По зо ри шта мо ра ју до бро да ана ли зи ра ју спо ља шње про ме не на 
тр жи шту и у ши рем по слов ном ам би јен ту. Ра ни је је глав но кон ку рент-
ско сред ство би ла це на, док се да нас ко ри сти вр ло со фи сти ци ран мар-
ке тин шки ин стру мен та ри јум, а све у ци љу из град ње пред по тро ша-
чи ма – пу бли ком, до брог ими џа и за у зи ма ња од го ва ра ју ће тр жи шне 
по зи ци је у од но су на кон ку рен ци ју. 

Да би им пле мен ти рао стра те ги ју по зи ци о ни ра ња, ме наџ мент у 
по зо ри шту мо ра си мул та но да пра ти две стра те ги је – јед ну усме ре ну 
ка тр жи шту, а дру гу усме ре ну ка соп стве ном ко лек ти ву. Про бле ми у 
ко лек ти ву мо гу на ста ти јер за по сле ни ни су увек спрем ни или оспо со-
бље ни за спро во ђе ње кон ку рент ске стра те ги је. Не а де ква тан број или 

1 https://zve zda ra te a tar.rs/o-po zo ri stu/, 16. 6. 2018.
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ква ли фи ка ци о на струк ту ра рад ни ка мо гу би ти огра ни ча ва ју ћи фак-
то ри у ре а ли за ци ји но вог ими џа кул тур не ин сти ту ци је. Ста ре на ви ке 
рад ни ка у кул ту ри, њи хо ва ве ро ва ња и схва та ња та ко ђе мо гу би ти 
пре пре ка у спро во ђе њу стра те ги је.

За по сти за ње од го ва ра ју ћег ими џа и по зи ци је на тр жи шту ни је 
до вољ на спољ на ле по та по зо ри шта, већ је ва жна и по слов на кли ма и 
кул ту ра.

Стра те ги ја по зи ци о ни ра ња се упра во ба зи ра на пре ва зи ла же њу 
овог не до стат ка, и по ла зи исто вре ме но и од ана ли зе пу бли ке и не пу-
бли ке, и од ана ли зе кон ку ре на та, као гла вих кри тич них еле ме на та из 
окру же ња, чи ме се же ле ис ко ри сти ти стра не обе ове стра те ги је. 

На при мер, по зо ри ште као ин сти ту ци ја кул ту ре мо же да оства ри 
кон ку рент ску пред ност ако про на ђе до вољ но ди стинк ти ван па кет 
мар ке тин шке по ну де, од но сно та кву ком би на ци ју ин стру ме на та мар-
ке тин га, и да се на тај на чин ис так не у од но су на кон ку рен те. 

У ра ду ће се ко ри сти ти ре зул та ти ис тра жи ва ња (бракус2014: 198) 
ко је је спро ве де но да би се ви де ло да ли ме на џе ри у по зо ри шту ко ри-
сте мар ке тинг кон цепт да би се бо ље по зи ци о ни ра ли у све сти пу бли ке.

Од при ку пље них по да та ка из дво је не су при клад не ин фор ма ци је 
и оне су из а на ли зира не, а ре зул та ти те ана ли зе ко ри шће ни су као по-
др шка те о риј ском де лу овог ра да. Ова ана ли за по мо ћи  ће да уви ди мо 
ста во ве ме на џе ра у кул ту ри као и по зна ва ње са мог пој ма и мо гућ но сти 
при ме не кон цеп та мар ке тин шких ко му ни ка ци ја у по зо ри шту као кул-
тур ној уста но ви на до ма ћем тр жи шту кул тур них услу га.

У ис тра жи ва њу су уче ство ва ли ме на џе ри/управ ни ци осам по зо-
ри шта иза бра них по од ре ђе ним кри те ри ју ми ма: ве ли чи ни, те ри то ри-
јал ној ло ка ци ји, ком плек сно сти жан ра умет нич ких фор ми и вла сни-
штву, тј. на чи ну фи нан си ра ња. Иа ко при ме ње на ве ли чи на узор ка и 
по сту пак узор ко ва ња не мо гу би ти ре пре зен та тив ни, би ло је мо гу ће 
на осно ву та квих ре зул та та до ћи до ре ле вант них за кљу ча ка о пре о-
вла ђу ју ћим ста во ви ма о при ме ни кон цеп та мар ке тин шких ко му ни ка-
ци ја, од но са с јав но шћу на до ма ћем по зо ри шном тр жи шту. 

Пред ви ђен на чин при ку пља ња ин фор ма ци ја у овом ис тра жи ва њу 
би ло је ди рект но ис пи ти ва ње циљ них ис пи та ни ка у кон крет ним по-
зо ри шти ма пу тем ан ке те. По зо ри шта ко ја су би ла об у хва ће на овим 
ис тра жи ва њем су: На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, Бе о град ско драм ско 
по зо ри ште, Ате ље 212, Зве зда ра те а тар, По зо ри ште Сла ви ја, Срп ско 
на род но по зо ри ште у Но вом Са ду, Кру ше вач ко по зо ри ште, На род но 
по зо ри ште Ниш.

До бар при мер је Срп ско на род но по зо ри ште у Но вом Са ду, где су 
у тре нут ку ис тра жи ва ња би ли при сут ни и сек тор за мар ке тинг и сек-
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тор за од но се с јав но шћу. Ово по зо ри ште схва та зна чај оба сек то ра те 
су и ор га ни зо ва ни у за себ не це ли не. Ме наџ мент при ме њу је мар ке тин-
шке ис тру мен те ко ји у њи хо вом слу ча ју до во де до ре зул та та као што 
су кон стант на за ин те ре со ва ност пу бли ке за пред ста ве ко је су ме се ци-
ма уна пред рас про да те и број од два де сет за по сле них ука зу је на њи хо-
во ква ли тет но ан га жо ва ње. Ко ри сте се мар ке тин шки прин ци пи ко ји 
до во де до до бре по зи ци о ни ра но сти овог по зо ри шта и ства ра ња брен да. 
Ор га ни зо ва ње кул тур них до га ђа ја, ви зу ел ни иден ти тет, про мо ви са ње 
пу тем ме ди ја, од но си с јав но шћу, са мо су јед ни од мар ке тин шких ин-
стру ме на та ко ји се ко ри сте у пра вље њу по зо ри шног брен да.

По зо ри шти ма ко ја фи нан си ра др жа ва оси гу ра ни су оп ста нак и 
де ло ва ње, па њи ма успех на тр жи шту кул тур них услу га ни је од жи-
вот ног зна ча ја. За то у њи ма по сто ји ма ње мо ти ви са но сти за при ме ну 
мар ке тинг кон цеп та, за ве ћи на пор да се пру же бо ље кул тур не услу ге 
и да се бо ље по зи ци о ни ра на тр жи шту. За раз ли ку од ових по зо ри шта, 
по зо ри шта ко ја жи ве од вла сти тог ра да и при хо да, тру де се да оп ста-
ну на су ро вом тр жи шту ко је ка рак те ри ше ве ли ка по ну да кул тур них 
до га ђа ја. На про ме не у окру же њу по зо ри шта ко ја су бу џет ски фи нан-
си ра на мо ра ју да ре а гу ју при ме ном но вих кон це па та по сло ва ња, ина-
че ће за по сле ди цу има ти ин фе ри о ран по ло жај на до ма ћем тр жи шту. 
Да нас је по зо ри ште у Ср би ји и да ље храм умет но сти и кул ту ре, по ред 
свих про бле ма и иза зо ва са ко ји ма се сре ће. Да би се од го во ри ло иза-
зо ви ма, ме наџ мент по зо ри шта мо ра да оса вре ме ни сво ју де лат ност и 
при ла го ди ор га ни за ци о ну струк ту ру са вре ме ном функ ци о ни са њу по-
зо ри шта у све ту (бракус 2014: 218).

По зо ри ште Сла ви ја спа да у гру пу ма лих по зо ри шта (до два де сет 
за по сле них), где ни је при су тан мар ке тинг сек тор као ни сек тор за од-
но се с јав но шћу. Ка рак те ри стич но за ово по зо ри ште је да функ ци о ни-
ше по тр жи шним прин ци пи ма, као пред у зе ће. Ди рек тор од ре ђу је ре-
пер то ар, од но сно би ра пред ста ве по кри те ри ју му ду жи не тра ја ња, да 
би се сва ка пред ста ва мак си мал но екс пло а ти са ла и што ду же до но си-
ла за ра ду, јер сва ка на ред на про дук ци ја пу но ко шта.

Да би по зо ри шта по сти гла до бру по зи ци ју на тр жи шту кул тур них 
услу га, по треб но је да по се ду ју бренд ко ји има од ре ђе не ко ри сти и 
атри бу те ко ји га раз ли ку ју од кон ку рент ских брен до ва а ко ји су ва жни 
гле да о ци ма, пу бли ци.

Да би по сло ва ње би ло успе шно, по зо ри шта мо ра ју рас по ла га ти 
што тач ни јим ин фор ма ци ја ма. Ин фор ма ци је о са да шњој и по тен ци-
јал ној пу бли ци и кон ку рен ти ма на тр жи шту пред ста вља ју ка пи тал 
по зо ри шта. На осно ву ква ли тет них ин фор ма ци ја ме наџ мент по зо ри-
шта до но си од лу ке. Та ко ђе, по слов но по на ша ње и ко му ни ци ра ње су 
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ве о ма ва жни и по мо ћу њих се ко ор ди ни ра по на ша ње за по сле них у 
по зо ри шту, ко ји тре ба да оства ре од ре ђе не за дат ке. Ме наџ мент по зо-
ри шта мо ра да оства ри до бру ко му ни ка ци ју са по слов ним окру же њем 
али и са ин тер ним окру же њем. Ако за по сле ни у по зо ри шту има ју 
по зи ти ван став о по зо ри шту у ко јем ра де, тај став ће пре не ти јав но сти 
(бракус 2014: 219).

Рајс и Тро ут на го ве шта ва ју но ву еру у раз во ју стра те ги је ко ју на-
зи ва ју ера по зи ци о ни ра ња. По зи ци о ни ра ње по сма тра ју као но ви при-
ступ ко му ни ци ра њу, ко ји сле ди по сле ере про из во да и ере ими џа, а 
ко ји има у фо ку су кре и ра ње по зи ци је у ми сли ма по тро ша ча на осно ву 
ја ких и сла бих стра на ор га ни за ци је али и кон ку ре на та.

„По зи ци о ни ра ње по чи ње са про из во дом... али по зи ци о ни ра ње 
ни је оно што чи ни те про из во ду, већ оно што чи ни те ми сли ма по тро-
ша ча. Да кле ви по зи ци о ни ра те про из вод у све сти по тен ци јал них ку-
па ца“ (Ries,tRout 2001: 2). Стра те шко по зи ци о ни ра ње по зо ри шти ма 
тре ба да по слу жи као си стем за про на ла же ње про сто ра у ми сли ма 
пу бли ке и не пу бли ке. 

Су шти на по зи ци о ни ра ња је да по зо ри шта ство ре ква ли тет не про-
из во де – по зо ри шне пред ста ве, ко ји кре и ра ју вред ност за пу бли ку и 
то ве ћу не го што то мо гу пру жи ти кон ку рент ски брен до ви. За то је 
при ли ком по зи ци о ни ра ња брен до ва би тан кон цепт по ну де кључ них 
ко ри сти. По зи ци о ни ра ње је ве о ма ва жно и за уво ђе ње но вог брен да и 
за по сто је ћи бренд, јер бренд мо ра не са мо да ис по ру чи же ље не ко ри-
сти куп цу не го да то учи ни бо ље од кон ку рен ци је (ГлигоријеВић1999: 
57).

При до би ја ње ло јал но сти пу бли ке кључ је по слов ног успе ха по зо-
ри шта. У при лог ово ме го во ри и по да так ко ји се од но си на ба зе по да-
та ка о са да шњој и по тен ци јал ној пу бли ци ко је по сто је у ве ћи ни по зо-
ри шта – у да љој ана ли зи ви де ће мо ка ко се фор ми ра та ба за. Из ис тра-
жи ва ња се мо же за кљу чи ти да се она не во ди у кон ти ну и те ту, да ни су 
до бро по ста вље ни кри те ри ју ми на осно ву ко јих се она фор ми ра. Из 
све га ово га про из ла зи да ме наџ мент по зо ри шта не пре по зна је зна чај 
при ме не ме наџ мен та од но са са куп ци ма и зна чај ус по ста вља ња од но-
са са пу бли ком.

Ли те ра ту ра ука зу је да је од лу чу ју ћи фак тор ко ји ути че на ко мер-
ци јал ни успех су пер и ор на вред ност кул тур них про из во да и услу га. 
Су пер и ор ност по зо ри шног про из во да огле да се у ну ђе њу су пер и ор них, 
од но сно је дин стве них ка рак те ри сти ка пу бли ци и ви со ког ква ли те та 
по зо ри шних пред ста ва.
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Брен ди ра ње по зо ри шта у Ср би ји
Ве ли ки брен до ви пре жи вља ва ју на па де кон ку ре на та и тр жи шних 

трен до ва јер има ју чвр сте ве зе са по тро ша чи ма (Ko tler, Pro ertsch 
2007: 20).

Је дан од ва жних аспе ка та Б2Б брен ди ра ња је то да брен до ви не 
до ла зе са мо до по тро ша ча – пу бли ке, већ и до свих за ин те ре со ва них 
гру па или стеј кхол де ра – за по сле них, парт не ра, за ко но да ва ца итд. 
Бренд је нео пи пљив по јам, али се ра ди лак шег раз у ме ва ња че сто из-
јед на ча ва са ма те ри јал ним еле мен ти ма мар ке тин шких ко му ни ка ци ја 
ко је се ко ри сте као ње го ва по др шка – адвер тај зин гом, ло го ти пи ма, 
сло га ни ма, џин гло ви ма, итд. – али бренд је да ле ко ви ше од то га (Dunn 
2004: 241–245):

– бренд је обе ћа ње; 
– бренд је све у куп ност опа жа ња – све што о про из во ду, услу зи или 

ком па ни ји ви ди те, чу је те, про чи та те, зна те, осе ћа те, ми сли те итд.; 
– бренд има по себ но ме сто у све сти по тро ша ча због њи хо вих прет-

ход них ис ку ста ва, асо ци ја ци ја и бу ду ћих оче ки ва ња; 
– бренд је скра ће ни ца за атри бу те, пред но сти, ве ро ва ња и вред но сти 

ко ји ди фе рен ци ра ју, сма њу ју сло же ност и по јед но ста вљу ју про цес 
до но ше ња од лу ка.
Има ју ћи све то у ви ду, по зо ри шта у Ср би ји не мо гу из гра ди ти 

бренд са мо адвер тај зин гом, већ мо ра ју при хва ти ти кон цепт брен да 
као обе ћа ња ко је су да ли сво јој пу бли ци. Овај кон цепт мо же да оп ста-
не са мо ако по зо ри ште ис пу ња ва обе ћа ње ко је је да ло.

Брен ди ра ње мо ра да поч не од са мог вр ха по зо ри шта, од но сно од 
ме наџ мен та; ни је до вољ но да се пре пу сти ме на џе ру брен да. Брен до ви 
и њи хо ва вред ност мо ра ју би ти схва ће ни као стра те шки ка пи тал од-
ре ђе ног по зо ри шта.  

У са вре ме ном ме наџ мен ту и мар ке тин гу бренд се сма тра ин стру-
мен том али и по ка за те љем успе ха на тр жи шту. Вред но ва ње брен да је 
мно го ши ре од по јав ног и фор мал ног. Са вре ме ни по слов ни од нос пре-
ма брен ду у пр ви план ста вља тр жи шну све сност, ре пу та ци ју, по зи-
ци о ни ра ност, пре по зна тљи вост и вред ност кон крет ног брен да. 

По зо ри шни про из вод – пред ста ва, мо же се по ну ди ти на тр жи шту 
кул тур них услу га у же љи да иза зо ве па жњу, ку по ви ну, а што мо же да 
за до во љи од ре ђе ну кул тур ну по тре бу. Сва ки бренд је про из вод, али 
то исто не мо же мо да ка же мо и за сва ки про из вод. Сва ки про из вод 
ни је бренд, он пред ста вља об ли ко ва ну по тре бу по тро ша ча (РакиТа, 
МиТић2010: 8).
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Од нос по зо ри шта са по тро ша чи ма мар ке тинг брен да са ку по про-
дај ног пре ла зи на парт нер ски од нос. Од нос са пу бли ком по зо ри ште 
ус по ста вља све ви ше пу тем сим бо лич ких и асо ци ја тив них свој ста ва 
брен да. По зо ри шна пред ста ва као про из вод ре зул тат је ра да умет нич-
ког, тех нич ког и дру гих сек то ра, док је бренд ре зул тат мар ке тин шке 
функ ци је и мар ке тинг ме наџ мен та. 

Брен дов ско по зи ци о ни ра ње про из во да или услу га по зо ри шта или 
по зо ри шне пред ста ве, у од но су на дру га по зо ри шта мо же да бу де ра-
ци о нал но, али мо же да бу де сим бо лич ко, емо ци о нал но, не ра ци о нал но 
и нео пи пљи во. Бренд до да је вред ност про из во ду. На тр жи шту кул тур-
них услу га се раз ли ку ју по зо ри шта ко ја сво јим мар ке тин шким ко му-
ни ка ци ја ма мо гу по зи ци о ни ра ти бренд у све сти по тро ша ча, од но сно 
она по зо ри шта ко ја су у ста њу да по ну де уве ћа ни про из вод и про из вод 
бу дућ но сти у од но су на дру га по зо ри шта ко ја ну де про из во де ко ји су 
у ста њу да по ну де са мо до ни воа оче ки ва ног про из во да. То је раз ли ка 
из ме ђу по зо ри шта ко ја се на тр жи шту кул тур них услу га пре по зна ју 
по ја ким брен до ви ма и по зо ри шта ко ја на тр жи шту ну де обич не про-
из во де. На осно ву ис тра жи ва ња, као при мер до бро по зи ци о ни ра ног 
брен да по зо ри шта мо же мо ис та ћи Зве зда ра те а тар, јер до бро зна да 
ко ри сти мар ке тин шке ко му ни ка ци је, и Срп ско на род но по зо ри ште у 
Но вом Са ду јер по зна је пој мо ве по зи ци о ни ра ња и брен ди ра ња и то се 
ви ди по за ин те ре со ва но сти пу бли ке за ње го ве пред ста ве.

Брен ди ра ње је ди на мич ки про цес ко ји мо ра кон ти ну и ра но да се 
ре а ли зу је у по зо ри шту на свим ни во и ма ме наџ мен та и да се уна пре-
ђу је. По зо ри шта при ли ком брен ди ра ња мо ра ју зна ти ве шти не кре и-
ра ња и ис ти ца ња је дин стве но сти и осо бе но сти про из во да и по ну де на 
тр жи шту.

По ред еле ме на та ви зу ел ног иден ти те та бренд има и сво ју ви зи ју, 
од но сно по глед роб не мар ке на свет из ко је про из ла зи и дру ги еле мент 
иден ти те та брен да, а то је ми си ја. Вред ност роб не мар ке је ко декс по 
ко ме роб на мар ка жи ви, док су стил или тон роб не мар ке на чин на 
ко ји се роб на мар ка обра ћа јав но сти. Бренд тре ба да има и сво ју пер-
со нал ност, под ко јом се под ра зу ме ва до да ва ње не ких људ ских осо би-
на брен ду, као што су: озбиљ ност, ма што ви тост, кре а тив ност у ци љу 
збли жа ва ња са по тро ша чи ма и одва ја њу од кон ку рен ци је. То се по сти-
же свим еле мен ти ма про мо тив ног ти па, а по себ но огла ша ва њем, па-
ко ва њем и ди зај ном. Ка да је о по зо ри шти ма реч, то је про мо ви са ње 
ре пер то а ра и од ре ђе них пред ста ва и глу ма ца ко ји у њи ма игра ју.

Огла ша ва ње у ме ди ји ма је ве о ма ко ри сно, на ро чи то ако по зо ри-
ште и пред ста ве про мо ви шу глум ци ко ји игра ју у по зо ри шту. Та ко ђе, 
је дан од ка на ла мар ке тин шке ко му ни ка ци је је и ди рект на ко му ни ка-
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ци ја са пу бли ком и не пу бли ком, ор га ни зо ва ње кул тур них до га ђа ја и 
по ну да од ре ђе них по вољ но сти за љу би те ље по зо ри шта. 

Шта се при ча о ва шем брен ду?

При ча ње при че је по ста ло све зна чај ни је у кор по ра тив ном жи во-
ту, а са мим тим и у жи во ту јед ног по зо ри шта – иа ко мно ги мар ке тинг 
ме на џе ри у по зо ри шти ма у Ср би ји сма тра ју да је при ча ње при ча и 
да ље не е фи ка сно сред ство ко је је ре зер ви са но за ру ко во ди о це од но са 
с јав но шћу и мар ке тинг. По зо ри шта би, ако же ле да њи хов бренд успе 
и бу де по се бан, тре ба ло да има ју не ку при чу, не ку вр сту ле ген де, на 
при мер о то ме ка ко је по зо ри ште по че ло да ра ди, не ку анег до ту о 
глум ци ма ко ји су игра ли и ко ји и да ље игра ју по зо ри шне пред ста ве.

При ча о брен ду мо же би ти из у зет но за ни мљи ва и моћ на јер пред-
ста вља део са мог брен да. Бренд не ну ди са мо ин спи ра ци ју и оп ти ми-
зам ве зан за не ко по зо ри ште, он та ко ђе чу ва и уна пре ђу је на сле ђе, 
мо ти ви шу ћи та ко пу бли ку, за по сле не и све ко ји су по ве за ни са њим. 

Ка да по ми сли мо на Ате ље 212, се ти мо се чу ве ног глум ца Зо ра на 
Рад ми ло ви ћа и пред ста ве Ра до ван Тре ћи у ко јој је играо. За ни мљи ве 
при че ко је су пра ти ле овог глум ца ве за не су и за ово по зо ри ште, и оно 
мо же да се по хва ли да је у ње му игра ла та ква зве зда, што је ве за но за 
ства ра ње брен да овог по зо ри шта.

Су шти на истин ске и до бре при че ко ја је ве за на за бренд је у кре-
ди би ли те ту и по ру ци ко ја по га ђа циљ и до пи ре до свих стеј кхол де ра 
јед ног по зо ри шта, и за хва љу ју ћи тим при ча ма пу бли ка лак ше ве ру је 
у ње ну ви зи ју и ми си ју. 

Ин стру мен ти за из град њу брен да су мар ке тин шке ко му ни ка ци је 
по мо ћу ко јих по зо ри шта же ле да оба ве сте, убе де и под се те куп це – ди-
рект но или ин ди рект но, на сво је про из во де или брен до ве, и та ко из-
гра де од но се са њи ма. 

Уко ли ко по зо ри ште схва ти кон цепт брен да као хо ли стич ки при-
ступ мар ке тин гу, он да схва та и да је све ва жно и да сви еле мен ти 
мик са мар ке тин шких ко му ни ка ци ја пред ста вља ју по тен ци јал не ала те 
за из град њу вред но сти брен да. Они до при но се ства ра њу све сти о брен-
ду, ства ра њем по зи тив ног ими џа или емо ци ја у ве зи са њим, и то све 
омо гу ћу је ус по ста вља ње чвр шћег од но са из ме ђу пу бли ке и брен да. 

Ка да је по ве ре ње у по зо ри ште, од но сно у ква ли тет по зо ри шних 
пред ста ва, кључ но за пу бли ку, та да је од пре суд ног зна ча ја кре и ра ње 
и одр жа ва ње кре ди бил ног по зо ри шног брен да. Ку пу ју ћи кар те за по-
зо ри ште, пу бли ка ку пу је и кре ди би ли тет по зо ри шта. То је по себ но 
ка рак те ри стич но за по зо ри шне пред ста ве, јер су оне не из ве сне и пу-
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бли ка оче ку је од по зо ри шта да ис пу ни обе ћа ње ко је је по ста ви ло пред 
њу. По зо ри шта пре ко сво јих про из во да ства ра ју ло јал ност пу бли ке, а 
уз по моћ брен да кре и ра ју же ље ни имиџ по зо ри шта, по зи ци о ни ра ју ћи 
га на тр жи шту кул тур них услу га. 

Љу ди и иде је та ко ђе мо гу би ти но си о ци брен да, а то мо же би ти и 
сва ки афир ми са ни по је ди нац. Мно ги по је дин ци ко ји су из гра ди ли 
до бре ка ри је ре, мо гу се упо ре ди ти са про це сом из град ње брен да. По-
зна те и јав не лич но сти као што су глум ци, ве о ма бр зо по ста ју све сне 
зна ча ја свог ими џа. Јав не лич но сти уна пре ђи ва њем свог ими џа на сто-
је да при ву ку на кло ност пу бли ке и нај ши ре јав но сти ко је су ве за не за 
по зо ри ште у ко ме ра де. Глу мац или ре жи сер из град њом по зна тог име-
на и ре пу та ци је, све сно или не све сно, из гра ђу је свој бренд, али ути чу 
и на бренд по зо ри шта. Та ко ђе, број не иде је по је ди на ца или чла но ва 
ти ма мо гу би ти но си о ци брен да по зо ри шта. Ако се иде је успе шно 
брен ди ра ју, мо гу ће их је кон кре ти зо ва ти и по ве ћа ти њи хо ву тран спа-
рент ност.

Пред ста ва ко ја се фор ми ра на тр жи шту и у јав но сти о по зо ри шту 
и кон крет ној по зо ри шној пред ста ви пред ста вља имиџ по зо ри шта. По-
зо ри ште са по зи тив ним ими џом пред ста вља су шти ну ква ли те та мар-
ке тин шке по ну де. Свет ско тр жи ште про из во да и услу га по ста ће јед но 
ве ли ко тр жи ште и све ве ћи број брен до ва до би ће гло бал ни ка рак тер. 
Да би јед но по зо ри ште из Ср би је по ста ло ин тер на ци о на лан бренд, оно 
мо ра би ти пр во у не че му и мо ра се укло пи ти у по сто је ћу пер цеп ци ју 
о зе мљи из ко је до ла зи. 

Ути цај брен да на имиџ кул тур не ин сти ту ци је

Бренд по ред за до во ље ња по тре ба пу бли ке ути че на ства ра ње ими-
џа и угле да по зо ри шта ко ји ути че ка ко на по је дин це ко ји су за по сле ни 
у ње му, та ко и на оне ко ји до ла зе у кон такт са по зо ри штем на раз не 
на чи не. 

Углед је ве о ма дра го це на имо ви на сва ког по зо ри шта, и тре ба га 
па жљи во гра ди ти и му дро чу ва ти.

Углед по ја ча ва све што по зо ри ште је сте, што ра ди и го во ри. Ни зак 
углед ни је до бар за по зо ри ште а ни за ње го ве про из во де или услу ге, 
и то је уско по ве за но. Лош углед мо же да обез вре ди по зо ри шне пред-
ста ве и све што по зо ри ште ра ди за кул ту ру и сво ју пу бли ку. По зо ри-
шта са до брим угле дом лак ше до ла зе до фи нан сиј ске пот по ре и лак ше 
до би ја ју на кло ност но ви на ра. Имиџ по зо ри шта пред ста вља укуп ну 
сли ку о ње му.
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За кљу чак
Пле ме ни ти ци ље ви кул тур них ин сти ту ци ја као што су по зо ри шта 

ду го су чи ни ли „ау ру“ не про пу стљи ву за при ме ну мар ке тинг кон цеп-
та и стра те ги је по зи ци о ни ра ња и ства ра ња брен да. Нај ве ћи број по зо-
ри шта у Ср би ји ни је мо ти ви сан сти ца њем про фи та, већ оства ри ва њем 
ху ма них и уз ви ше них  ци ље ва.

При ме на мар ке тин га у по зо ри шти ма ко ја те же да слу же не ком 
аспек ту јав них по тре ба, ра ди је не го оства ри ва њу про фи та, пред ста вља 
по се бан иза зов ме на џе ри ма у кул ту ри.

Ви ше се не по ста вља пи та ње да ли је мар ке тинг по тре бан у по зо-
ри шти ма Ср би је, већ на ко ји на чин га пра вил но при ме ни ти. Уко ли ко 
не ма за ин те ре со ва них за не ку по зо ри шну пред ста ву, по зо ри ште ће 
ре ше ње мо ра ти да на ђе не са мо у ре де фи ни са њу сво је по ну де не го и у 
стра те гиј ски осми шље ном спле ту ко му ни ка циј ских ак тив но сти. 

Опа да ње тра ди ци о нал них из во ра фи нан си ра ња из бу џет ских 
сред ста ва, про ме не у струк ту ри пу бли ке и њи хо вих по тре ба, по ја ва 
но ве кон ку рен ци је ства ра ју по тре бу да ме на џе ри у кул ту ри раз ми сле 
о при ме ни мар ке тинг кон цеп та у по зо ри шти ма у Ср би ји.

Про ме не у окру же њу, про блем фи нан си ра ња и не а де кват на ор га-
ни за ци о на струк ту ра до во де до по тре бе за ме ња њем на чи на во ђе ња 
по зо ри шта. Да би од го во ри ли на све иза зо ве, ме на џе ри у по зо ри шту 
тре ба ло би да при ме њу ју мар ке тин шке прин ци пе ко ји би им по мо гли 
да се по зо ри шта што бо ље по зи ци о ни ра ју у све сти пу бли ке и не пу-
бли ке. При ме ном мар ке тин шких ко му ни ка ци ја по зо ри шта мо гу да 
ство ре јак бренд и лак ше до ђу до фи нан сиј ских сред ста ва, и на тај 
на чин да се из дво је од кон ку рен ци је на тр жи шту кул тур них услу га.

Са вре ме не усло ве по сло ва ња ка рак те ри ше ве ли ка про ме њи вост. 
Оно што се оче ку је од ме наџ мен та по зо ри шта је сте да до бро ана ли-
зи ра спољ не про ме не на тр жи шту и им пле мен ти ра стра те ги ју по зи-
ци о ни ра ња. По зи ци о ни ра ње по зо ри шних про из во да или услу га пред-
ста вља акт кре и ра ња ими џа по зо ри шта и вред но сти по ну де, та ко да 
пу бли ка раз у ме и ува жа ва оно шта по зо ри ште ну ди и пред ста вља у 
од но су на дру ге ин сти ту ци је кул ту ре. 

Да би им пле мен ти рао стра те ги ју по зи ци о ни ра ња, ме наџ мент по-
зо ри шта мо ра да пра ти две стра те ги је – јед ну усме ре ну ка тр жи шту, 
а дру гу усме ре ну ка соп стве ном ко лек ти ву.

Да би се по сти гла до бра по зи ци о ни ра ност по зо ри шта у ми сли ма 
пу бли ке, ни је до вољ на са мо спољ на ле по та по зо ри шта већ су ва жне и 
ње го ва по слов на кли ма и кул ту ра.
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 Mladen R. Perić

STRATEGIC POSITIONING AND CREATING BRAND OF  
THE THEATRE IN SERBIA

Summary

The aim of this paper is to show that cultural institutions, such as theatres, wishing 
to keep their original purpose which is the spread of cultural and artistic values, face 
numerous challenges both at the global and local level. They have been protected from 
market principles and a harsh competition in the market of cultural services for a long 
time. Our theatres are increasingly facing the problems of survival and financing, as well 
as an inadequate organizational structure. This has led to the need for change and accept-
ance of marketing principles in order to better position themselves in the minds of the 
audience and also in the competitive market. 

Keywords: marketing, strategic positioning, brand, cultural institutions.
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НЕ МА ЊА Н. СОВ ТИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти*1 

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

(ДИС)КОН ТИ НУ И ТЕ ТИ У ПРО ЈЕКТ НО-ФЕ СТИ ВАЛ СКОЈ 
УМЕТ НИЧ КОЈ ПРО ДУК ЦИ ЈИ МУ ЗИЧ КОГ 

ДЕ ПАРТ МА НА АКА ДЕ МИ ЈЕ УМЕТ НО СТИ
НО ВИ САД**

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду раз мо тре но је пи та ње дис кон ти ну и те та као струк тур-
не од ли ке ви ше де це ниј ског раз во ја ин сти ту ци о на ли зо ва не умет нич ке про дук ци је 
Му зич ког де парт ма на Ака де ми је умет но сти Но ви Сад. Исто риј ски пре гле ди о Сим-
фо ниј ском ор ке стру Ака де ми је умет но сти Но ви Сад и Фе сти ва лу сту де на та Му зич ког 
де парт ма на „Афест“ за сно ва ни су на ис тра жи ва њу ар хив ске гра ђе. Уо че но је да про-
јект но-фе сти вал ску умет нич ку про дук ци ју Му зич ког де парт ма на АУНС ка ра ка те ри-
шу и ла тент ни и ма ни фест ни дис кон ти ну и те ти. Рас пра ва о њи хо вом зна ча ју и зна че-
њу укљу чу је пи та ња о нор ма ли за ци ји пре сту па у са вре ме ном све ту умет но сти, као и 
со ци о ло шка раз ма тра ња дру штве ног кон тек ста у по след њим де це ни ја ма XX и пр вој 
де це ни ји XXI ве ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ака де ми ја умет но сти Но ви Сад, Сим фо ниј ски ор ке стар, Афест, 
умет нич ка про дук ци ја, дис кон ти ну и тет, свет умет но сти.

Ака де ми ја умет но сти Но ви Сад (АУНС) за у зи ма ис так ну то ме сто 
у ов да шњем си сте му умет нич ког обра зо ва ња. Осно ва на је 1974. го ди-
не с ци љем да се у Но вом Са ду за др же мла ди љу ди ко ји су до та да 
од ла зи ли на умет нич ке сту ди је у Бе о град, За греб и Са ра је во. Ши рок 
спек тар ди сци пли на за сту пљен је у окви ру сту диј ских про гра ма Му-
зич ког, Ли ков ног и Драм ског де парт ма на од са мог осни ва ња Ака де-
ми је. Ини ци јал не те шко ће у ра ду пре ва зи ђе не су до бром ор га ни за ци-

*ne ma nja.sov tic @gmail.com 
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру на уч ног про јек та Кул ту ро ло шки иден ти те ти умет

нич ке про дук ци је Ака де ми је умет но сти Но ви Сад – ар хи ви ра ње и ана ли тич ко пред ста вља
ње гра ђе и тра ди ци је бр. 114-451-1671/2016-02, ко ји фи нан си ра По кра јин ски се кре та ри јат 
за на у ку и тех но ло шки раз вој.
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јом, па је Ака де ми ја вр ло бр зо по осни ва њу по ста ла ре спек та бил на 
уста но ва. За слу гом ру ко вод ства, на став но осо бље на Му зич ком де-
пaртману ни је за о ста ја ло за ка дром на фа кул те ти ма и ака де ми ја ма из 
ве ћих цен та ра. На про тив. На је ди ном умет нич ком фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду го ди на ма су ра ди ли еми нент ни пе да го зи, ме ђу 
ко ји ма су по се бан до при нос да ли про фе со ри из СССР/Ру си је: Ев ге ниј 
Ти ма кин, Ма ри на Ја шви ли, Ле о нид Брум берг, Ар бо Валд ма, Јо кут хон 
Ми ха и ло вић, Ири на Ја шви ли, Све тла на Бо ги но и Вла ди мир Огар ков. 

Сту ден ти Му зич ког де парт ма на АУНС у кон ти ну и те ту оства ру-
ју за па же не ре зул та те на так ми че њи ма и гра де успе шне ка ри је ре у 
зе мљи и ино стран ству. Умет нич ка и на уч на про дук ци ја Ака де ми је 
ра сте из го ди не у го ди ну, постаjући не за о би ла зан део му зич ке, ли ков-
не и драм ске сце не Но вог Са да, Вој во ди не и Ср би је. Па жљи вом по-
сма тра чу ова про дук ци ја от кри ва ди на ми чан умет нич ко-ака дем ски 
жи вот сат кан од успо на и па до ва, ус хи ће ња и раз о ча ре ња, на дах ну ћа 
и ру ти не, по хва ла и пре ко ра, ис пу ње них и из не ве ре них оче ки ва ња. 
Ако се бли зи на све до че ња за ме ни исто риј ском дис тан цом, на ве де не 
ди хо то ми је сли ва ју се у ди ја лек ти ку кон ти ну и те та и дис кон ти ну и
те та ин сти ту ци је схва ће не као „скуп ме ђу соб но по ве за них, ре ла тив но 
трај них дру штве них од но са ко ји су ре гу ли са ни уста ље ним дру штве ним 
пра ви ли ма“.1 Зна чај и зна че ње (дис)кон ти ну и те та у про јект но-фе сти-
вал ској умет нич кој про дук ци ји Му зич ког де парт ма на АУНС са гле да-
ће мо на при ме ри ма Сим фо ниј ског ор ке стра Ака де ми је умет но сти Но ви 
Сад (СО АУНС) и Фе сти ва ла сту де на та Му зич ког де парт ма на „Афест“.

Хро ни ка АУНС, пре то че на у мо но гра фи ју о пр вих три де сет го-
ди на ра да ове умет нич ке ви со ко школ ске уста но ве, све до чи о бо га тој 
исто ри ји ко ја тек тре ба да бу де на пи са на. Про јек том „Кул ту ро ло шки 
иден ти те ти умет нич ке про дук ци је Ака де ми је умет но сти Но ви Сад 
– ар хи ви ра ње и ана ли тич ко пред ста вља ње гра ђе и тра ди ци је“ учи њен 
је пр ви ко рак у прав цу исто ри за ци је умет нич ког, обра зов но-пе да го-
шког и ад ми ни стра тив ног на сле ђа АУНС. Ди ги та ли за ци јом гра ђе из 
ар хи ве АУНС омо гу ће на је ком па ра ци ја раз ли чи тих обла сти умет нич-
ке про дук ци је Ака де ми је као са став них де ло ва јед не це ли не. Про грам-
ске књи жи це, кри ти ке у штам пи, по зив ни це, фо то гра фи је и ви део-за-
пи си чи не оп се жан до ку мен та ци о ни кор пус ко ји зах те ва се лек ци ју и 
ана ли тич ко уоп шта ва ње. Ту ма че њу ре зул та та фун да мен тал них ис тра-
жи ва ња прет хо де од ре ђе на пој мов на раз ја шње ња и ме то до ло шке смер-
ни це. 

Ак ту ел на об ра да ми ну лих про јект но-фе сти вал ских ма ни фе ста-
ци ја Му зич ког де парт ма на АУНС осла ња се на прет по став ку о умет

1 https://hr.wi ki pe dia.or g/wi ki/Usta no va
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но сти као кул ту ри. Фо ку си ра ње на он то ло шка, ме та фи зич ка или фор-
ма ли стич ка свој ства умет нич ких обје ка та/до га ђа ја/си ту а ци ја ис кљу-
чи ло би мо гућ ност раз ма тра ња про је ка та и фе сти ва ла као умет нич ке 
про дук ци је услед по де ле на умет ност и про јект но-фе сти вал ски на чин 
ње ног пред ста вља ња. Тач но је и да спе ци ја ли зо ва но му зич ко обра зо-
ва ње  не обез бе ђу је умет нич ку ау ру ства ра лач ко-из во ђач ком ра ду под 
сво јим окри љем, већ по твр ђу је  од су ство ау тен тич но сти у еду ка тив ном 
про це су о чи јем ре зул та ту свет умет но сти тек тре ба да се из ја сни 
на кнад но. Ме ђу тим, ако јав но пред ста вља ње „ста ни ца на пу ту“ ка 
му зич ком про фе си о на ли зму за до во ља ва естет ске по тре бе сре ди не, 
као што је то са умет нич ком про дук ци јом СО АУНС и „Афест“-ом, 
он да кул тур на про из вод ња те ри то ри ја ли зу је дру штве ни до мен умет-
но сти аде кват ни је од по ста вља њаусвет умет нич ког де ла.

Сим фо ниј ски ор ке стар Ака де ми је умет но сти Но ви Сад –
ла тент ни дис кон ти ну и те ти2

Прем да су про фе со ри и сту ден ти АУНС од са мог на стан ка ове 
ви со ко школ ске уста но ве не го ва ли ка мер но и ор ке стар ско му зи ци ра ње, 
по вод за осни ва ње СО АУНС био је за вр шни кон церт 13. Су сре та му-
зич ких ака де ми ја Ју го сла ви је одр жан у Но вом Са ду 24. ма ја 1986. 
го ди не. Том при ли ком сту ден ти са раз ли чи тих ју го сло вен ских ви со ких 
му зич ких шко ла уче ство ва ли су у при пре ми Мо цар то вог Ре кви је ма и 
Ли сто вог Кон цер та за кла вир и ор ке стар бр. 1, под ди ри гент ском па-
ли цом ма е стра Мла де на Ја гу шта. По сле успе шно из ве де ног про гра ма, 
та да шње ру ко вод ство Ака де ми је, са де ка ном проф. Не на дом Осто ји ћем 
на че лу, од лу чи ло се за фор ми ра ње стал ног сим фо ниј ског ан сам бла. 

2 Пот про је кат ве зан за де ло ва ње СО АУНС укљу чи вао је по пи си ва ње и ди ги та ли за-
ци ју са чу ва ног ар хив ског ма те ри ја ла. Пред мет ис тра жи ва ња проф. др Ире Про да нов Кра-
ји шник би ли су кон цер ти од осни ва ња овог умет нич ког ан сам бла до 2000. го ди не, док сам 
ја об ра дио кон цер те на ко ји ма је СО АУНС на сту пао од 2001. на о ва мо. Из во ри по да та ка 
би ли су: ар хи ва Ака де ми је умет но сти, мо но гра фи ја Ака де ми је умет но сти и дру ги из во ри. 
Об ра да гра ђе под ра зу ме ва ла је по пу ња ва ње тип ског фор му ла ра и ске ни ра ње ар хив ског 
ма те ри ја ла. Тип ски фор му лар пред ви ђао је унос по да та ка о умет нич кој про дук ци ји (на слов, 
ва ри јант ни на слов, да тум и вре ме, ме сто, уче сни ци, са рад ни ци), опис умет нич ке про дук-
ци је, на во ђе ње при ло га, кључ них ре чи и на по ме на. Као опис умет нич ке про дук ци је у овом 
слу ча ју на во ђе ни су про гра ми кон це ра та. При ло зи су укљу чи ва ли еви ден ти ра ну до ку мен-
та ци ју из ар хи ве Ака де ми је умет но сти. Ске ни ра ни ар хив ски ма те ри јал об у хва тио је по зив-
ни це, про грам ске књи жи це и из во де из штам пе – на ја ве и кри ти ке. Про грам ске књи жи це 
са др же кључ не по дат ке о до га ђа ју, за тим би о гра фи је ди ри ге на та и со ли ста, од но сно про-
грам ске тек сто ве о де ли ма, чи ји су ау то ри (тек сто ва) би ли ди пло ми ра ни му зи ко ло зи или 
сту ден ти му зи ко ло ги је. Кри тич ке при ка зе кон це ра та СО АУНС оста вља ли су, че шће од 
дру гих, Ма ри ја Ада мов, Бо ри слав Хло жан и Ира Про да нов. Но во сад ски Днев ник био је и 
остао нај ва жни је гла си ло ко је је пра ти ло на сту пе СО АУНС. На сло ви и са др жај кри ти ка 
би ли су афир ма тив ни у нај ве ћем бро ју слу ча је ва.
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На овај на чин је сту ден ти ма АУНС омо гу ће но да у то ку свог шко ло-
ва ња ре а ли зу ју по два или ви ше про је ка та за вре ме сва ке сту диј ске 
го ди не и стек ну ис ку ство ор ке стар ског му зи ци ра ња. Већ у де цем бру 
1986. го ди не Сим фо ниј ски ор ке стар се пред ста вио пу бли ци за јед но са 
Ме шо ви тим хо ром АУНС, што ће оста ти че ста прак са све до да нас. 
По ред сим фо ниј ске му зи ке, ор ке стар је у то ку три де це ни је свог по-
сто ја ња из во дио и ре пер то ар ко ји укљу чу је ми се, ора то ри ју ме и дру га 
во кал но-ин стру мен тал на де ла, па је та ко здру же ни ан самбл ин стру-
мен та ли ста и хо ри ста био и остао по ли гон за сти ца ње зре ло сти свим 
сту ден ти ма и сту дент ки ња ма Де парт ма на му зич ке умет но сти.

У пр вом пе ри о ду де ло ва ња СО АУНС ко ји тра је до пр вих го ди на 
овог ве ка, а у ко јем је ан самбл во дио ма е стро Мла ден Ја гушт, уо ча ва 
се из бор ре мек-де ла из исто ри је му зи ке, ма хом на ме ње них хо ру и ор-
ке стру. Ка пи тал ни опу си Скр ја би на, Ваг не ра, Рах ма њи но ва, Ба ха, 
Хен дла у по гле ду во кал но-ин стру мен тал не ли те ра ту ре, од но сно Фран-
ко ва, Бе то ве но ва, Брам со ва, Брук не ро ва де ла, ка да је реч о сим фо ниј-
ској ли те ра ту ри, би ла су ре дов на на ре пер то а ру. Ова кав про грам из-
во ђен је не са мо у Но вом Са ду, Сом бо ру, По жа рев цу и Не го ти ну, не го 
и го то во ре дов но на Ко лар цу, у Бе о гра ду. У пр вом пе ри о ду де ло ва ња 
за па жа се да је де лат ност ан сам бла бри жљи во пра ти ла му зич ка кри-
ти ка у но во сад ском ли сту Днев ник, бе о град ској По ли ти ци, Ве чер њим 
но во сти ма, али и у дру гим гла си ли ма као што је, на при мер, Глас 

Сл. 1. Сим фо ниј ски ор ке стар АУНС са ди ри ген том Мла де ном Ја гу штом и со ли сти ма
Де ја ном Бог да но ви ћем, Иштва ном Вар гом и Ке ма лом Ге ки ћем (1989)
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уни вер зи те та. Про гра ми од по чет ка де ве де се тих го ди на на о ва мо ве-
ћи ном има ју про грам ске ко мен та ре ко ји об ја шња ва ју окол но сти и вре ме 
на стан ка ком по зи ци ја, те њи хо ве основ не ка рак те ри сти ке. Уз број не 
кон цер те са чу ва не су по зив ни це, што ука зу је да је и упра ва Ака де ми је 
уло жи ла аде ква тан на пор да привуче пу бли ку.

На кон 2000. го ди не кон ти ну и тет у ра ду СО АУНС по сте пе но усту-
па ме сто дис кон ти ну и те ту. Као глав ни еле мент кон ти ну и те та из два ја 
се опре де ље ност за де ла са „гво зде ног ре пе рто а ра“ сим фо ниј ске му-
зи ке. На про грам су ре дов но ста вља на сим фо ниј ска и кон цер тант на 
де ла из пе ри о да кла си ци зма и ро ман ти зма, док је за сту пље ност ра не 
и са вре ме не му зи ке би ла ма ња. Еле ме на та дис кон ти ну и те та би ло је 
ви ше, по чев од бро ја кон це ра та го ди шње, пре ко фи зи о но ми је са мих 
кон це ра та, до из во ђач ког ни воа и ин те ре со ва ња кри ти ке. 

На осно ву са ку пље не гра ђе, уо ча ва ју се три пе ри о да у ра ду Сим-
фо ниј ског ор ке стра АУНС на кон 2000. го ди не. Пр ви пе ри од об у хва та 
вре ме из ме ђу 2001. и 2003. го ди не. Реч је о пе ри о ду то ком ко јег је кон-
цер те СО АУНС још увек пре те жно во дио Мла ден Ја гушт, при пре ма-
ју ћи ве ли ка сим фо ниј ска и кон цер тант на де ла Чај ков ског, Брам са, 
Рах ма њи но ва, Двор жа ка. Кон цер ти овог ан сам бла та да су ре дов но 
пра ће ни у штам пи. Го сто ва ња у Бе о гра ду, на фе сти ва лу БЕ МУС, та-
ко ђе су би ла ре дов на по ја ва. 

Сл. 2. Сим фо ниј ски ор ке стар АУНС са ди ри ген том Мар ком Ра се лом Сми том
(НО МУС, 2003)



132

Сл. 3. Кри ти ка Ма ри је Ада мов у ли сту Днев ник (26. 4. 2003)

Сл. 4. Про грам кон цер та по во дом 90. ро ђен да на Мла де на Ја гу шта
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Од 2004. до 2010. го ди не за ди ри гент ским пул том сме њу је се ве ћи 
број до ма ћих и стра них ди ри ге на та, из ме ђу оста лих Фе дор Про да нов, 
Жељ ка Ми ла но вић, Ан дреј Бур саћ, Бе ри слав Скен де ро вић, Са ша Ни-
ко лов ски Ђу мар, То ми слав Фа чи ни. Од 2005. го ди не ме ња се кон цеп-
ци ја кон це ра та СО АУНС. Уме сто стан дард не фи зи о но ми је, ко ја укљу-
је увер ти ру, кон церт са со ли стом и сим фо ни ју, пре ла зи се на ни за ње 
му зич ких де ла из жан ра со ли стич ког кон цер та, са иде јом да се ис так-
ну тим сту ден ти ма Ака де ми је умет но сти омо гу ће де би тант ски на сту-
пи у уло зи со ли сте. Ове, тзв. ма ле про јек те, че шће од оста лих во ди ли 
су ди ри ген ти Фе дор Про да нов и Жељ ка Ми ла но вић. Освр ти у штам-
пи из овог пе ри о да ни су са чу ва ни. С тим у ве зи уо ча ва се пад ин те ре-
со ва ња јав но сти за де ло ва ње СО АУНС. 

Од 2011. го ди не ди ри гент ску па ли цу пре у зео је Ан дреј Бур саћ, 
што озна ча ва по че так тре ћег пе ри о да у де ло ва њу СО АУНС од 2000-е 
на о ва мо. За јед нич ки про јек ти хо ра и ор ке стра по но во по ста ју че шћи, 
а ин те ре со ва ње штам пе ра сте. Ре пе р то ар ска ре лак са ци ја ипак ни је 
опо зва на у нај ре цент ни јем пе ри о ду, та ко да се на про грам СО АУНС 
ни је вра ти ла иза зов на по зно ро ман ти чар ска сим фо ниј ска му зи ка у ме-
ри у ко јој је она ра ни је би ла за сту пље на.

Фе сти вал сту де на та Му зич ког де парт ма на „Афест“ –
ма ни фест ни дис кон ти ну и те ти3

За раз ли ку од дру гих фе сти вал ских об ли ка умет нич ке про дук-
ци је АУНС ко ји су од са мог по чет ка има ли ја сну кон цеп ци ју, „Афест“ 
је сво је пре по зна тљи ве окви ре до би јао по сте пе но. Шта ви ше, на осно-
ву об ра де ар хив ске гра ђе ве за не за „Афест“ ни је ла ко од го во ри ти на 
пи та ње шта је уоп ште „Афест“. 

Пре ма ре цент ној ин сти ту ци о нал ној прак си, под озна ком „Афест“ 
одр жа ва се Фе сти вал сту де на та Му зич ког де парт ма на АУНС. Пре гле-
дом мо но гра фи је Ака де ми је утвр ђе но је да се озна ка „Афест“ пр ви пут 
ја вља 1993. го ди не. Пр ви „Афест“ био је ве зан за ста ри ју фе сти вал ску 
фор му под име ном Да ни Ака де ми је, ко јом је обе ле жа ван дан осни ва-
ња Ака де ми је умет но сти (22. април). Да ни Ака де ми је би ли су до та да 
нај зна чај ни ја ма ни фе ста ци ја Ака де ми је у окви ру ко је су умет нич ка 
де ша ва ња гру пи са на у раз ма ку од не ко ли ко да на (пет до де сет). За ни-

3 У окви ру пот про јек та „Афест“ 1) пре гле да на је мо но гра фи ја АУНС у ци љу ло ци ра-
ња ар хив ске гра ђе ве за не за све оно што је под на зи вом „Афест“ упри ли че но то ком 90-их 
и ра них 2000-их, 2) ске ни ра не су про грам ске књи жи це за фе сти ва ле од 2007. до 2016. го ди-
не, 3) по пу ње ни су тип ски фор му ла ри за фе сти ва ле од 2012. до 2016. го ди не. По сло ви око 
си сте ма ти за ци је гра ђе и фун да мен тал ног ис тра жи ва ња на сле ђа „Афест“-а тра ју у вре ме 
пи са ња овог ра да.
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мљи во је да су на Да ни ма Ака де ми је 1991. го ди не до ми ни ра ли му зич-
ки до га ђа ји, тач ни је кон цер ти сту де на та АУНС и сту де на та са умет-
нич ких ака де ми ја и фа кул те та из зе мље и ино стран ства. Ако се узме 
у об зир да су кон цер ти сту де на та АУНС и го сту ју ћих сту де на та пре-
по зна тљи во обе леж је „Афест“-а с по чет ка дру ге де це ни је овог ве ка, 
мо же се ре ћи да су Да ни Ака де ми је би ли кон цеп циј ска прет ход ни ца 
да на шњег „Афест“-а. Ни шта ма ње за ни мљи ва ни је ни чи ње ни ца да је 
пр ви зва нич ни „Афест“ из 1993. го ди не кон цеп циј ски знат но уда ље-
ни ји од са вре ме ног „Афест“-а не го што су то Да ни Ака де ми је из 1991, 
јер је пр ви „Афест“ рав но прав но укљу чи вао умет нич ку про дук ци ју 
сва три де парт ма на АУНС. Сто га се мо же за кљу чи ти да се по чет ком 
90-их ди вер гент но по ја вљу ју фе сти вал ска кон цеп ци ја са вре ме ног 
„Афест“ и са ма озна ка „Афест“. 

Две го ди не на кон пр вог „Афест“-а одр жа ни су Да ни Ака де ми је 
(1994) и Су сре ти му зич ких ака де ми ја и фа кул те та Ју го сла ви је (1995) 
– две фе сти вал ске ма ни фе ста ци је ко је се мо гу по ве за ти са по то њим 
„Афест“-ом. Ме ђу тим, на зив „Афест“ се у мо но гра фи ји АУНС ви ше 
не по ја вљу је све до 2001. го ди не, ка да је ко нач но уста но вљен као фе-
сти вал сту де на та Му зич ког де парт ма на. Ва жно је при ме ти ти да у пе-
ри о ду из ме ђу 1996. и 2000. не ста је и фе сти вал ско обе ле жа ва ње Да на 
Ака де ми је, као и да „Афест“ на кон пре ло ма ве ко ва ви ше ни је био 
ве зан за ју би лар ни дан (на ред не три го ди не фе сти вал је одр жа ван у 
ју ну). „Ино ви ра ње“ „Афест“-а озва ни че но је до да ва њем ин дек са „02“ 
у на сло ву „Афест“-а из 2002. го ди не, чи ме је су ге ри са но да је „Афест“ 
из 2001. био пр ви сво је вр сте. Ин сти ту ци о нал но уоб ли ча ва ње „Афест“-а 
из ме ђу 2001. и 2003. го ди не укљу чи ва ло је и те мат ско про фи ли са ње 
кон це ра та, осми шље но та ко да при ву че пу бли ку за ин те ре со ва ну не 
са мо за на сту пе сту де на та АУНС, већ и за спе ци фи чан му зич ки ме диј 
и ре пер то ар ски из бор (му зи ка за кла вир, ду вач ки кок тел, кла вир ска 
три ја, му зи ка за ви о лон че ло, ве че гу дач ких квар те та и слич но). Као 
спе ци фич ност „Афест“-а из ра них 2000-их мо же се на ве сти кон церт-
на ак тив ност про фе со ра АУНС, због ко је је фе сти вал до не кле из гу био 
пред знак сту дент ског. Тре ба при ме ти ти да „Афест“ из ра них 2000-их 
ни је за др жао тра ди ци ју по зи ва ња го сти ју са му зич ких ака де ми ја и 
фа кул те та у окру же њу. Као зва ни чан фе сти вал сту де на та Му зич ког 
де парт ма на „Афест“ је одр жан још 2003. го ди не, на кон че га је по но во 
усле дио пре кид ко ји је тра јао до 2007, ка да је „Афест“ из но ва на стао 
као ре зул тат сту дент ског са мо ор га ни зо ва ња. 

Са свим из у зет ну по зи ци ју у исто ри ји „Афест“-а има ју два фе сти-
ва ла сту де на та Му зич ког де парт ма на из 2007. и 2009. го ди не. „Афест“ 
из 2007. био је мо жда и нај ам би ци о зни ја ма ни фе ста ци ја упри ли че на 
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под овим име ном.4 Овај „Афест“ 
по све ћен је ком по зи то ру Ро бер ту 
Шу ма ну, при че му је оби чај да се 
ме мо ри јал ни до га ђа ји ве зу ју за 
окру гле го ди шњи це оста вљен по 
стра ни, од но сно жр тво ван ad hoc 
ен ту зи ја зму пре ма му зи ци ве ли-
ког не мач ког ро ман ти ча ра. Тзв. 
Шу ман-фест тра јао је че ти ри да-
на и об у хва тио је шест кон це ра та 
и два пре да ва ња. Спон зор ским 
до на ци ја ма обез бе ђе на су сред ст-
ва за про прат ни ма те ри јал и мар-
ке тин шку про мо ци ју, па је та ко 
„Афест“ пр ви пут до био про грам-
ску књи жи цу. Про грам ска књи-
жи ца на да ље је по ста ла стан дард 
од ко јег се ни је од сту па ло. До не-
кле слич ну кон цеп ци ју за др жао 
је и „Афест“ из 2009. го ди не, с 
тим што је у ци љу укљу чи ва ња 
ве ћег бро ја сту де на та те мат ски 
оквир про ши рен на исто риј ски 
ин три гант ну, а ре пер то ар ски 
не ис црп ну ре ла ци ју из ме ђу кла-
си ци зма и нео кла си ци зма.5 На 
фе сти ва ли ма из 2007. и 2009. 
го ди не ни је би ло го сту ју ћих сту-
де на та, али је де ли мич но об но-
вље на прак са аси ме трич ног до-
при но са раз ли чи тих де парт ма на 
Ака де ми је.6

До ла ском 2011. го ди не, у ко-
јој је про пу ште на при ли ка да се 

4 Spi ri tus mo vens фе сти ва ла из 2007. био је сту дент кла ви ра Ни ко ла Ра да ко вић, али 
не за не мар љив до при нос да ли су и Ми ро слав По по вић, Не ма ња Сов тић, Ти ја на Ан дре јић и 
Ми на Алек сић.

5 Са ор га ни за ци о ним иза зо ви ма „Афест“-а из 2009. го ди не у ко штац су се ухва ти ли 
сту ден ти Ми ро слав По по вић и Не ма ња Сов тић.

6 Пре по зна тљи во обе леж је „Афест“-а из 2007. го ди не био је пор трет Ро бер та Шу ма на 
ко ји је на сли као Нар цис Али спа хић, док је све ча но отва ра ње „Афест“-а из 2009. го ди не укљу-
чи ло и отва ра ње из ло жбе цр те жа сту де на та ФЛУ Бе о град у кла си проф. Ма ри је Дра го је вић.

Сл. 5. Про грам ска књи жи ца
(„Афест“, 2007)

Сл. 6. Про грам ска књи жи ца
(„Афест“, 2009)
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„Афест“ уста но ви као би је нал на ма ни фе ста ци ја, по ста ло је ја сно да је 
нео п ход но вра ти ти фе сти вал под окри ље ру ко во де ћих струк ту ра Ака-
де ми је умет но сти. Од 2012. го ди не до да нас „Афест“ је при о ри тет на, 
про јект но фи нан си ра на ма ни фе ста ци ја АУНС, чи ји је глав ни уред ник 
и но си лац про јек та Зо ран Кра ји шник, про фе сор ги та ре и де кан Ака-
де ми је од 2012. до 2015. го ди не. Про фил „Афест“-а и да ље осци лу је 
из ме ђу те мат ског и не те мат ског фе сти ва ла, али су дру ги еле мен ти 
стан дар ди зо ва ни у до вољ ној ме ри да се већ са да мо же го во ри ти о тра-
ди ци ји „Афест“-а. Са др жај ни осло нац оста ли су кон цер ти сту де на та 
АУНС, али је фе сти вал до пу њен и пре да ва њи ма, про мо ци ја ма књи га 
и мај стор ским ра ди о ни ца ма. Кон цер ти сту де на та по пра ви лу су раз-
вр ста ни на кон цер те сту де на та са из во ђач ких сту диј ских про гра ма и 
кон цер те сту де на та са дру гих сту диј ских про гра ма, као што су ком-
по зи ци ја и ет но му зи ко ло ги ја. Ре дов на по ја ва на да на шњем „Афест“-у 
су и кон цер ти го сту ју ћих сту де на та из ре ги о на (ФМУ Бе о град, ФУ 
Ниш, ФМУ Ско пље, МА Са ра је во итд.).

Сл. 7. Про грам ска књи жи ца
(„Афест“, 2012)

Сл. 8. Про грам ска књи жи ца
(„Афест“, 2013)

Сл. 9. Про грам ска књи жи ца („Афест“, 2014)
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* * *
Умет нич ка про дук ци ја АУНС 

на ста је у ра спо ну од тр жи шно ори-
јен ти са ног про из во да, пре ко не ко-
мер ци јал ног кул тур ног до бра, до 
стра те ги је от по ра све оп штој ко мо-
ди фи ка ци ји. Од тре нут ка у ко јем је 
кон цеп ту ал на/де ма те ри ја ли зо ва на 
умет ност по ста ла не по ду чи ва ка-
те го ри ја, ди дак тич ко-ака дем ски 
при сту пи пој му умет но сти на сто је 
да ап сор бу ју нео д ре ди вост ства ра-
лач ке прак се и ко ди фи ку ју син хро-
не и ди ја хро не дис кон ти ну и те те 
све та умет но сти. Рас прав ни оквир 
о дис ко ни ту и те ти ма у умет нич кој 
про дук ци ји АУНС огра ни ча ва ју 
две те зе ин хе рент не са вре ме ној те-
о ри ји (о) умет но сти. Пр вом се твр-
ди да је нор ми ра ње умет нич ког 
ра да ана хро на ори јен та ци ја, до ми-
нант на у вре ме за нат ског ка рак те ра 
умет но сти,7 док се дру гом ука зу је 
на чи ње ни цу да су не нор ма тив не 
по е ти ке афир ми са ле дис кон ти ну-
и тет у мо дер ној умет но сти ХХ ве-
ка. У осно ви ових те за сто ји увид 
да су мо дер ни стич ки и пост мо дер-
ни стич ки прав ци ра сло ји ли ин те-
грал ни свет умет но сти афир ма ци-
јом ис тра жи вач ког, екс пе ри мен-
тал ног и пре ступ ног умет нич ког 
ра да, као и ам би ва лент ном, ин ди фе рен том и/или ан та го ни стич ком 
по зи ци јом у од но су на тра ди ци о нал не естет ске прет по став ке. Одо ма-
ће ност дис кон ти ну и те та на пар ци јал ним под руч ји ма све та умет но сти 
сто га се не мо же јед но знач но иден ти фи ко ва ти као симп том њи хо ве 
кри зе. Бу ду ћи да је про дук ци ја АУНС јед но та кво пар ци јал но под руч је, 

7 Мо дер на стил ска нор ма је нор ма у сла бом сми слу, јер под ра зу ме ва ди ја лек тич ку 
ве зу из ме ђу пра ви ла и од сту па ња од ње га. Та ко, на при мер, „од сту па ње скла да ног од уна-
пред за да ног“ (da nu zer 2007: 41) сто ји у осно ви умет нич ке ин ди ви ду а ли за ци је му зич ког 
то ка за сно ва ног на то на ли те ту.

Сл. 10. Про грам ска књи жи ца
(„Афест“, 2015)

Сл. 11. Про грам ска књи жи ца
(„Афест“, 2016)
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тре ба на гла си ти да се пи та ње о дис кон ти ну и те ту не по ста вља у име 
оце не о ње ним умет нич ким до ме ти ма. 

Јав ни пла сман умет нич ке про дук ци је АУНС не за ви си са мо од 
на чи на на ко ји се „свет умет но сти као нео д ре ђе на и, ме та фо рич но 
го во ре ћи, не у хва тљи ва ат мос фе ра око умет нич ког де ла и жи во та 
пре о бра жа ва у фор мал ни по ре дак ин сти ту ци ја и њи хо вих про то ко ла 
и про це ду ра“ (шуВакоВић 2010: 449), већ и од ин сти ту ци о нал ног 
про фи ла ви со ко о бра зов не уста но ве као др жав ног иде о ло шког апа
ра та у ал ти се ров ском сми слу.8 Тре ба под се ти ти да др жав ни иде о-
ло шки апа ра ти ре про ду ку ју про из вод не од но се у дру штву, као и да 
је у те ме љу сва ке ре про дук ци је кон ти ну и ра на (ре)кон фи гу ра ци ја 
дру штве ног по ља. При хва ти ли се став да дру штве ни „ре зер ва ти“ 
ге не ри шу струк ту ре у скла ду са има нент ном ло ги ком за по сед ну тих 
те ри то ри ја, про пи са на ау то но ми ја уни вер зи те та ну ди раз лог ви ше 
у при лог оче ки ва њу про из вод ног кон ти ну и те та од јед не ви со ке умет-
нич ке шко ле. Упр кос то ме што је ства ра лач ко-ис тра жи вач ко-пе да-
го шка прак са па ци фи ко ва ла дис кон ти ну и тет, јав но пред ста вља ње 
умет но сти као ин сти ту ци је по ла же ра чун ли бе рал ној по ли тич кој 
еко но ми ји ори јен ти са ној ка ста би ли за ци ји дру штве ног по ља у функ-
ци ји про то ка ка пи та ла. Због то га је раз ма тра ње про дук ци је АУНС 
у кон тек сту про ли фе ра ци је пој ма умет но сти ре дук ци о ни стич ко, а 
нор ма ли за ци ја дис кон ти ну и те та ко ја се у том кон тек сту об ја вљу је 
– тен ден ци о зна. 

Ка да се рас пра ва о ви со ко школ ској умет нич кој про дук ци ји огра-
ни чи на му зи ку, с фо ку сом на му зич ко из во ђа штво, не ста ју и по след-
ња упо ри шта за нор ма ли за ци ју дис кон ти ну и те та. Да нас је му зич ко 
из во ђа штво тра ди ци о на ли зо ва на умет нич ка прак са ко ја чи ни осно ву 
му зич ког жи во та јед не сре ди не.9 Ако су ком по но ва ње и из во ђе ње 
му зи ке у XIX ве ку би ли са мо де ли мич но раз лу чи ве ка те го ри је, про-
шло сто ле ће до не ло је де фи ни ти ван рас цеп из ме ђу ре пер то ар ске и 
исто риј ске вред но сти (но ве) му зи ке и ра ди кал ну суп спе ци ја ли за ци ју 
му зич ког из во ђа штва. Кон зер ва тив ни му зич ки укус пу бли ке од та да 
ума њу је ства ра лач ки/ис тра жи вач ки по тен ци јал му зич ког из во ђа штва, 

8 Уп. са: АлТисер2009.
9 Умет нич ка ин тен ци ја уну тар из во ђач ког дис кур са оства ру је се су ге стив ним ту ма-

че њем нот ног тек ста. Ин ди ви ду ал но чи та ње му зич ког за пи са исто вре ме но је су же но на 
се кун дар не/не фик си ра не па ра ме тре му зич ког из ра за (тем по, ди на ми ку, ар ти ку ла ци ју, аго-
ги ку) и про ши ре но на нај ва жни ји он то ло шки мо да ли тет му зи ке – звук. Умет нич ки ста тус 
му зич ког из во ђа штва за сни ва се на прет по став ци да сва ко озву ча ва ње нот ног тек ста пред-
ста вља не по но вљи во, ства ра лач ко и ис тра жи вач ко ре кре и ра ње му зич ког де ла. Дру штве ни 
пре стиж му зич ког из во ђа штва пак за ви си од естет ског сен зи би ли те та и по тро шач ких на-
ви ка гра ђан ства у тра ди ци о нал ним ли бе рал ним де мо кра ти ја ма, од но сно кул тур них по тре-
ба обра зо ва ног сло ја у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма.
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а умет нич ку сло бо ду ди ри ге на та, пе ва ча, пи ја ни ста, ви о ли ни ста, ка-
мер них са ста ва ре ду ку је на фи ли гран ски ди ја лек тич ки ра спон из ме ђу 
нор ме и од сту па ња. 

Сло же на фе но ме но ло ги ја му зич ког из во ђа штва не мо же би ти 
ис црп но раз ма тра на у овом ра ду. По је ди ни уви ди,10 ме ђу тим, ар гу мен-
ту ју став да пре сту пи ни су има нент ни умет нич кој про дук ци ји ви со-
ко  обра зов них му зич ко школ ских уста но ва и об на вља ју пи та ње о рас-
пр ше ној тра ди ци ји умет нич ких ма ни фе ста ци ја Му зич ког де парт ма на 
АУНС. Ода кле по ти чу пре ки ди и дис кон ти ну и те ти у ра ду СО АУНС 
и „Афест“-а, ако ни је реч о тран сфе ру (из) са вре ме ног све та умет но сти?

Исто риј ска сли ка о ма ни фест ним и ла тент ним дис кон ти ну и те ти-
ма у умет нич кој про дук ци ји АУНС зах те ва до пу ну у ви ду со ци о ло-
шких об ја шње ња. По след њу де це ни ју XX ве ка обе ле жи ли су рас пад 
др жа ве, гра ђан ски рат, слом дру штве них вред но сти и дра стич но оси-
ро ма ше ње ста нов ни штва. Ха о тич ном ста њу у дру штву (не)успе шно 
се су прот ста вља ла ин сти ту ци о нал на инерт ност си сте ма, за хва љу ју ћи 
ко јој ни су би ле пре се че не све ни ти кон ти ну и те та са прет ход ним пе-
ри о дом. Кул тур цид из 90-их ни је био ре зул тат не стан ка по сто је ћих 
ин сти ту ци ја кул ту ре, умет но сти и обра зо ва ња, већ мар ги на ли за ци је 
њи хо вог зна ча ја услед ре гре си је кул тур них по тре ба на кич, шунд и 
про па ган ду. Кул тур но-обра зов не уста но ве по пут АУНС функ ци о ни-
са ле су у усло ви ма ма те ри јал не оску ди це и сма ње не дру штве не ви-
дљи во сти. Сво ју де лат ност су раз ви ја ле у скла ду са мо гућ но сти ма, 
осла ња ју ћи се на ен ту зи ја зам и пот пла ћен рад. При мер АУНС све до-
чи да су дис кон ти ну и те ти у де ло ва њу кул тур но-обра зов них уста но ва 
то ком 90-их пре би ли усло вље ни при ти сци ма дру штве но-еко ном ске 

10 Же ља за пре сту пом му зич ких из во ђа ча прог на на је већ у про це су су бјек ти ви за ци-
је. Фор ма тив ни пе ри од из во ђа че су о ча ва са про тив реч ним све том бо га те фан та зи је и (не)-
на пи са них пра ви ла о то ме ка ко се шта сви ра/пе ва. Вас пит но-обра зов ни пе да го шки рад 
слу жи тран сфор ма ци ји не из ди фе рен ци ра не же ље за звуч но-естет ским по на ша њем у же љу 
за пра вил ним из во ђе њем му зич ког де ла. Под ге слом о не го ва њу уро ђе не му зи кал но сти, 
му зич ке шко ле ка на ли шу ужи ва лач ку же љу у до зво ље ни про стор ту ма че ња. „Је ре тич ки“ 
им пул си, уко ли ко одо ле ва ју ко рек тив ним при ти сци ма из учи о ни це, би ва ју по ти ски ва ни 
фу ко ов ским ме ха ни зми ма над зо ра/се лек ци је на ис пи ти ма, кур се ви ма и так ми че њи ма (уп. 
са: Фуко1997). То ле ран ци ја пре ма из во ђач ком не кон фор ми зму ве ћа је на му зич ким фа кул-
те ти ма и ака де ми ја ма, где се ин тер пре та тив не не до у ми це и да ље раз ре ша ва ју у скла ду са 
прин ци пом тра ди ци ја на ла же. Озби љан зах тев за ин ди ви ду а ли за ци јом умет нич ког при-
сту па упу ћу је се тек из во ђач кој ели ти, чи ји се лич ни до при но си ре ђе оче ку ју на хо ри зон ту 
пре сту па као фун да мен тал ног по е тич ко-есте тич ког прин ци па мо дер не умет но сти, а че шће 
у рав ни убе дљи во сти као кон кре ти зо ва ног хер ме не у тич ког иде а ли те та. Ако мла де умет-
ни ке над зи ре си стем му зич ког школ ства, из во ђач ку ек цен трич но сти код фор ми ра них му-
зи ча ра су зби ја кри ти ка. Кон тро лу над про фе си о нал ним из во ђа штвом за о кру жу је му зич ка 
ин ду стри ја, прав да ју ћи по ну ду му зич ке ро бе те зом да љу ди ку пу ју оно што во ле. Про јект но 
фи нан си ра ње кул ту ре и умет нич ке док тор ске сту ди је ни су по ли тич ко-еко ном ска упо ри шта 
ино ва тив ног из во ђач ког при сту па у ме ри у ко јој би то мо гли да бу ду.
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ре ал но сти, не го ре ви ди ра ним про грам ским опре де ље њи ма. Тра ди ци ја 
се зон ских на сту па СО АУНС та ко ни је пре ки да на у овим тур бу лент-
ним вре ме ни ма, ни ти је кон цепт ових умет нич ких до га ђа ја пре тр пео 
зна чај ни је из ме не. 

Ни је, ме ђу тим, по зна то због че га је фе сти вал ска ма ни фе ста ци ја 
под на зи вом „Да ни Ака де ми је“ не ста ла сре ди ном 90-их, а он да се у 
дру га чи јем фор ма ту, као „Афест“, по ја ви ла по чет ком 2000-их. Те шко 
је об ја сни ти и пре ки де/об на вља ња „Афест“-а од 2001. на о ва мо. Мо же 
се из не ти прет по став ка да је про ме ну дру штве не па ра диг ме с по чет ка 
XXI ве ка пра ти ла де ли мич на ге не ра циј ска сме на на АУНС, те да је збир-
но деј ство на ве де них фак то ра би ло од лу чу ју ће за де ста би ли за ци ју ин-
сти ту ци о нал них окви ра у ко ји ма је умет нич ка про дук ци ја Му зич ког 
де парт ма на Ака де ми је пре зен то ва на и ин ве сти ра на у до га ђа је од јав-
ног зна ча ја. Ста би ли за ци ја дру штве них при ли ка у пр вој де це ни ји XXI 
ве ка озна чи ла је, па ра док сал но, по че так тран зи ци о ног лу та ња ко је ни је 
за вр ше но ни две де це ни је ка сни је. Кли ма про ме не под ста кла је дез о ри-
јен ти са ну ре кон фи гу ра ци ју дру штве ног по ља и не до след ну тран сфор-
ма ци ју дру штве них струк ту ра. Пре о бра жа ји не у хва тљи ве ат мос фе ре 
око умет нич ког жи во та у фор мал ни по ре дак ин сти ту ци ја и њи хо вих 
про то ко ла и про це ду ра од ви ја ли су се и на АУНС. Тзв. ма ли про јек ти 
СО АУНС и сту дент ско са мо ор га ни зо ва ње око „Афест“-а пред ста вља ли 
су ис ко рак у прав цу ди вер си фи ко ва ног, али нео д луч ног ре по зи ци о-
ни ра ња тра ди ра не умет нич ке про дук ци је Му зич ког де парт ма на АУНС. 

Дис кон ти ну и тет као кри ти ка тра ди ци је мо же да ини ци ра на ста нак 
но ве тра ди ци је или тра ди ци јом нео п те ре ће на ad hoc ре ше ња. С дру ге 
стра не, упр кос суб вер зив ном по тен ци ја лу дис кон ти ну и те та, пре тва ра ње 
же ље за про ме ном у дру штве но твор ну услу гу ин те гри са но је у ка пи-
та ли стич ку ре про дук ци ју дру штве ног то та ли те та. Дис кон ти ну и те ти у 
умет нич кој про дук ци ји АУНС сто га не ма ју јед но знач но од ре ђе ње у ин-
тер ди сци пли нар ном ко ор ди нат ном си сте му исто ри је, со ци о ло ги је и те о-
ри је умет но сти, већ оста ју ин три гант на по ја ва вред на да љих раз ма тра ња.
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Nemanja N. Sovtic

(DIS)CONTINUITIES IN THE PROJECT FESTIVAL ARTISTIC  
PRODUCTION OF THE ACADEMY OF ARTS IN NOVI SAD

Summary

The artistic production of the Academy of Arts in Novi Sad reflects the dynamic 
artistic and academic life of this higher education institution and its surroundings. The 
chronicle of the Academy testifies to the rich history that has yet to be written, while the 
potential historical overview of the artistic heritage of the Academy faces the phenom-
enon of discontinuity of the project festival artistic production of the Department of 
Music at the Academy. Concerts of the Academy of Arts Symphony Orchestra did not 
retain the repertoire profile from the time of Mladen Jagušt, while the festival of the 
Department of Music students “A-Fest” was initiated and renewed on several occasions, 
changing its physiognomy. The explanation for this phenomenon should not be sought in 
the normalization of misdemeanor in the contemporary art world, but in the complex 
social circumstances of the late 20th and early 21st centuries, which prompted disoriented 
search for new directions.

Keywords: Academy of Arts in Novi Sad, symphony orchestra, A-Fest, art production, 
discontinuity, art world.
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ГО РАН T. ГА ВРИЋ
Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град*1

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

ПОД ВОД НИ ТЕ А ТАР И ПР ВЕ ФИЛМ СКЕ  
ПОД ВОД НЕ СЦЕ НЕ

СА ЖЕ ТАК:  По зо ри ште је мно го ста ри је од фил ма, па је та ко оно на са мим по-
че ци ма раз во ја филм ске умет но сти у знат ној ме ри ути ца ло да се од ре ђе ни еле мен ти 
са по зо ри шне сце не пре не су на филм ско плат но. По сма тра ју ћи раз вој и од нос из ме ђу 
по зо ри шта и фил ма у хро но ло шком сле ду, ло гич но би би ло из ве сти за кљу чак да на 
са мим по че ци ма раз во ја фил ма ни је мо гло да се оства ри не што што ни је прет ход но 
по стиг ну то у по зо ри шту. Ме ђу тим, ка да је реч о тзв. под вод ном те а тру, та иде ја је у 
дру га чи јем об ли ку оства ре на у фил му не ду го на кон ње го вог на стан ка, и то пу тем 
под вод них сце на. На зна ке ове крај ње спе ци фич не фор ме те а тра су се по ја ви ле кра јем 
40-их и по чет ком 50-их го ди на про шлог ве ка у We e ke Wac he Springs-у и Aqu a re na 
Springs-у, али се то сво ди ло углав ном на фор му спек та кла. Глав ни раз лог и до не кле 
оправ да ње за ка ска ње по зо ри шта за фил мом у по гле ду раз ви ја ња под вод них фор ми, 
је су нај ве ро ват ни је тех нич ки аспек ти ко ји се од но се на знат но те же усло ве под во дом. 
Те те шко ће је филм ре ла тив но бр зо са вла дао због тех нич ких сред ста ва ко ја су му то 
омо гу ћа ва ла. У раз ма тра њу ко је сле ди би ће ре чи о филм ским под вод ним сце на ма, а 
на осно ву па ра ле ла са тзв. по зо ри шним под вод ним пред ста ва ма из во ди ће се од ре ђе ни 
за кључ ци и прет по став ке о по тен ци јал ном раз во ју под вод ног те а тра у бу дућ но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:  под вод ни те а тар, филм ске под вод не сце не, по зо ри шна под-
вод на из во ђе ња, We e ke Wac he Springs, Aqu a re na Springs, зна ков ни је зик.

Увод
Раз ли чи те фор ме по зо ри шта на ста ле у XX ве ку све до че о хи ља де 

го ди на ду гој исто ри ји раз во ја ове драм ске умет но сти. Тај раз вој је још 
од ан тич ког по зо ри шта те као не ким сво јим уста ље ним то ком, a у про-
шлом ве ку по зо ри ште je у ве ли кој ме ри по при ми ло екс пе ри мен тал ну 
фор му и раз гра на ло се у мно го број не прав це. Не ке од тих но вих фор-
ми тзв. екс пе ри мен тал ног по зо ри шта је би ло те шко за ми сли ти чак и 

1* ga vric go ran8@gmail.com
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у не та ко да ле кој про шло сти. Сто га ће нас вр ло ве ро ват но ма ње из не-
на ди ти њи хо ве под фор ме ко је мо же мо оче ки ва ти да ће се по ја ви ти у 
бли ској бу дућ но сти. Оно што је за јед нич ко свим овим по зо ри шним 
фор ма ма је то да се оне оства ру ју у чо ве ко вом при род ном окру же њу. 
Али, шта се де ша ва ка да се глу мац на ђе у окру же њу у ко јем без по-
моћ них сред ста ва не мо же ду го да пре жи ви, као што је нпр. во да? 
Ка ко да глу ми ако је ус кра ћен не са мо за ки се о ник из ва зду ха и ње го-
во при род но уди са ње, не го и за ко му ни ка ци ју ко ја је уо би ча је на за 
ве ћи ну дру гих по зо ри шних фор ми? Мо же ли да у та квим оте жа ним 
усло ви ма – где не ма увек мо гућ ност да го во ри и до дат но је оп те ре ћен 
ис пу ња ва њем при мар них по тре ба – из ве де све што је ис пла ни ра но за 
од ре ђе ну уло гу? Чи ње ни ца је да глу мац у та квој си ту а ци ји мо ра да 
ко ри сти и ру ке за ко му ни ка ци ју, од но сно зна ков ни је зик, што ову ве-
ро ват но нај те жу по зо ри шну фор му чи ни бли ску по зо ри шту глу вих. 
Пу бли ци је лак ше јер из удоб них се ди шта на су вом мо же да гле да 
под вод ну пред ста ву (осим ако и она ни је у во ди), али јој је сва ка ко 
те же да пра ти рад њу уко ли ко у од ре ђе ној ме ри не по зна је зна ков ну 
ко му ни ка ци ју. Та ко се ис по ста вља да су глу ве осо бе у пред но сти ка да 
је реч о пу бли ци у под вод ном по зо ри шту, и да би фор ми ра ње ове вр-
сте по зо ри шта мо гло да за поч не од по зо ри шта глу вих. На рав но, ове 
пред ста ве би мо гле да се од ви ја ју и без би ло ка кве вер бал не, од но сно 
зна ков не ко му ни ка ци је, али би се у том слу ча ју оне све ле на пан то ми-
му. Та кво по зо ри ште би за пра во би ло огра ни че но на не вер бал но по-
зо ри ште, што би у не ку ру ку и од го ва ра ло ње го вој при ро ди. Ме ђу тим, 
оно не би мо гло да се да ље гра на на раз ли чи те фор ме вер бал ног по-
зо ри шта. 

Та ко ђе, због чи ње ни це да се сце не од и гра ва ју под во дом, по сто-
ја ла би опа сност да та кве пред ста ве у ве ли кој ме ри ли че на од ре ђе ни 
спек такл уко ли ко не ки дру ги сег мен ти па жљи вим кон стру и са њем не 
би ути ца ли на то да се пре ра сте ова фор ма. За са да то и је сте нај ве ћим 
де лом спек такл, ко ји би у бу дућ но сти мо гао да се да ље раз ви ја и транс-
фор ми ше у озбиљ ну по зо ри шну фор му. Је дан од та квих спек та ка ла, 
тач ни је шоу си ре на, из во дио се по чев од 1947. го ди не у др жав ном пар-
ку We e ke Wac he Springs на Фло ри ди. Дру ги та кав цен тар, у ко јем су 
се из во ди ли слич ни шо у о ви од 1950. го ди не, је сте Aqu a re na Springs у 
Сан Мар ко су у Тек са су. За ни мљи ва је и ин ду стри ја под вод ног фил ма 
у Ока ли на Фло ри ди, где је 1937. го ди не сни мљен филм Под вод на ро
ман са (Un der wa ter Ro man ce). За раз ли ку од под вод ног по зо ри шта ко је 
је, мо гло би се ре ћи, још у пред ра звој ној фа зи, под вод ни филм, од но сно 
фил мо ви са сце на ма ко је су сни мље не под во дом, има исто ри ју ду гу 
ско ро као и филм. На и ме, још 1916. го ди не је сни мљен не ми филм 
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20000 ми ља под мо рем (20000 Le a gu es Un der the Sea) ре ди те ља Стју-
ар та Па то на (Stu art Pa ton), пр ви игра ни филм са под вод ним сце на ма. 
Је дан од фил мо ва у ко јем је за оно вре ме ко ри шће на на пред на филм ска 
тех ни ка за сни ма ње под во дом је Ство ре ње из Цр не ла гу не (Cre a tu re 
from the Black La goon, 1954) Џе ка Ар нол да (Jack Ar nold). Због мо гућ-
но сти да се из вр ши мон та жа сце не, од но сно ка дро ва, и то на кнад но 
при ка же гле да о ци ма, филм има знат но лак ши за да так од по зо ри шта 
ка да су у пи та њу под вод не сце не. Ка да узме мо у об зир и филм ску тех-
но ло ги ју, ко ја је дра стич но на пре до ва ла пре ра ста ју ћи у ди ги тал ну, 
чи ни се да је тај за да так да нас још лак ши за филм. До бар при мер за 
то је филм Ги љер ма дел То ра (Gu il ler mo del To ro) Об лик во де (The Sha
pe of Wa ter, 2017), у ко јем је ко ри шће на тех ни ка dry-for-wet.1 По мо ћу 
ове тех ни ке сце не ко је су сни мље не на су вом, на фил му из гле да ју као 
да су сни мље не под во дом. Ви ди мо да да нас у фил му, за раз ли ку од 
ра ни јих пе ри о да, ни је нео п ход но да под вод не сце не бу ду сни мље не 
под во дом. Сто га је јед но од кључ них пи та ња ка ко ће на ове про ме не 
у фил му од ре а го ва ти тзв. под вод но по зо ри ште, и да ли ће то има ти 
ути ца ја на ње гов по тен ци јал ни раз вој.

Филм ске и по зо ри шне сце не под во дом

По зо ри ште је на ста ло мно го пре фил ма, па је та ко ње гов ути цај 
на са мим по че ци ма раз во ја филм ске умет но сти био од кључ ног зна-
ча ја. По сто је ће по зо ри шне фор ме су у ве ли кој ме ри ути ца ле на гра ђе-
ње филм ске сли ке, а сце но гра фи ја и ре кви зи те из по зо ри шта су пре-
не те у филм ски про стор. Ме ђу тим, јед на од фор ми из во ђе ња ко ја ни-
ка да ни је за жи ве ла у по зо ри шту – ње го ве на зна ке су се по ја ви ле кра-
јем 40-их и 50-их го ди на про шлог ве ка – а не ду го на кон на стан ка 
фил ма је оства ре на на филм ском плат ну, је су под вод не сце не сни мље-
не по мо ћу обич не а ка сни је и под вод не ка ме ре. Пр ви игра ни филм са 
под вод ним сце на ма (али ко је ни су сни мље не под вод ном ка ме ром) је 
20000 ми ља под мо рем (1916), сни мљен пре ма исто и ме ном ро ма ну 
Жи ла Вер на (Ju les Ver ne) из 1870. го ди не али ко ји та ко ђе са др жи не ке 
еле мен те ње го вог дру гог ро ма на Та јан стве но остр во (1874). Ов де је 
ко ри шћен си стем во до не про пу сних це ви и огле да ла ко ји су омо гу ћа-
ва ли ка ме ри да сни ма ре флек то ва не сли ке под вод них сце на по ста вље-
них у плит ким сун ча ним во да ма Ба ха ма. Фо то гра фи ју је ра дио Џон 
Ер нест Ви ли јам сон (John Wil li am son), ко ји је за под вод ну сце ну бор бе 

1 Dry-for-wet се од но си на ак ци ју ко ја би тре ба ло да је под во дом, али за пра во уоп ште 
ни је сни мље на са во дом. Си му ли ра на је да из гле да као да је под во дом по мо ћу осве тље ња, 
ат мос фе ре и не ког по ве ћа ња ви зу ел них ефе ка та (вид. Fa I les 2017).
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ро ни о це опре мио ро ни лач ким оде ли ма са ка ци гом, при др жа ва ју ћи се 
при том Вер но вог опи са на тај на чин што је ко ри стио под мор нич ку 
апа ра ту ру за спа са ва ње Ро бер та Деј ви са (Ro bert Da vis) DSEA (вид. 
Ta ves 1996).2 Ви ли јам сон је био фо то граф ко ји је пр ви фо то гра фи сао 
и сни мао у пра вом оке а ну, па је та ко 18. ју на 1913. го ди не на пра вио 
пр ву фо то гра фи ју из уну тра шњо сти зво на а крат ко на кон то га је ода-
тле и сни мао (сл. 1).3 Зво но је мо гло да се спу сти на 152,4 ме т ра, а за-
ни мљи во је то да је ње гов отац Чарлс Ви ли јам сон (Char les Wil li am son) 
из у мео мо дер но ро ни лач ко зво но.4 

Пр ви фил мо ви мор ског све та су сни ма ни у аква ри ју ми ма.5 Око 
1911. или 1912. го ди не др Фран сис Вард (Fran cis Ward) по ку шао је да 

2 Деј ви сов под мор нич ки апа рат за спа са ва ње (DSEA – Da vis Sub mer ged Esca pe Ap pa-
ra tus) је ка сних 1920-их го ди на при хва ти ла Кра љев ска мор на ри ца. Он се са сто јао од гу ме-
не вре ће за ди са ње ко ја је но ше на на гру ди ма по мо ћу тра ке пре ко вра та и по ја са око ле ђа, 
слич но као пр слук за спа са ва ње. Вре ћа је са др жа ла че лич ни ци лин дар ви со ког при ти ска са 
ки се о ни ком и ка ни стер ба ри јум хи дрок си да да се ис пра зни из дах ну ти ки се о ник. Отва ра њем 
кон трол ног вен ти ла ци лин дра ки се о ник би био при хва ћен у вре ћу за ди са ње, пу не ћи је до 
при ти ска из окру же ња, би ло во де или гра ни ца под мор ни це. Но ше њем DSEA-а ди са ње се 
од ви ја ло кроз уст ник по ве зан са ка ни сте ром ки се о ни ка ап со р бо ва ног са флек си бил ном 
та ла са стом це ви. Нос је био за тво рен по мо ћу спој ни це и прет по ста вља ло се да и на о ча ри 
бу ду но ше не. За вре ме пе ња ња на по вр ши ну, ва зду ху из вре ће за ди са ње би би ло до зво ље-
но да се осло бо ди ка ко се при ти сак во де сма њи ва пу тем не по врат ног от пу ште ног вен ти ла. 
На по вр ши ни вен тил је мо гао да бу де за тво рен и вре ћа за ди са ње би мо гла да се про ме ни у 
по моћ но сред ство за плу та ње. Да би се кон тро ли са ло пе ња ње, ве о ма ефи ка сна гу ме на ке-
це ља је мо гла да се од мо та и ис пру жи хо ри зон тал но на кон на пу шта ња под мор ни це (Ha a rr 
2015: 46).     

3 То је за пра во би ла „Фо тос фе ра“, под вод на ко мо ра за по сма тра ње ко ја је са бро дом 
би ла по ве за на по мо ћу ду гач ке, флек си бил не че лич не це ви. Се де ћи иза ста кле ног про зо ра 
ко мо ре, Ви ли јам сон је мо гао да пр ви пут на фил му за бе ле жи мор ско дно. Фо тос фе ру је пр-
ви пут упо тре био у до ку мен тар ном фил му Кар ла Гре го ри ја (Carl Gre gory) Три де сет ми ља 
под мо рем (Thirty Le a gu es Un der the Sea, 1914) (Rust, Mo na nI и др. 2013: 152). Ви ли јам сон је 
ка сни је сни мао за јед но са сво јим бра том ко ји му је био аси стент.

4 Пр во ро ни лач ко зво но се при пи су је Алек сан дру Ве ли ком 332. г. п. н. е., а на сле де ће 
се че ка ло ско ро 2000 го ди на, ка да је Гу ељ мо ди Ло ре на (Gu li el mo di Lo re na) 1531. г. н. е. 
про јек то вао зво но у ко јем је ро ни лац имао ма ло сло бо де кре та ња за то што је био ве зан у 
оквир уну тар ње га. За тим је Бо на ју то Ло ри ни (Bu o na i u to Lo ri ni) 1609. го ди не из гра дио пра-
во у га о ни др ве ни сан дук, опре мљен ста кле ним отво ри ма и оја чан гво зде ним окви ром. Ед-
мунд Ха леј (Ed mund Hal ley) је 1690. го ди не про јек то вао сво је пр во ро ни лач ко зво но ко је је 
има ло снаб де ва ње ат мос фер ским ва зду хом. У XVI II ве ку, тач ни је 1728. го ди не, за по вед ник 
ме ха ни ке и вој ни ар хи тек та кра ља Фре де ри ка од Швед ске Мар тен Три валд (Mar ten Tre i wald) 
из у мео је ба кар но зво но за јед ног ро ни о ца на пу ње но на обо ду оло вом и ко је је има ло те шку 
гво зде ну пло чу са обе ше ним лан ци ма ис под. У XIX ве ку, 1800-их го ди на, упо тре бом ро ни-
лач ких зво на у по мор ском ци вил ном ин же њер ству на пра вљен је ве ли ки ко рак на пред, а 
тре ба ло би ис та ћи име на као што су Џон Ре ни (John Ren nie), чи је је ро ни лач ко зво но од 
ко ва ног гво жђа по ста ло стан дард но, бра ћа Дин (De a ne), ко ји су из ми сли ли ро ни лач ку ка-
ци гу и др. У XX ве ку ком па ни ја Si e be Gor man, ко ју је још у XIX ве ку осно вао Ау гу стус 
Зи бе (Au gu stus Si e be), про јек то ва ла је ве ћи број зво на за ра до ве у лу ка ма (вид. Be van 1999).

5 Про ду цен ти ових фил мо ва су па жљи во раз ма тра ли ка ко би мо гли да до би ју ау тен-
тич не при ка зе обра за ца по на ша ња ри бе. 1. Ри ба ни је би ла све сна при су ства би ло ко јег чо ве ка, 
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сни ми ри бу у ње ном при род-
ном окру же њу, те је та ко кон-
стру и сао ма лу под зем ну ко мо-
ру ко ја се гра ни чи ла са риб ња-
ком или по то ком. Из ме ђу во де 
и ка ме ре је уба цио зид од огле-
да ла кроз ко ји је би ло мо гу ће 
сни ма ти. Ко мо ра са ка ме ром 
је има ла по кло пац та ко да ни-
ка ква све тлост ни је мо гла да 
се по ја ви од о зго, и сто га ри ба 
ни је мо гла да гле да у ко мо ру 
не го је са мо ви де ла се бе у ре-
флек си ји ста кла. Та ко ђе, с об зи ром на то да ни је би ло до вољ но све тла 
у ду би на ма оке а на, из у мљен је елек трич ни уре ђај ко ји је мо гао да 
осве тли под вод ни су бјект – кон струк ци ја са ста вље на од че ли ка и лам-
пи ко ју је на па ја ла ба те ри ја на бро ду (Pet ter son 2011: 135).6 Пре 1916. 
го ди не ни су сни ма не под вод не сце не за игра не фил мо ве, већ са мо за 
до ку мен тар не и еду ка тив не у ко ји ма се не по ја вљу ју глум ци. Глав ни 
тзв. глум ци у овим фил мо ви ма су би ле ри бе, та ко да су сни ма те љи 
мо гли да се фо ку си ра ју пр вен стве но на тех нич ки аспект под вод них 
ка дро ва. Ме ђу тим, укљу чи ва ње глу ма ца је под ра зу ме ва ло да се обра-
ти па жња на раз ли чи те сег мен те то ком сни ма ња, од ро ни лач ке и дру-
ге опре ме, и без бед но сти са мих глу ма ца, па све до хва та ња глу ма ца на 
од го ва ра ју ћи на чин у оте жа ним усло ви ма. Је дан од пр вих тзв. под вод-
них игра них фил мо ва је На ви га тор (1924) Ба сте ра Ки то на (Bu ster Ke-
a ton) и До нал да Кри спа (Do nald Crisp), у ко јем се по ја вљу ју ве о ма ком-
плек сне сце не под во дом. У овим сце на ма Ки тон (Rol lo Tre ad way) мо ра 
да об у че оде ло са ка ци гом за ду бин ско ро ње ње ка ко би по пра вио свој 
брод. На по чет ку су Ки тон и Ел џин Ле сли (El gin Les sley) раз ма тра ли 

што би мо гло да изазове уз не ми ре ње у аква ри ју му. 2. Све тлост је мо ра ла да до ла зи од о зго, 
што је из гле да ло да има сми ру ју ћи ефе кат на ри бу и сто га га ран то ва ло да ће се по на ша ти 
„при род но“ то ком сни ма ња. 3. Аква ри јум је мо рао да из гле да као при род но ста ни ште вр ста 
о ко ји ма је реч. Та ко је ра них 1910-их го ди на сту дио Ec la ir на пра вио фил мо ве у свр ху под-
у ча ва ња сту де на та као што су Жи вот на дну мо ра (1910), Ме ђу ри ба ма (1912) и Гре го рац 
(1912) (Pet ter son 2011: 134). 

6 Под зем не ко мо ре су би ле кон стру и са не за обич ну фо то гра фи ју, и ни су би ле на ме-
ње не за сни ма ње. Ка мер ман ко ји је се део у под зем ној ко мо ри је је два мо гао да се по ме ра и 
та ко ни је мо гао да оста не мно го ду же од са т времена. Пер си Смит (Percy Smith) је на пра ви-
ла филм о из бо ру ма ма ца ри бо ло ва ца и пра вил ном ру ко ва њу са њи ма, ко ји је ка сни је до био 
на зив Ви дра (The Ot ter, 1915) и укљу чи вао је сце не сни мље не у та квој под вод ној ко мо ри. 
По врат ни про блем са овим ко мо ра ма је би ла кон ден за ци ја. У то плим да ни ма се па ра ску-
пља ла та ко бр зо да је би ло не мо гу ће оба ви ти би ло ка кво сни ма ње. Ово се де ша ва ло за то 
што се тло у ко мо ри за гре ва ло бр же не го во да у по то ку или риб ња ку (Pet ter son 2011: 135). 

Сл. 1
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да их сни ма ју у тан ку, али је те жи на во де из ба ци ла дно ба зе на.7 Он да 
су по ку ша ли да сни ма ју сце не бли зу остр ва Ка та ли на на ка ли фор ниј-
ској оба ли, али во да ни је би ла до вољ но би стра. Та ко су они от пу то ва-
ли на је зе ро Та хое где је во да ве о ма би стра, али та ко ђе ве о ма хлад на. 
Во до не про пу сна др ве на ку ти ја за ка ме ру до вољ но ве ли ка да но си две 
ка ме ре и два ка мер ма на би ла је на то ва ре на на дну је зе ра на ду би ни од 
6 ме та ра до дат ком од 453 ки ло гра ма (сл. 2). Да се ста кло не би за ма гли-
ло, тем пе ра ту ра је мо ра ла да бу де иста уну тар ку ти је као и из ван ње. 
Ка ко би се одр жа ла по сто ја на тем пе ра ту ра, 136 ки ло гра ма ле да је би ло 
упа ко ва но у ку ти ју. Ки тон, Ле сли и дру ги ка мер ман Бај рон Хо ук (Byron 
Ho uck) су мо гли да из др же хлад но ћу са мо 30 ми ну та у кон ти ну и те ту 
(вид. Fo o te 2014). И у овом фил му се по ја вљу ју мор ске жи во ти ње ко је 
су би ле је ди ни уче сни ци у ра ним под вод ним фил мо ви ма, али је ов де 
за да так био још те жи бу ду ћи да су оне при ка за не у ко ре ла ци ји са глум-
цем. Та ко Ки тон у јед ном тре нут ку хва та ма њу са бљар ку и ко ри сти је 
као мач да би се ма че вао са дру гом ве ли ком са бљар ком а у дру гом се 
бо ри са хо бот ни цом, при че му се у не ким ка дро ви ма по ја вљу ју пра ве 
жи во ти ње а у дру гим њи хо ве ре кви зи те ко је глу мац хва та ру ка ма. 

И у пр вом, крат ком под вод ном до ку мен тар ном фил му Жа ка Ку-
стоа (Jac qu es Co u ste au) На осам на ест ме та ра ду би не (Par dixhu it 
mètres de fond, 1942) по ред дру гих мор ских ство ре ња се по ја вљу је и 
пра ва хо бот ни ца ко ју под вод ни ри бо ло вац под во дом хва та ру ка ма, а 
раз ли ка у од но су на филм На ви га тор је та да су и ри бе ко је ови ри бо-
лов ци хва та ју пра ве и по ја вљу ју се за јед но са њи ма у ка дро ви ма.8 У 
Ку сто о вом фил му Свет ти ши не (Le mon de du si len ce, 1956) ре ди те ља 

7 Унук чу ве ног Жа ка Ку стоа Фа би јен Ку сто (Fa bien Co u ste au) је по чев од 1. ју на 2014. 
го ди не са још 6 чла но ва по са де про вео 31 дан под во дом на ју гу Фло ри де, у под вод ној ла-
бо ра то ри ји на лик ау то бу су Aqu a ri us, ду гој око 20 ме та ра и на ду би ни од око 20 ме та ра (сл. 
3). Про је кат је на зван „Mis sion 31“ и имао је за циљ про у ча ва ње кли мат ских про ме на и за-
га ђе ња мо ра, а при том је обо рен и ре корд ње го вог де де ко ји је у слич ној под вод ној ла бо ра-
то ри ји 1963. го ди не на ду би ни од 9 ме та ра у Цр ве ном мо ру про вео 30 да на. Про блем у 
Aqu a ri us-у ни је би ла вла га, али је за то мо гао да бу де при ти сак. Во да те жи не 112 то на је 
при ти ска ла све вре ме ову ла бо ра то ри ју. Ка ко би за др жа ли во ду на по љу, ста ни ште је мо ра-
ло да бу де под при ти ском на ви со ком ни воу, ко је на око 18,28 ме та ра ис под по вр ши не функ-
ци о ни ше от при ли ке два и по пу та при ти ска на ни воу мо ра. Би ти уну тар Aqu a ri us-а је осе ћај 
су про тан оном ка да би се бо ра ви ло на око 4000 ме та ра из над. Ке си це чип се ва по ста ју па-
ла чин ка. Хлеб по ста је густ и те жак. Ку ва ње је огра ни че но на то плу во ду и ми кро та ла сну 
пећ, и нај ве ћи део хра не је ва ку у ми ран као за кам по ва ње (ne stor 2014: 15). 

8 Овај филм је прак тич но је ди ни Ку сто ов филм у ко јем су он и ње го ви парт не ри Фи лип 
Та и је (Phil li pe Ta il li ez) и Фре де рик Ди ма (Frédérick Du mas) зва ни Ди ди, пи о нир у под вод ном 
ро ње њу на Азур ној оба ли, ро ни ли без бо ца са ки се о ни ком. У фил му је та ко ђе ко ри шће на 
ка ме ра от пор на на при ти сак ду би не ко ју је из у мео ма шин ски ин же њер Ле он Веш (Léon 
Vèche). Ку сто је сни мио ви ше од 115 фил мо ва, од ко јих су Свет ти ши не и Свет без сун ца 
(Le mon de sans so leil, 1964) до би ли Оска ра за нај бо ље до ку мен тар не фил мо ве. Свет ти ши
не је та ко ђе пр ви и је ди ни до ку мен тар ни филм, по ред Фа рен хај та 9/11 (Fa hren he it 9/11, 2004) 
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Лу ја Ма ла (Lo u is Mal le) по сто-
ја ле су жал бе да не ке се квен це 
под ра зу ме ва ју не ви дљи ву ре-
жи ју, где на вод но ис тра жи ва-
ње олу пи не ко је вр ши уса мље-
ни пли вач прет по ста вља не 
са мо при су ство не ко ли ко ка-
ме ра не го и пра ву књи гу сни-
ма ња, као у сту ди ју (вид. 
Bazen 1967: 39). По зна та не-
мач ка ре ди тељ ка Ле ни Ри фен-
штал (Ri e fen stahl) је би ла под 
ути ца јем Жа ка Ку стоа, и као и 
он је лич но сни ми ла пре див не 
под вод не сце не у ду жи ни од 
170 h и 30 m и на пра ви ла 4000 
фо то гра фи ја.9 За ни мљи ва је и 
сце на где се мо же на пра ви ти 
па ра ле ла са уре ђа јем DSEA 
(ко ри шћен у прет ход но по ме-
ну том фил му 20000 ми ља под 
мо рем) ко ји на по вр ши ни во де 
на пум пан по ста је спа си лач ки 
пр слук, ка да је Ки тон об у чен 
у гло ма зно ро ни лач ко оде ло са 
ка ци гом по слу жио као ча мац 
на ко јем је ње го ва парт нер ка Бет си О’Б ра јен (Ке трин Мек гва јер – Kat-
hryn McGu i re) од ве сла ла са оба ле до бро да спа са ва ју ћи се од бе сних 
до мо ро да ца. Та ко ђе, сце на на бро ду у ко јој се Ки тон гу ши док пу ши 
ци га ру због ка ци ге на гла ви је, као и све оста ле, сце не ду хо ви та, али 
у кон тек сту раз ма тра ња мо гућ но сти раз ви ја ња тзв. под вод ног по зо ри-

Мај кла Му ра (Mic hael Mo o re) ко ји је као до ку мен тар ни филм до био Злат ну пал му на Кан-
ском фе сти ва лу (вид. OlM stead 2008).  

9 Ри фен шта ло ва, ко ја је би ла по све ће ни за штит ник жи вот не сре ди не и ду го вре ме на 
члан „Грин пи са“, ипак ис ти че ка ко је на сто ја ла да на пра ви не што дру га чи је од Ку стоа: „Од 
ка да сам по че ла да ро ним, 70 про це на та под вод них ко рал них гре бе на је би ло уни ште но. Ја 
сам по ку ша ва ла да сни мим објек те ко је не мо же те че сто ви де ти у мно гим дру гим под вод-
ним фил мо ви ма. По сто је под вод ни на ра тив ни фил мо ви и пре див ни на уч ни фил мо ви, као 
они Ку стоа и дру гих, али ја во лим да ра дим не што дру га чи је. Ја во лим да тра жим рет ке 
ства ри. Ја по ку ша вам да по ка жем нај ин те ре сант ни ји део или ста ни ште ових под вод них 
ство ре ња. Не ве ро ват но је шта мо же те да от кри је те по не кад. Те шко је по ве ро ва ти да не ка 
од ових ство ре ња за и ста по сто је. И је ди но мо же те да про на ђе те ове ства ри на здра вим ко-
рал ним гре бе ни ма“ (HIn ton 2000: 106).

Сл. 2

Сл. 3
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шта отва ра јед но од мно го број них пи та ња – у овом слу ча ју то је про-
блем при ка зи ва ња глум ца ко ји пу ши ци га ру под во дом. У фил му Ис
под по вр ши не (Be low the Sur fa ce, 1920) се на по чет ку и пред крај фил-
ма по ја вљу ју сце не сни мље не под во дом у ко ји ма је, као и у фил му 
На ви га тор, глав ни ак тер ро ни лац Пол Флинт (Лојд Хју џис – Lloyd 
Hug hes). У пр вом слу ча ју он у ро ни лач ком оде лу са ка ци гом спа са ва 
два де сет чла но ва по са де ко ји су би ли за ро бље ни у под мор ни ци уко-
па ној на дну мо ра, а у дру гом му се то ком тра же ња зла та из јед ног 
по то ну лог бро да цре во за пли ће те га по том ње гов отац и парт нер у 
по слу Мар тин Флинт (Хо барт Бо сворт – Ho bart Bo sworth) спа са ва 
та ко што је уско чио у во ду и од се као цре во.10 Мо гло би се ре ћи да су 
под вод не сце не и нај у збу дљи ви је у овом фил му, а по чет не сце не 
са под мор ни цом се мо гу упо ре ди ти са сце ном на кра ју фил ма На ви
га тор ка да Ба сте ра Ки то на и ње го ву парт нер ку са по вр ши не во де 
слу чај но по ди же под мор ни ца и спа са ва их од уби лач ки на стро је них 
до мо ро да ца. 

У оба фил ма, као и у оста лим ра ним игра ним фил мо ви ма са под-
вод ним сце на ма – укљу чу ју ћи, на рав но, 20000 ми ља под мо рем – при-
су тан је сна жан ути цај овог Вер но вог ро ма на. Ра ни пе ри од под вод не 
филм ске про дук ци је се по ја вио у од но су на по сто је ће дру штве не сна-
ге ко је су се ши ри ле пре ко во де ног окру же ња, укљу чу ју ћи по мор ске 
су ко бе, на уч но ин те ре со ва ње за во де на ство ре ња и ра сне од но се из-
ме ђу аме рич ких фил ма џи ја и уро ђе нич ких остр вља на (Rust, Mo na nI 
и др. 2013: 152–153). У Вер но вом чу ве ном ро ма ну про фе со ра Пје ра 
Аро нак са је по звао ка пе тан Фар гју да кре ну у по тра гу за мор ском не-
ма ни. Њи хов брод ће у јед ном тре нут ку уда ри ти у не што што су они 
ми сли ли да је мор ско чу до ви ште, а за шта ће се убр зо ис по ста ви ти да 
је под мор ни ца На у ти лус ка пе та на Не ма. Не што слич но се до га ђа и у 
фил му На ви га тор ка да Ки то на и ње го ву парт нер ку – по пут не ког 
мор ског ство ре ња ко је се из мор ских ду би на ди же на по вр ши ну – из-
ба цу је под мор ни ца на кон што су по че ли да то ну, а по том ка пе тан 
отва ра по кло пац на ко јем је ста јао Ки тон ко ји услед то га па да у во ду. 
У оба слу ча ја има мо ка пе та на са сво јом под мор ни цом, али се у ро ма-

10 У овом фил му под вод не сце не се за сни ва ју на по то ну лим бро до ви ма и по тра зи 
Флин то вих за бла гом ко је се у њи ма на ла зи. У дру гом Ку сто о вом фил му Олу пи не (Épa ves, 
1946) сни ма ни су по то ну ли бро до ви фран цу ске мор на ри це. Од но ћи две го ди не ра ни је, ка-
да су бро до ви би ли уни ште ни, олу пи не су као плен би ле на уму ро ни ла ца. Је дан од тро ји це 
чла но ва еки пе Ди ди је по себ но био оп сед нут иде јом њи хо вог ис тра жи ва ња. У ле то 1943. 
го ди не, опре мље на аква лун гом и филм ском ка ме ром, трој ка је по че ла да сни ма бро до ве. 
Они су пр во сни ма ли олу пи ну ста рог бри тан ског па ро бро да Дал тон, до ко га је би ло лак ше 
да се до пре не го до ве ћи не по то ну лих фран цу ских бро до ва. По то пљен на бо жић ну ноћ 1928. 
го ди не, Дал тон је ле жао на 15,24 ме та ра под во дом. На кон пет на ест го ди на у мо ру, брод је 
об ра стао мор ским тра ва ма, ра зно бој ним ал га ма и шкољ ка ма (du teM Ple 2000: 42–43). 
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ну до га ђа тран сфор ма ци ја мор ске не ма ни у под мор ни цу. Иа ко се у 
фил му На ви га тор ова тран сфо р ма ци ја не од ви ја ди рект но јер се ни је 
прет ход но по шло у по тра гу са прет по став ком да не ман по сто ји, у тре-
нут ку ка да их је под мор ни ца по ди гла из во де Ки тон и ње го ва парт-
нер ка ве ро ват но су по ми сли ли да је у пи та њу не ко мор ско ство ре ње. 
Ин те ре сант но је то да се на кон ри ба, па за тим и ри ба и дру гих мор ских 
ство ре ња при ка за них за јед но у под вод ним сце на ма, као и под мор ни ца 
и бро до ва у игра ним и до ку мен тар ним фил мо ви ма, у фил мо ви ма из 
1950-их го ди на по ја вљу ју ство ре ња ко ја су на ста ла као ре зул тат не ке 
вр сте му та ци је у си не ма тич ној фор ми. Ту се пре све га ми сли на филм 
Ство ре ње из Цр не ла гу не (1954) и ње го ва два на став ка Осве та Ство
ре ња (Re ven ge of the Cre a tu re, 1955) Џе ка Ар нол да и Ство ре ње хо да 
ме ђу на ма (The Cre a tu re Walks Among Us, 1956) Џо на Шер ву да (John 
Sher wo od), где је глав ни ак тер Ство ре ње (gill-man/чо век-шкр га) ко је 
је упра во ре зул тат филм ске тран сфо р ма ци је мор ских жи во ти ња, од-
но сно њих и љу ди у са деј ству, у ам фи биј ско би ће као ком би на ци ју 
чо ве ка, ри бе и реп ти ла. 

Та ко ђе, мо гло би се ре ћи да је у овим фил мо ви ма ко нач но оства-
ре на и она тран сфор ма ци ја из Вер но вог ро ма на 20000 ми ља под мо рем, 
са мо у обр ну том сме ру, из под мор ни це (у под вод ним игра ним и до-
ку мен тар ним фил мо ви ма су на по чет ку бит ни еле мен ти би ли по то ну-
ли бро до ви и под мор ни це) у мор ско, од но сно ам фи биј ско ство ре ње 
ко је мо же да оби та ва и у во ди и на коп ну. Ство ре ње из Цр не ла гу не и 
Осве та ство ре ња су сни ма ни на Фло ри ди у Џек сон ви лу, Ma ri ne Stu-
di os-у у Ме ри лен ду, Wa kul la Springs-у, Sil ver Springs-у у Ока ли, Атлант-
ском оке а ну, а Ство ре ње хо да ме ђу на ма на ре ци Ка лу са ха чи и у Мек-
сич ком за ли ву (сл. 4). У Wa kul la Springs-у је во да не ве ро ват но би стра 
и из гле да као огром на ста кле на пло ча, та ко да ни је чуд но што су ов де 
сни ма ни и дру ги хо ли вуд ски фил мо ви као што је се ри јал о Тар за ну, 
Око све та под во дом (Aro und the World Un der the Sea, 1966), Ае ро дром 
77 (Air port ’77, 1977) и др. (Hunt 2009: 40).11 Ma ri ne Stu di os се са сто је 
од два оке а на ри ју ма, јед ног у ко јем су сме ште не ај ку ле и ба ра ку де и 
дру гог са дел фи ни ма, из ме ђу ко јих се на по чет ку на ла зио је дан танк.12 

11 Од фил мо ва са под вод ним сце на ма ту су још Ти хи не при ја тељ (The Si lent Enemy, 
1958), у ко јем бри тан ски ро ни о ци ко ри сте ра ни је по ме ну ти под мор нич ки уре ђај DSEA, 
Опе ра ци ја Гром (Thun der ball, 1965) са Шо ном Ко не ри јем (Sean Con nery) као Џеј мсом Бон-
дом и под вод ним сце на ма сни мље ним у На са уу на Ба ха ми ма, Око све та под во дом (1966), 
ко ји је ура ђен под ути ца јем чу ве ног ро ма на Жи ла Вер на Ве ли ко пла вет ни ло (Le grand bleu, 
1988, сл. 5) о ро ни о цу на дах ко ји свој жи вот окон ча ва ду бо ко под во дом, Ам бис (The Abyss, 
1988) о по то пље ној аме рич кој под мор ни ци и опа сно сти ма ко је вре ба ју из во де као чо ве ко вог 
не при род ног окру же ња итд. 

12 Осни ва чи Ma ri ne Stu di os-а, пр вог оке а на ри ју ма на све ту са гра ђе ног 1937. го ди не, 
би ли су Иља Ан дре је вич Тол стој (Илья́ Ан дре е вич Тол стой), унук јед ног од нај ве ћих свет-
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Њи хо во гра ђе ње је пред ста вља-
ло ве ли ки ин же њер ски по ду хват 
јер су тан ко ви мо ра ли да др же 
ве ли ки ка па ци тет во де, што је 
опет зна чи ло да су зи до ви са ста-
кле ним ок ни ма за пу бли ку би ли 
до ста де бе ли. Кон струк ци ја се 
са сто ја ла од че лич них шип ки а 
мо ра ли су да бу ду упо тре бље ни 
по се бан бе тон и фар бе ко ји мо гу 
да из др же сла ну во ду, као и си-
стем за фил три ра ње во де ко ја је 
до во ђе на из оке а на и из ње га 
узи ма не ал ге и пе сак (вид. Wea-
ver 2013: 27–28). У јед ној од под-
вод них сце на из фил ма Осве та 
Ство ре ња сни мље ним у тан ку 
Gill-Man се бо ри са Џо ом Хеј сом 
(Joe Hayes), док у сце ни из јед ног 
од оке а на ри ју ма три ро ни о ца 
спу шта ју у мре жи Ство ре ње на 
дно и ве зу ју ње гов чла нак лан-
цем (вид. We a ver 2013: 29). Та ко-
ђе, ка мер ма ни су има ли про блем 
да у во ди фик си ра ју ка ме ру, та ко 
да је у јед ној од сце на на дну Sil-

ver Springs-а – ка ме ра се под во дом по ме ра ла као да је у све ми ру, а 
ка мер ман је при по ку ша ји ма да се по кре не на и ла зио на от пор во де 
ко ја му је гу ра ла те ло у су пр от ном прав цу – сни ма те ља Ско ти ја Вел-
бур на (Scotty Wel bo ur ne) др жао про фе си о нал ни пли вач Чарлс Мек наб 
(Char les McNabb) (вид. We a ver 2013: 31). Ка да се, на при мер, у Ma ri ne 
Stu di os-у не сни ма ју под вод не сце не за фил мо ве – већ у ње го ве оке а-
на ри ју ме до ла зе по се ти о ци ка ко би ужи ва ли гле да ју ћи мор ске жи во-
ти ње – он да се они ви ше при бли жа ва ју по зо ри шту и по зо ри шним 
фор ма ма. Иа ко су у овим из во ђе њи ма жи во ти ње глав ни ак те ри, по-

ских пи са ца Ла ва Ни ко ла је ви ча Тол сто ја (Лев Ни кол áе вич Тол стой), Кор не ли јус Ван дер билт 
Вит ни (Cor ne li us Whit ney), ње гов ро ђак Ви ли јам Да глас Бур ден (Wil li am Do u glas) и Шер ман 
Прат (Sher man Pratt). Они су на иде ју да на пра ве не што та кво до шли та ко што су у џун гли 
по се ти ли при ја те ља ко ји је пра вио филм о ди вљи ни сни ма ју ћи жи во ти ње ко је је др жао у 
огра ђе ном про сто ру, и на кон то га су се за пи та ли: „Да ли би ово мо гло да се из ве де са мор-
ским жи во ти ња ма?“ (We a ver 2013: 27). 

Сл. 4

Сл. 5
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вре ме но се по ја вљу ју и љу ди 
ко ји се ро не ћи кре ћу под во дом 
за јед но са њи ма.

И у We e ki Wac hee Springs-
-у и у Aqu a re na Springs-у глав-
ни из во ђа чи су де вој ке ко је 
пред ста вља ју тзв. во де не де вој-
ке или си ре не. У ок то бру 1947. 
го ди не Њутн Пе ри (New ton Pe-
rry) је у We eky Wac hee Park-у 
угра дио „те а тар“ са 18 се ди шта 
на оба ли при род ног из во ра, по-
ста вио знак на по љу на пу ту и 
ор га ни зо вао под вод на из во ђе-
ња на око 4,5 ме т ра ду би не у ко ји ма су ле пе ло кал не де вој ке де мон-
стри ра ле нор мал не ак тив но сти као што су је де ње, пи је ње, ку ца ње, 
сли ка ње, сви ра ње, по ха ђа ње на ста ве, Mar di Gras, кар не вал по узо ру 
на онај у Бра зи лу итд. (сл. 6). У ра ним да ни ма су ове де вој ке на зи ва не 
Aqu a bells и има ле су људ ске но ге, док су ка сни је, ка ко се иде ја раз ви-
ја ла, по ста ле си ре не об у че не у ко сти ме са ри бљим ре пом ко ји су из-
гле да ли при род но. Пе ри је као ин струк тор ро ње ња у рат ној мор на ри-
ци схва тио ка ко би тре ба ло уди са ти ком при мо ва ни ва здух кроз гу ме-
на цре ва ко ја су мо гла да бу ду скри ве на иза би ља ка или сте на, и са 
сво јим аси стен том Алом Сми том (Al Smith) је раз вио стро гу обу ку за 
сво је си ре не ко је су осма тра чи на оба ли упо зо ра ва ли на евен ту ал но 
при су ство али га то ра (вид. Pel land, Pel land 2006). На стан ку Aqu a re na 
Springs-а је прет хо ди ла по се та По ла Ро џер са (Paul Ro gers) 1949. го ди-
не Фло ри ди, тач ни је Sil ver Springs-у, We e ki Wac hee Springs-у и дру гим 
атрак ци ја ма, где се он на дао да ће усво ји ти не ке од њи хо вих на пред-
ни јих тех ни ка. Ње го ва им пре си о ни ра ност бро до ви ма са ста кле ним 
дном на елек трич ни по гон у Sil ver Springs-у је ути ца ла на то да 1950. 
го ди не у Сан Мар ко су у Тек са су на пра ви тзв. под мор нич ки те а тар. 
Та ко ђе је укљу чио и бро до ве са ста кле ним дном ко ји су омо гу ћа ва ли 
по се ти о ци ма да ви де жи ви аква ри јум, по сма тра ју ћи ри бу у ње ном 
при род ном ста ни шту пре не го у ста кле ном тан ку. Ро џерс је био убе ђен 
да је под мор ски про је кат ком па ни је Ma ri ne Stu di os, Inc. био су пер и о-
ран и он се до го во рио са њом да и у Тек са су из гра ди та кав те а тар. 
Из вор ни те а тар је био око 24,5 ме т ра ду га чак, 2,1 ме тра ши рок и око 
4,2 ме тра ду бок. Са сто јао се од 50 то на че ли ка, 20 то на бе то на, 1 то не 
спе ци јал ног, екс тра ја ког ста кла, а 58.674 ли тра во де је би ло по треб но 
да се те а тар по то пи на ње го ву по де сну ду би ну од око 1 ме тра. Те а тар 
би по то нуо ка да је во да би ла пу шта на да пре пла ви ње го ве ба ласт не 

Сл. 6
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тан ко ве, а по ди зао се пум па-
њем во де из ван ба ласт них тан-
ко ва и та ко об на вљао сво ју 
плов ност (сл. 7). Он је плу тао 
у во ди у сва ком тре нут ку и био 
је у ствар но сти ве о ма крут 
брод, а је дан од иза зо ва је био 
кон стру и са ти под зем ну огра ду 
ко ја се про те за ла ис под по вр-
ши не за око 6 ме та ра и из над 
по вр ши не за око 1,8 ме тра. 
Под вод ни пик ни ци су би ли 

глав на атрак ци ја у из во ђе њи ма овог под мор нич ког, од но сно под мор-
ског те а тра, а де вој ке зва не Aqu a ma ids (ка сни је су би ле и си ре не) су 
је ле, пи ле ко ка-ко лу и оба вља ле дру ге рад ње ко ри сте ћи гу ме на цре ва 
за ди са ње. Иа ко су Aqu a ma ids из во ди ле гра ци о зан плес са ру ти ном и 
без ви дљи вог на по ра, би ло је по треб но осам не де ља ве жба ња кон тро-
ле ди са ња ка ко би на у чи ле на ко ји на чин да оста ну на за да тој ду би ни 
без ди за ња и по та па ња (вид. We Ber 2009).

Зна ков ни је зик у под вод ном те а тру
Ка да го во ри мо о овом аспек ту под вод ног те а тра, за ни мљи ва па-

ра ле ла мо же да се на пра ви са фил мом Об лик во де. У овом фил му ша-
ка је по слу жи ла као увод у уче ње ASL-а и оства ри ва ње по чет ног кон-
так та и ко му ни ка ци је у тре ну ци ма ка да Елај за (Са ли Хо кинс – Sally 
Haw kins) на по чет ку фил ма до ди ру је танк у ко јем је до не се но ам фи-
биј ско би ће ухва ће но у Ама зо ну, на кон че га оно уда ра ша ком у танк; 
и ка сни је, ка да она ку пи са по да ла бо ра то ри је два Стри клан до ва (Мајкл 
Ше нон – Mic hael Shan non) пр ста ша ке ко је му је ство ре ње от ки ну ло, 
на кон че га до ди ру је де сном ша ком танк а ство ре ње се при бли жа ва и 
до ди ру је из ну тра ста кло обе ма ша ка ма. У овим сце на ма ам фи биј ско 
би ће у тан ку са во дом и Елај за ко ја се на ла зи на су вом под се ћа ју на 
глум це под во дом и гле да о це из ван во де у јед ној од ва ри јан ти тзв. под-
вод ног те а тра. Оне се та ко ђе мо гу упо ре ди ти са тзв. пре те ча ма под-
вод ног те а тра, We e ke Wac he Springs-ом и Aqu a re na Springs-ом, где 
гле да о це и си ре не ко је се на ла зе под во дом де ли про вид ни зид. Ка да 
је реч о под вод ној ко му ни ка ци ји, зна ко ви ко је упо тре бља ва ју ро ни о ци 
до не кле су слич ни оним у зна ков ном је зи ку. Ипак, они су због спе ци-
фич них усло ва под во дом јед но став ни ји и усме ре ни су ка што бр жој 
и ефи ка сни јој ко му ни ка ци ји ко ја мо же би ти ве о ма бит на, на ро чи то у 
кри тич ним си ту а ци ја ма. Иа ко под вод но по зо ри ште ге не рал но не би 

Сл. 7
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тре ба ло да укљу чу је та ква бр за ре а го ва ња, под вод на ко му ни ка ци ја 
ко ја се од ви ја из ме ђу ро ни ла ца мо же би ти од ко ри сти да би се у од ре-
ђе ној ме ри ре ду ко вао број зна ко ва. Ко му ни ка ци ја по мо ћу зна ков ног 
је зи ка мо же да бу де ве о ма ком плек сна, и сто га по сто ји опа сност да би 
она у већ не ти пич ним усло ви ма мо гла још до дат но да од ву че гле да о-
че ву па жњу са бит них по зо ри шних фор ми и из ра за. Та ко ђе, тре ба ло 
би узе ти у об зир чи ње ни цу да за раз ли ку од по зо ри шта за глу ве, под-
вод но по зо ри ште не би би ло пр вен стве но на ме ње но за глу ве осо бе. С 
дру ге стра не, спо ри је кре та ње и по кре ти под во дом да ју мо гућ ност да 
зна ко ви не бу ду то ли ко тран спа рент ни и на пад ни као што у од ре ђе ној 
ме ри то мо же би ти слу чај у кла сич ном по зо ри шту глу вих. 

Ако би смо у јед ној ва ри јан ти под вод ног по зо ри шта ис кљу чи ли 
под вод ни звук или пре но ше ње гла со ва глу ма ца по мо ћу спе ци јал них 
уре ђа ја до гле да ла ца као оп ци ју, ко му ни ка ци ја из ме ђу глу ма ца би се 
у ве ли кој ме ри осла ња ла на „не ми го вор“ ко ји је за сно ван на по ло жа-
ју и по кре ти ма ру ку. Овај го вор је ком пле мен та ран са орал ним го во ром 
и слу жи за не вер бал но ко му ни ци ра ње са око ли ном, из ра жа ва ју ћи на 
сим бо ли чан на чин уну тра шње ста ње го вор ни ка, па се и на зи ва „го вор 
зна ци ма“ (СаВић2002: 15). При ме на од ре ђе них фор ми зна ков ног је зи-
ка у под вод ном по зо ри шту уне ла би ве ро ват но и из ве сну суп тил ност 
у из во ђе њи ма глу ма ца, као и пре ци зност у пред ста вља њу пој мо ва 
ге сто ви ма. Глум ци би у овом слу ча ју мо гли до ста да на у че од глу вих 
осо ба ко је са ве ли ком пре ци зно шћу за па жа ју и уо ча ва ју раз ли чи то сти 
и ка рак те ри стич не де та ље на пред ме ти ма, рад ња ма, ли ци ма и ста њи-
ма (вид. СаВић 2002: 18). Ако из у зме мо ма ске ко је по кри ва ју це ло ли-
це и омо гу ћа ва ју звуч ну ко му ни ка ци ју из ме ђу ро ни ла ца, пре њи хо вог 
от кри ћа ко му ни ка ци ја је мо ра ла да се од ви ја ис кљу чи во пу тем ви зу-
ел них фор ми слич ним зна ков ном је зи ку. Из ме ђу ро ни ла ца у том слу-
ча ју не би тре ба ло да бу де пре ве ли ко ра сто ја ње и они мо ра ју да бу ду 
окре ну ти ли цем јед ни ка дру ги ма, што зна чи да и у под вод ном те а тру 
глум ци не би сме ли да бу ду пре ви ше уда ље ни јед ни од дру гих, а на-
ро чи то од пу бли ке за ко ју је од кључ не ва жно сти пот пу но ја сно пер-
ци пи ра ње ви зу ел них зна ко ва. Но ва тех но ло ги ја би омо гу ћи ла да се у 
не ким под вод ним пред ста ва ма де ли мич но или у пот пу но сти уки не 
зна ков ни је зик, јер би се чу ли гла со ви глу ма ца. Као што се под во дом 
го вор ни сиг на ли пре но се из ме ђу ро ни ла ца и ста ни це на по вр ши ни 
или ме ђу ро ни о ци ма, та ко би се то спро во ди ло и у под вод ном по зо ри-
шту, из ме ђу глу ма ца и пу бли ке у из дво је ном де лу, и из ме ђу глу ма ца 
(уп. Is te Pa nIan, sto ja no vIc 2002).13 

13 Док по сто је ћи, ко мер ци јал но до ступ ни си сте ми ро ни лач ке ко му ни ка ци је углав ном 
ко ри сте ана лог не ко му ни ка ци је, за сно ва не на јед но боч ној ам пли туд ској мо ду ла ци ји ау дио-
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Не ки зна ко ви, као што су они ко ји се од но се на струч не тер ми не 
по пут де ком пре си је, „окре ни се“, „по вр ши на са да“ и др., при лич но су 
стрикт ни и кру ти и сто га ни су на ро чи то за ни мљи ви за гра ђе ње дру-
га чи је фор ме зна ков ног је зи ка у под вод ном по зо ри шту. За раз ли ку од 
њих, флек си бил ни ји зна ко ви ко ји до пу шта ју из ве сне им про ви за ци је 
– као што је, на при мер, ши ре ње ру ку са отво ре ним ша ка ма и бла го 
по ме ра ње ра ме на и гла ве за „не раз у мем“ – са др же у се би еле мен те 
пан то ми ме и мо гли би да бу ду до бра осно ва за гра ђе ње овог но вог 
зна ков ног је зи ка. Жорж Му нен (Ge or ges Mo u nin) ис ти че ка ко у „пан-
то ми ми је дан ми мич ки по крет пред ста вља је дан по крет на чи њен у 
сва ко днев ном жи во ту, без ре чи (стру га ти, је сти, ве сла ти, пли ва ти или 
пи са ти), или с ре чи ма (‘Ма ни је мо гу ће!’, ‘Не, не, не’, ‘Ка ко сте?’, ‘Та мо’)“ 
(Mu nen 1973: 93).14 По ње го вом ми шље њу, мим оста је уте ме љен на 
основ ном си сте му пре ма ко јем је је дан пред ста вље ни по крет ја сан 
ана лог ни сим бол чи на или по кре та у ствар но сти („ле те ти“, „гњу ра ти“, 
„сви ра ти кла вир“, „сли ка ти“ итд.), а у We e ke Wac he Springs-у и Aqu a-
re na Springs-у си ре не гњу ра ју, сви ра ју, сли ка ју, пле шу, је ду, пи ју и оба-
вља ју и дру ге рад ње ко је су уте ме ље не у ствар но сти (уп. Mu nen 1973: 
93).15 С об зи ром на то да под вод но по зо ри ште не би би ло ујед но и оно 
за глу ве осо бе, под ра зу ме ва се и да гле да о ци не би мо ра ли да уче тај 
зна ков ни је зик ка ко би би ли у мо гућ но сти да пра те под вод не пред ста-
ве. Сто га би нај бо ље би ло ка да би зна ко ви са др жа ли у из ве сној ме ри 
еле мен те из сва ко днев не ко му ни ка ци је, ко ји су ре ла тив но ла ко рас по-
зна тљи ви нај ве ћем бро ју љу ди. Ро ни лач ке ма ске или ка ци ге би си гур но 
ути ца ле на то да се не рас по зна је у до вољ ној ме ри фа ци јал на екс пре-
си ја глу ма ца. За то би би ло по жељ но да се ма ске или пот пу но ис кљу че, 
или бу ду та ко на пра вље не да ли це и ње го ви по кре ти бу ду што ви дљи-

-сиг на ла, ис тра жи ва ње на пре ду је у обла сти пре но ше ња син те тич ког го во ра за ро ни о це, као 
што је за ди ги тал но пре но ше ње оче ки ва но да обез бе ди ве ћу по у зда ност (вид. Is te Pa nIan, 
Sto ja no vIc 2002).

14 У овом дру гом слу ча ју по крет, ко ји је у ствар но сти био пра ти лац го во ра, оста је у 
пред ста ви сам и је ди но он су ге ри ше си ту а ци ју ко ја је са др жа ва ла и ту реч. Јед на од по сле-
ди ца тог си сте ма је и нео гра ни че на упо тре ба свих дру штве них по кре та, би ли они пра ти о ци 
го во ра или не („за ми шље но се че ша ти по гла ви“, „не ја не го он“, „до ђи те бр зо“ итд.). Мо же 
се ре ћи да је јед на дру га по сле ди ца си сте мат ска упо тре ба мо то рич ких сте ре о ти па ко ји ни-
су со ци јал ни ге сто ви у пра вом сми слу ре чи већ уни вер зал не би о ло шке рад ње  („на мр шти-
ти се“, „пла ка ти“, „спа ва ти“ итд.), по кре ти ко ји на сце ни по ста ју сте ре о ти пи пу тем из ве сне 
сти ли за ци је или кон вен ци о на ли за ци је: на при мер, за „пла ка ти“ тр ља ње очи ју на од ре ђе ни 
на чин, је ца ње уз вр ло пре те ра но тр за ње ра ме ни ма итд. (Mu nen 1973: 93).  

15 Реч мим на грч ком је ја сног зна че ња, она озна ча ва по дра жа ва о ца (упор. Mi me zis, 
ми ме тич ки итд.). То је био глу мац ко ми чар, об да рен спо соб но шћу по дра жа ва ња, ко ји се још 
увек за др жао у на шим ва ри је тет ским пред ста ва ма. У Ри му је пан то мим био глу мац спо со-
бан да сам, слу же ћи се ис кљу чи во по кре ти ма, игра све лич но сти јед ног ко ма да (Mu nen 1973: 
92). 
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ви ји. То би сва ка ко под ра зу ме-
ва ло да се ко ри сти ма ска ко ја 
по кри ва це ло ли це, или да се 
осми сли си стем за ди са ње ко јем 
би као осно ва за на до град њу по-
слу жио онај јед но став ни са гу-
ме ним цре ви ма пу тем ко јих су 
си ре не уди са ле ком при мо ва ни 
ва здух у We e ke Wac he Springs-у 
и Aqu a re na Springs-у. Ме ђу тим, 
ро ни лач ке ма ске би мо гле да 
пред ста вља ју и не ку вр сту ма-
ски ко је но се глум ци на кла сич-
ној по зор ни ци, где би и под во-
дом оне ути ца ле на то да се гле-
да о че ва па жња пре у сме ри са ли ца на глум че во те ло и ње го ве по кре те. 
Му нен сма тра да је „увек свр ха но ше ња ма ске да оне мо гу ћи ми му 
из ра жа ва ње соп стве ним ли цем, да га при мо ра да све ка же ис кљу чи во 
по кре том, да га спре чи да ва ра у свом по слу, јер под ма ском ли це не 
мо же да на до ме сти не до стат ке те ле сног из ра за, те ло мо ра све са мо да 
ка же“ (Mu nen 1973: 96). У не ком об ли ку зна ков ни је зик би сва ка ко био 
при су тан у под вод ном те а тру, да ли као пот пу но фор ми ран или кроз 
про жи ма ње не ких ње го вих сег ме на та у под вод ним по зо ри шним из-
во ђе њи ма. У са деј ству са ми ми ком ли ца и по кре ти ма те ла он би у овој 
вр сти те а тра фор ми рао по зо ри шни из раз ко ји је од кључ не ва жно сти 
за гра ђе ње пред ста ве.

Прет по став ке о по зо ри шту под во дом као но вој
по зо ри шној фор ми

Ви де ли смо из прет ход них раз ма тра ња да је у филм ској умет но сти 
мо гу ће сни ми ти без не ких ве ћих про бле ма под вод не сце не, по го то во 
ка да је реч о фил мо ви ма у ко ји ма су та кве сце не сни мље не по мо ћу 
на пред них ви зу ел них ефе ка та и филм ских тех ни ка као што је dry-for-
-wet. Сце не под во дом су сни ма не не ду го на кон от кри ћа фил ма, што 
са по зо ри штем ни је слу чај – иа ко би се мо гло прет по ста ви ти да је због 
ње го ве мно го ду же исто ри је из во ђе ње под вод них пред ста ва већ уве-
ли ко тре ба ло да се од ви ја. За то по сто је не ки прак тич ни раз ло зи, али 
чак ни то не би мо гло да оправ да за не ма ри ва ње фор ми ра ња ове по зо-
ри шне фор ме, ба рем у од ре ђе ним сег мен ти ма. У We e ke Wac he Springs-
-у и Aqu a re na Springs-у се мо гу ви де ти на го ве шта ји под вод ног те а тра, 
али пр вен стве но у по гле ду тех нич ких аспе ка та и ам би јен та у ко ји ма 

Сл. 8
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би се из во ди ле та кве пред ста ве. Иа ко ту по сто је од ре ђе не осно ве и за 
гра ђе ње зна ков ног је зи ка, ми ми ке ли ца и по кре та те ла, као и за уса-
вр ша ва ње си сте ма за ди са ње глу ма ца под во дом, из во ђе ња у по ме ну-
тим, пре те жно ту ри стич ким атрак ци ја ма сво де се углав ном на спек-
такл под во дом. Да кле, с јед не стра не би тре ба ло обез бе ди ти тех нич-
ке усло ве за из во ђе ње под вод них пред ста ва, а с дру ге фор ми ра ти те-
ме ље за фор ми ра ње и да ље раз ви ја ње по зо ри шних из ра за у овој спе-
ци фич ној вр сти по зо ри шта. Чи ње ни ца је да су знат но те жи усло ви за 
ди рект но из во ђе ње и пре зен то ва ње пред ста ве по зо ри шној пу бли ци у 
под вод ном те а тру, не го што је слу чај са сни мље ним и на кнад но мон-
ти ра ним под вод ним сце на ма. За ни мљи во је да без об зи ра на то што и 
у фил мо ви ма у ко ји ма је ко ри шће на са вре ме на филм ска тех но ло ги ја, 
по пут Об ли ка во де, има еле ме на та под вод ног те а тра, ова вр ста по зо ри-
шта би сво је уз о ре у по гле ду про стор ног гра ђе ња тре ба ло да про на ла зи 
у пр вим филм ским под вод ним сце на ма сни ма ним у аква ри ју ми ма, 
од но сно тан ко ви ма. 

У јед ној ва ри јан ти овог по зо ри шта пу бли ка би би ла ван во де у 
про сто ру ко ји је од про сто ра ис пу ње ног во дом у ко јем су глум ци одво-
јен про вид ним ста кле ним зи дом, слич но We e ke Wac he Springs-у и 
Aqu a re na Springs-у. У дру гој, гле да о ци би исто као и глум ци мо гли да 
бу ду под во дом и ко ри сте ро ни лач ку опре му ко ја не зах те ва не ке по-
себ не прет ход не при пре ме. И тре ћа ва ри јан та би под ра зу ме ва ла да и 
глум ци и гле да о ци бу ду под во дом, али на су вом, та ко што би пред-
ста ва би ла из во ђе на у под вод ној ла бо ра то ри ји на лик оним Ку сто о вим. 
Та ко ђе, под вод ни те а тар би мо гао да бу де сме штен у при род ној сре-
ди ни као што су је зе ро, ре ка, мо ре, оке ан, где би фло ра и фа у на те 
во де не сре ди не чи ни ле са став ни део по зо ри шног ам би јен та, би ло да 
су одво је не ста кле ним зи дом (уко ли ко зид не би био про ви дан, у овом 
де лу би оста ле евен ту ал но са мо биљ ке) од про сто ра где су глум ци под 
во дом или се сло бод но ута па у и про ши ру је тзв. под вод ну сце но гра-
фи ју; у дру гом слу ча ју по зо ри ште, и про стор за глум це и онај за пу-
бли ку, би ло би сме ште но у ве штач ку сре ди ну, па би та ко глум ци глу-
ми ли у ве ли ком во де ном тан ку а гле да о ци би их гле да ли из про сто ра 
ко ји је из ван ње га; и тре ћа ва ри јан та би пред ста вља ла ком би на ци ју 
при род не и ве штач ке сре ди не, као што је она у оке а на ри ју му, где би 
ве штач ки про стор и евен ту ал но во де не жи во ти ње уба че не у ње га би ли 
сме ште ни на са мом из во ру, од но сно у при род но окру же ње и фло ру и 
фа у ну. Ове три ва ри јан те би укљу чи ва ле и све три прет ход но по ме-
ну те ком би на ци је у ко ји ма је кљу чан од нос глу мац –гле да лац, тач ни је 
сре ди не у ко ји ма су они сме ште ни: пу бли ка на су вом и глум ци под 
во дом; и гле да о ци и глум ци под во дом; и на кра ју, и јед ни и дру ги у 
су вом про сто ру ко ји се на ла зи под во дом. 
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Ко сти ми, из у зев у не ким си ту а ци ја ма у ко ји ма би циљ био да се 
по стиг не ефе кат мо кре оде ће, не би тре ба ло да бу ду иден тич ни они ма 
ко ји се ко ри сте у кла сич ном по зо ри шту. Нео д го ва ра ју ћи би би ли и 
гу ме ни ко сти ми, на лик оним ро ни лач ким, јер би у том слу ча ју они 
до слов но би ли са о бра же ни под вод ној сре ди ни. Ве ро ват но би нај бо ље 
би ло не ко сред ње ре ше ње, у ко јем би кључ ни чи ни лац био ма те ри јал 
ко сти ма. На тој осно ви би да ље би ли фор ми ра ни и сви оста ли еле мен ти, 
као што су ди зајн ко сти ма, бо ја, де зе ни и др. Тај ма те ри јал би мо гао 
да бу де при род ни, кон крет ни је, да во ди по ре кло од во де них би ља ка, 
или пак ве штач ки, а њи хо вом ком би на ци јом би сва ка ко би ла оства ре-
на ви зу ел на рав но те жа. Шмин ка би мо ра ла да бу де во до от пор на уко-
ли ко не би би ла ко ри шће на ро ни лач ка ма ска. Она, та ко ђе, не би сме ла 
да бу де пре ви ше тран спа рент на ка ко не би од у да ра ла од во де ног окру-
же ња, а опет ни пот пу но не у па дљи ва јер би та ко из гу би ла свр ху. Сце-
но гра фи ја и ре кви зи ти би под сво јом те жи ном или по мо ћу до дат них 
те го ва би ли фик си ра ни на дну, или би по по тре би плу та ли под во дом. 
Је дан од про бле ма би био и тај ка ко ла га не пред ме те ко ји не мо гу да 
по то ну сме сти ти на по зор ни цу под во дом. Мо ра ла би би ти ко ри шће на 
или њи хо ва ими та ци ја или би на та кве пред ме те би ли ста вље ни не-
упа дљи ви те го ви. С дру ге стра не, пред ност у од но су на кла сич но по-
зо ри ште – где од ре ђе не пред ме те тре ба по кре ну ти а да то не де лу је 
пре ви ше на пад но – би ла би та што би не ке ре кви зи те по мо ћу бе шум-
них про пе ле ра мо гле да се кре ћу под во дом, а да при том не ре ме те 
чи тав ток. 

Ка да је реч о зву ку, он би имао зна чај ну уло гу у од су ству зна ков-
ног је зи ка и пан то ми ме или у њи хо вом на до пу ња ва њу. Нај ма њи про-
блем са зву ком би био у ва ри јан ти ка да су и глум ци и гле да о ци у 
под вод ној ла бо ра то ри ји ко ја се на ла зи под во дом. Ов де во да не би 
пред ста вља ла оте жа ва ју ћи фак тор, јер ни глум ци ни ти пу бли ка не би 
би ли у са мој во ди. Та ко би про сти ра ње зву ка под во дом, као не та ко 
ма ли про блем, у овом слу ча ју би ло из бег ну то. Али, оста ле две ва ри-
јан те ко је под ра зу ме ва ју да глум ци бу ду под во дом а пу бли ка на су вом, 
или да сви бу ду под во дом, под ле жу ре ша ва њу по ме ну тог про бле ма. 
Глум ци би мо гли да но се ма ске, од но сно ка ци ге, ко је по кри ва ју це ло 
ли це, и да се звук ода тле пре но си пре ко звуч ни ка у про сто ри ју на су-
вом где су сме ште ни гле да о ци, али и из ме ђу њих. Та ко му ни ка ци ја би 
мо гла да бу де и ин тер ак тив на, и то у тре ну ци ма ка да би се гле да о ци 
укљу чи ли у њу пре ко ми кро фо на. Ка да су сви под во дом, он да би се 
звук ода ши љао и при мао пре ко ка ци га ко је би сви но си ли. Чи ње ни ца 
је да би сце но гра фи, ко сти мо гра фи, шмин ке ри, ди зај не ри зву ка и др. 
има ли знат но те жи за да так, не го у кла сич ном по зо ри шту на су вом, да 
под во дом пр во оства ре све за ми шље но а да се по том и све то укло пи 
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у јед ну ком пакт ну це ли ну. Ме ђу тим, тај на пор би се ве ро ват но ис пла-
тио, јер би већ по сто је ће по зо ри шне фор ме на су вом би ле обо га ће не и 
на до гра ђи ва не под вод ним екс пе ри мен ти ма. И по ред из ве сних те шко-
ћа и огра ни че ња, под вод но по зо ри ште би мо гло да има и не ке пред-
но сти у по гле ду по зо ри шног из ра за. То би се огле да ло у омек ша ва њу 
од ре ђе них фор ми ко је су по при ро ди кру те на су вом, али и у осло ба-
ђа њу глу ма ца под во дом. Иа ко је с јед не стра не кре та ње под во дом 
те же и спо ри је, во да до пу шта да јој се чо век пре пу сти, да пра ви не ке 
по кре те о ко ји ма би на су вом уна пред мо рао да раз ми шља и бу де оп-
те ре ћен њи ма. 

Под вод но по зо ри ште сто га не би би ло са мо по себ на по зо ри шна 
фор ма, већ и сво је вр сно екс пе ри мен тал но по ље ко је би ујед но мо гло 
да обо га ти не ким дру га чи јим и но вим из ра зи ма и већ одав но при сут-
но по зо ри ште на су вом. У ве зи са иде јом да се фор ми ра ју и раз ви ја ју 
под вод на по зо ри шта, пи та ње би мо гло да гла си ова ко: Зар ни је већ 
до вољ но и по сто је ће по зо ри ште, и шта би та ква вр ста екс пе ри мен та у 
оте жа ним усло ви ма до не ла но во?, или: Да ли је свр сис ход но ула га ти 
раз ли чи те ре сур се у ову из дво је ну и до ста зах тев ну по зо ри шну фор-
му? Иа ко на пр ви по глед де лу је да под вод ни те а тар не би имао свр ху 
сво га по сто ја ња, иза тог ини ци јал ног и по вр шног ути ска се за пра во 
кри ју ви ше слој не фор ме. Ова вр ста те а тра за си гур но не би оста ла 
углав ном на ни воу спек та кла, иа ко се то мо жда не ки ма чи ни због спе-
ци фич но сти во де не сре ди не. Сим бо ли ка во де, ко ја ука зу је на бес ко-
нач ност, не до пу шта нам да оста не мо у овим окви ри ма, не го нас на-
во ди да ис тра жу је мо ње не ду би не. И на кра ју, за ми сли мо да под вод ни 
те а тар по сто ји и да се у ње му раз ви ја ју нај ра зли чи ти је фор ме из во ђе-
ња. Ко ји би био сле де ћи ко рак на кон од ре ђе ног пе ри о да? Јед на од мо-
гућ но сти би мо гла да бу де и за ме на по зи ци ја глу мац –гле да лац, где би 
глум ци игра ли на су вом а гле да о ци их из по зи ци је ро ни ла ца по сма-
тра ли. Ни шта ап сурд но и чуд но, са мо још је дан ко рак у ни зу у от кри-
ва њу и уса вр ша ва њу по зо ри шног из во ђе ња. Ко зна, мо жда јед ног да на, 
по пут Елај зе, глум ци до би ју шкр ге и оти сну се у ду би не бес крај ног 
оке а на.
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Goran T. Gavrić

UNDERWATER THEATER AND THE FIRST UNDERWATER  
FILM SCENES

Summary

Unlike the underwater theater which is, it could be said, still in a pre-development 
phase, the underwater film, that is, film scenes recorded underwater exist for as long as 
the film itself. Namely, a silent film 20,000 Leagues Under the Sea   directed by Stuart 
Paton was made in 1916, and it was the first feature film with underwater scenes. Under-
water scenes were shot shortly after the discovery of the film, which is not the case with 
the theater − although it could be assumed that due to its much longer history, the under-
water performances should have already been largely taking place. Because of the fact 
that the scenes should take place underwater, there is a fear that underwater theater 
performances would largely resemble a kind of spectacle unless some other, carefully 
concieved segments make this form surpassed. For now, this is mostly a spectacle, which 
in the future could be further developed and transformed into a serious theater form. One 



such spectacle, more specifically a mermaid show, has been performed in Weeki Wachee 
Springs State Park in Florida since 1947. Another such center is Aquarena Springs in San 
Marcos, Texas, in which similar shows have been made since 1950. Main performers in 
both centers are girls who represent mermaids. These shows give the hint of underwater 
theater, but primarily in terms of technical aspects and the environment in which such 
performances would be performed. 

The application of certain forms of the sign language in the underwater theater 
would probably bring some subtlety in the performances of the actors, as well as the 
precision in the representation of terms with gestures. Actors in this case could learn a 
lot from deaf people who with great precision perceive differences and characteristic 
details of objects, actions, faces, and situations. Given that underwater theater would not 
be intended only for deaf people, it is understood that viewers should not have to learn 
that sign language in order to be able to follow underwater performances. Therefore, it 
would be best if the signs contain, to some extent, elements of everyday communication, 
which are relatively easy to recognize by the majority of people. Obvioiusly, it is signifi-
cantly more difficult to make live performances to the theater audience in the underwater 
theater, than to record and subsequently montage underwater scenes. It is interesting that 
there are elements of underwater theater even in films where modern film technology 
has been used, but this kind of theater should find its models in terms of spatial planning 
in the first underwater film scenes shot in aquariums or tanks. Despite certain difficulties 
and limitations, the underwater theater could have some advantages in terms of theater 
expression. It would be reflected in the softening of certain forms that are by nature stiff in 
regular theater, but also in the relaxation of the underwater actors. Although the movement 
under water is more difficult and slower, water allows a person to have more freedom, to 
make some moves which outside the water have to be premeditated and carefully per-
formed. Underwater theater, therefore, would be not only a special theater form, but also 
a kind of experimental field that could at the same time enrich with some different and 
new expressions the already present regular theater.

Keywords: underwater theater, underwater film scenes, underwater theater perfor-
mances, Weeki Wachee Springs, Aquarena Springs, sign language.

162



163

СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ
UDC 061.2(=162.1)(497.113 Ruski Krstur)”1929”

78.071.1:929 Krstić P. J.

ДРА ГАН M. ТЕ О ДО СИЋ
Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град*

Оригинални научни рад / Original scientific paper

ИЗ ВЕ ШТАЈ ПЕ ТРА Ј. КР СТИ ЋА О ПРО СЛА ВИ 
ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ЦЕ РУ СИН СКОГ НА РОД НОГ 

ПРО СВЕТ НОГ ДРУ ШТВА „ПРОСВИТA“ ОДР ЖА НЕ  
У РУ СКОМ КР СТУ РУ 25. АВ ГУ СТА 1929. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се до но си Из ве штај Пе тра Ј. Кр сти ћа, ком по зи то ра и слу-
жбе ни ка Ми ни стар ства про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, са про сла ве де се то го ди-
шњи це Ру син ског на род ног про свет ног дру штва „Про сви та“, одр жа не у Ру ском Кр-
сту ру 25. ав гу ста 1929. го ди не. Овај до ку мент је ва жно све до чан ство обо стра ног од-
но са јед не ре ла тив но мла де др жа ве пре ма спе ци фич ној ма њи ни без соп стве не ма ти це 
и чи ји се иден ти тет кроз век и по при сут но сти на про сто ру Вој во ди не раз ви јао уну тар 
по себ не гр ко ка то лич ке цр кве. Ујед но пред ста вља при лог из у ча ва њу исто ри је ру син-
ског на ро да у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, али и у Вој во ди ни уоп ште. До ку мент до но си мо 
у це ли ни са нео п ход ним об ја шње њи ма у скла ду са пра ви ли ма об ја вљи ва ња ар хив ске 
гра ђе, да ју ћи нај о снов ни је по дат ке о исто ри ја ту Ру си на, ау то ру Из ве шта ја Пе тру Ј. 
Кр сти ћу као и о са мом Из ве шта ју, пре све га о ка рак те ру до ку мен та, вр сти и сти лу 
тек ста итд.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: из ве штај, Пе тар Ј. Кр стић, про сла ва, Ру си ни, Ру ски Кр стур, 
Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, РНПД, „Про сви та“, Ан дреј Шеп тиц-
ки, Ди о ни зи је Ња ра ди.

При су ство ру син ског на ро да на про сто ру Вој во ди не мо же се пра-
ти ти од сре ди не XVI II ве ка, тач ни је од вре ме на тзв. сред ње те ре зи јан ске 
ко ло ни за ци је, ка да се ру син ско гр ко ка то лич ко (уни јат ско) ста нов ни штво 
на се ља ва на про сто ре опу сте ле Па нон ске ни зи је, тач ни је у на се ља До-
ро сло во, Ку цу ра, Кул пин, Ру ски Кр стур и Ку ла (janjetović 2005: 44). 
Је дан од усло ва за на се ља ва ње ко ји су ау стриј ске ко мор ске вла сти по-
ста ви ле при ли ком скла па ња уго во ра био је да су они „за и ста уни ја ти“. 

∗ dra gan.te o do sic @ar hivyu.rs 
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Вла сти су сма тра ле да ће то ста нов ни штво вре ме ном пре ћи у ка то ли-
чан ство (ЦероВић2015: 159). Иа ко је на се ља ва ње тре ба ло да по бољ ша 
по ло жај но во при до шлог ста нов ни штва, кра јем XVI II ве ка со ци јал но-
еко ном ски по ло жај Ру си на се по гор ша ва услед ве ли ког при род ног при-
ра шта ја ста нов ни штва и до се ља ва ња по ро ди ца ко је ни су би ле об у хва-
ће не уго во ром о на се ља ва њу. Ва жно обе леж је ру син ског на ро да у Вој-
во ди ни пред ста вља при пад ност гр ко ка то лич кој цр кви и по ве за ност са 
њом мо же се пра ти ти до да на шњих да на.1 Упра во је уни јат ско све штен-
ство у пе ри о ду дру га по ло ви на XVI II – пр ва по ло ви на XX ве ка има ло 
кључ ну уло гу по ли тич ко-кул тур ног ру ко вод ства ру син ског на ро да.

За раз ли ку од све штен ства, све тов на ин те ли ген ци ја, по чев од вре-
ме на Ре во лу ци је 1848/1849. го ди не, све ви ше узи ма уче шћа као рав но-
прав ни чи ни лац у кул тур но-на ци о нал ним про це си ма код Ру си на у 
Ау стро у гар ској, што се нај бо ље ма ни фе сту је у осни ва њу пр ве ру син-
ске чи та о ни це у Ру ском Кр сту ру (гаВрилоВић 1977: 34; janjetović 2005: 
91; ЦероВић 2015: 161).

Из би ја ње Пр вог свет ског ра та оста ви ло је по сле ди це на при пад-
ни ке ру син ског на ро да. Обич но ста нов ни штво је тр пе ло раз ли чи те 
вр сте оску ди ца (не до ста так на мир ни ца, огре ва...), мо би ли за ци ју и 
слич но. Рас па дом Ау стро у гар ске отво ри ло се пи та ње опре де љи ва ња 
вер ског и по ли тич ког ру ко вод ства ру син ског на ро да ко јој од две но-
во фор ми ра не др жа ве, Кра љев ству Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца или Ма-
ђар ској, да из ја ве ло јал ност. Ру си ни из Бач ке ко ји су жи ве ли и ра ди ли 
у Бу дим пе шти, по узо ру на сво је су на род ни ке из се ве ро и сточ не Укра-
ји не, ма хом су се опре де ли ли за оста нак у Угар ској. С дру ге стра не, 
Ру си ни у ју жној Бач кој до шли су до за кључ ка да је Ру си ни ма бо ље да 
оста ну у са ста ву но во фо р ми ра не сло вен ске др жа ве ве ру ју ћи да ће та-
ко оства ри ти ве ћу кул тур ну еман ци па ци ју и пра ва. При ли ком ор га-
ни зо ва ња Ве ли ке на род не скуп шти не Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло-
ве на 25. но вем бра 1918. го ди не, при пад ни ци ру син ског на ро да узе ли 
су уче шће са укуп но 21 де ле га том. Ме ђу тим, уни јат ска цр ква, сто је ћи 
на про ма ђар ским осно ва ма, нај ве ро ват ни је је из вр ши ла ве ли ки ути цај 
на по ли тич ке во ђе Ру си на и већ на дру гом ску пу Ве ли ке на род не скуп-
шти не у фе бру а ру 1919. го ди не ру син ски де ле га ти се ни су по ја ви ли 
(BIlj nja 1987: 25–27; janjetović 2005: 126). 

1 На кон до се ља ва ња, Ру си ни су одр жа ва ли ве зе са гр ко ка то лич ком Му ка чев ском 
епар хи јом ко ја је над њи ма за др жа ла не ку вр сту об ред не ју рис дик ци је, иа ко су се фор мал но-
прав но на ла зи ли под ју рис дик ци јом Ка лоч ке би ску пи је. Осни ва њем уни јат ског Кри же вач-
ког вла ди чан ства 1777. го ди не, Ру си ни у Бач кој и Сре му до ла зе под ју рис дик ци ју вла ди ке 
у Кри жев ци ма. Ја ча њем све сти о вер ској и на ци о нал ној по себ но сти то ком дру ге по ло ви не 
XIX ве ка би ло је по ку ша ја од ре ђе не гру пе све ште ни ка и све тов них ли ца да се Ру си ни из-
дво је из са ста ва Кри же вач ке епи ско пи је и при по је епи ско пи ји у се ве ро и сточ ној Угар ској у 
Му ка че ву или Пре шо ву (ЦероВић 2015: 160).
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По чев од 1918. го ди не, код ру син ског на ро да ко ји се до тад пре те-
жно ба вио по љо при вре дом и чи ји је кул тур но-про свет ни жи вот био 
огра ни чен, при ме ћу ју се зна чај не про ме не. У при вред ном по гле ду 
осни ва њем за на тлиј ског удру же ња раз ви ја се за нат ство (има ли су и 
сво ју му зич ку сек ци ју), а у кул тур но-про свет ном 1919. го ди не се под 
по кро ви тељ ством уни јат ске цр кве осни ва глав на кул тур но-про свет на 
уста но ва: Ру син ско на род но про свет но дру штво „Про сви та“, ко ја је 
из ме ђу два свет ска ра та има ла кључ ну уло гу у ор га ни зо ва њу кул тур-
них ма ни фе ста ци ја (при ред би, кон це ра та, ску по ва...), об ја вљи ва њу 
уџ бе ни ка, ли те ра ту ре, пе ри о ди ке (Ру ске но ви ни). Зна чај „Про сви те“ 
за ру син ску за јед ни цу у Ју го сла ви ји мо же се по сма тра ти и с тог ста-
но ви шта да је она та ко ре ћи по ста ви ла те ме ље ру син ској пи са ној ре чи 
у Вој во ди ни (BIlj nja 1987: 58, 60–61).

Го ди не 1929. Ру син ско на род но про свет но дру штво „Про сви та“ 
обе ле жа ва ло је де се то го ди шњи цу ра да. Ру ко вод ство „Про сви те“ оба-
ве сти ло је Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца да ће се 25. ав гу ста 1929. го ди не одр жа ти про сла ва де се то го ди-
шњи це овог дру штва у Ру ском Кр сту ру. Од лу ком ми ни стра про све те 
Бо жи да ра Мак си мо ви ћа2 Пбр. 15522 од 22. ав гу ста 1929. го ди не, од лу-
че но је да се на про сла ву као зва ни чан де ле гат по ша ље Пе тар Кр стић, 
у то вре ме про фе сор и ре фе рент Ми ни стар ства про све те за му зи ку. О 
тој од лу ци оба ве ште на је и „Про сви та“ дан ка сни је. На кон из вр ше ног 
по ве ре ног му за дат ка, ре фе рент Пе тар Кр стић 29. ав гу ста исте го ди не 
упу тио је ми ни стру про све те Мак си мо ви ћу ис цр пан из ве штај у ве зи 
са про сла вом одр жа ном у Ру ском Кр сту ру. 

Из ве штај Пе тра Кр сти ћа при мљен је у Ми ни стар ству про све те 
Кра ље ви не Ју го сла ви је и за ве ден у де ло вод ном про то ко лу за 1929. 
го ди ну под ред ним бро јем 17346/29. Чу ва се у Ар хи ву Ју го сла ви је у 
фон ду Ми ни стар ства про све те КЈ (66) у фа сци кли 454 и је ди ни ци 
опи са 718, а у скло пу до си јеа о про сла ви де се то го ди шњи це РНПД-а 
„Про сви та“. 

Ори ги нал ни из ве штај до нет је у ви ду ру ко пи са на три стра не, 
ис пи сан ма сти лом, ди рект но на сло вљен на ми ни стра Бо жи да ра Мак-
си мо ви ћа и са пот пи сом Пе тра Кр сти ћа на по след њој стра ни Из ве
шта ја. Из ве штај је на пи сан ма сти лом, ру ко пи сом и пи са ним ћи ри-

2 Бо жи дар Мак си мо вић (1866–1969), срп ски и ју го сло вен ски по ли ти чар. Mинистар 
уну тра шњих де ла од 6. но вем бра 1924. до 17. апри ла 1927; ми ни стар про све те oд 6. јануарa 
1929. до 5. јануарa 1932; ми ни стар прав де oд 5. ја ну а ра до 2. ју ла 1932; ми ни стар без порт-
фе ља од 2. ју ла до 5. но вем бра 1932; ми ни стар прав де од 5. но вем бра 1932. до 11. но вем бра 
1934. и по но во ми ни стар про све те у вла ди Дра ги ше Цвет ко ви ћа 1939–1940. го ди не (срп ски 
би о грАф ски реч ник 5: 768–769).
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лич ним пи смом. На пр вој стра ни до ку мен та олов ком сто ји под ву че на 
за бе ле шка „за ве сти“. У при лог чи ње ни ци да је Ми ни стар ство про све-
те обра ти ло ве ли ку па жњу на овај из ве штај свог ре фе рен та све до чи 
по да так да је 13. сеп тем бра 1929. го ди не, из ве штај Пе тра Кр сти ћа у 
по ма ло из ме ње ном об ли ку Оп ште оде ље ње Ми ни стар ства про све те 
про сле ди ло пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та и ми ни стру уну тра-
шњих по сло ва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ге не ра лу Пе тру 
Жив ко ви ћу (AJ-66-454-718). У из ве шта ју про сле ђе ном ге не ра лу Пе тру 
Жив ко ви ћу из ба че ни су ше сти и сед ми па сус Кр сти ће вог из ве шта ја 
ко ји го во ре о одр жа ва њу ју би лар не скуп шти не РНПД у згра ди оп шти-
не и го во ри ма ко је су одр жа ли Кр стић и ве ли ки жу пан Бач ке Ми ло рад 
Јо ва но вић, као и о све ча ном руч ку ор га ни зо ва ном по сле скуп шти не и 
при сут ним ли ци ма на руч ку.

У тек сту Из ве шта ја за др жа ни су је зик, пи смо и стил ка ко су да-
ти у ори ги на лу са ци љем да се са чу ва дух вре ме на у ко ме је на стао. У 
скла ду са пра ви ли ма об ја вљи ва ња ар хив ске гра ђе, при ме ни ли смо 
са мо не знат не и нео п ход не ко рек ци је, по пут ис пра вља ња слов них 
гре ша ка. На ме сти ма где се у ори ги на лу на ла зе скра ће ни це, до да ва-
њем угла стих за гра да до пу ни ли смо ре чи ка ко би текст био ра зу мљи-
ви ји ши рој чи та лач кој пу бли ци.

Зна чај Из ве шта ја Пе тра Кр сти ћа је ви ше струк. Oн пред ста вља 
при лог из у ча ва њу исто ри је Ру си на у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, 
од но сно исто ри је Ру си на у Вој во ди ни и Бач кој, са по себ ним освр том 
на из у ча ва ње Ру син ског на род ног про свет ног дру штва „Про сви та“, 
као и од но са та да шње др жа ве пре ма ма њин ском на ро ду и ма њин ским 
кон фе си ја ма, и уоп ште вер ском пи та њу, али и на чи ну ка ко су се про-
сла вља ли ва жни ји ју би ле ји. 

Ау тор Из ве шта ја Пе тар Ј. Кр стић ро ђен је у Бе о гра ду 18. фе бру-
а ра 1877, где је и умро 21. ја ну а ра 1957. го ди не (МИ СА НУ, ЛПК, 
Гру па I).3 Био је срп ски ком по зи тор, про фе сор, чи нов ник Ми ни стар-
ства про све те Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је и са рад ник Ра ди ја Бе о-
гра да. Основ ну шко лу и Пр ву му шку гим на зи ју за вр шио је у род ном 
гра ду, на кон че га је у школ ској 1895/1896. упи сао пр ву го ди ну сту-
ди ја пра ва на Прав ном фа кул те ту. То ком гим на зиј ског шко ло ва ња 
сте као је пр во му зич ко обра зо ва ње код Јо си фа Сво бо де и Сте ва на 
Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, а тих го ди на је по стао и члан Бе о град ског 

3 У пи та њу је фонд Ле гат Пе тра Кр сти ћа по хра њен у Му зи ко ло шком ин сти ту ту Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти. Фонд се тре нут но на ла зи у фа зи ар хи ви стич ке об ра де и 
сре ђи ва ња те услед лак ше пре тра ге на во ди мо пун на зив до ку мен та: Из вод из Ма тич не 
књи ге ро ђе них цр кве Са бор не Бе о град ске, хра ма Св. Ар хи стра ти га Ми ха и ла, Бр. 55, од 18. 
ав гу ста / 3. сеп тем бра 1883. го ди не (МИ СА НУ, ЛПК, Гру па I).
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пе вач ког дру штва, са ко јим је при ли ком по врат ка са тур не је по Ру-
ском цар ству 1897. остао у Пе шти. Ода тле је оти шао у Беч ка ко би 
се упи сао на Кон зер ва то ри јум за му зи ку и из во ђач ку умет ност, и 
за вр шио га је 1902. го ди не (МИ СА НУ, ЛПК, Гру па I; ĐuRićklajn
1957: 398–399).4 Још то ком сту ди ја за по чео је пр ви рад ни ан га жман, 
та ко што се из др жа вао да ју ћи при ват не ча со ве ви о ли не, сви ра ју ћи у 
ка мер ним ан сам бли ма и пле сним ор ке стри ма, а у пе ри о ду 1899–1901. 
ра дио је и као хо ро во ђа пе вач ког збо ра Срп ске пра во слав не цр кве не 
оп шти не у Бе чу. По по врат ку у Бе о град 1903. го ди не па све до 1928. 
го ди не, ра дио је као про фе сор му зи ке у Пр вој бе о град ској гим на зи-
ји. Од 1914. до 1921. вр шио је ду жност ди рек то ра Му зич ке шко ле 
(бу ду ћа шко ла „Мо кра њац“), а од 1. сеп тем бра 1924. го ди не ан га жо-
ван је на ме сту ди рек то ра Му зич ке шко ле „Стан ко вић“. По зних 20-их 
го ди на за по слио се у Ми ни стар ству про све те, пр во као ре фе рент за 
му зи ку, а он да је Ука зом кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа П. Бр. 
11579 од 25. мар та 1930. го ди не по ста вљен за ин спек то ра при Ми ни-
стар ству про све те (МИ СА НУ, ЛПК, Гру па I).5 На ра ду у Ми ни стар-
ству остао је до 1938. го ди не, ка да је Ука зом Кра љев ских на ме сни ка 
I. Бр. 46964 од 20. но вем бра пен зи о ни сан (МИ СА НУ, ЛПК, Гру па 
I).6 Упо ре до са ра дом у Ми ни стар ству од 1929. до 1937. го ди не био је 
шеф Му зич ког од се ка Ра дио Бе о гра да.7 Оба вљао је и дру ге ду жно-
сти: пред сед ник Бе о град ског под са ве за му зи ча ра 1926–1941, пред-
сед ник бе о град ске сек ци је Удру же ња ју го сло вен ских му зич ких ау-
то ра 1929–1941, члан Са ве та струч ња ка у обла сти ау тор ског пра ва, 
ре дов ни члан Бе о град ског пе вач ког дру штва и ду го го ди шњи хо ро-
во ђа Пе вач ког дру штва гра фич ких рад ни ка „Је дин ство“ (ĐuRićklajn
1957: 398–399).

4 Све до чан ство о за вр ше ној Пр вој го ди ни Кон зер ва то ри ју ма за му зи ку и из во ђач ку 
умет ност у Бе чу од 15. ју ла 1900. год не; Пре пис и пре вод Уве ре ња о свр ше ним сту ди ја ма 
Кон зер ва то ри ју ма за му зи ку и пред ста вљач ку умет ност Удру же ња при ја те ља му зи ке у Бечу 
од 15. ју на 1902. го ди не (МИ СА НУ, ЛПК, Гру па I).

5 Указ кра ља Алек сан дра I П. Бр. 11579 од 25. мар та 1930. го ди не, ко јим је Пе тар Кр стић 
по ста вљен за ин спек то ра у Ми ни стар ству про све те с пра ви ма чи нов ни ка 3. гру пе I ка те го-
ри је (МИ СА НУ, ЛПК, Гру па I).

6 Ука зом Кра љев ских на ме сни ка I. Бр. 46964 од 20. но вем бра 1938. го ди не Пе тар Кр-
стић ад ми ни стра тив ни ин спек тор Ми ни стар ства про све те, чи нов ник III по ло жај не гру пе 2 
сте пе на је пен зи о ни сан (МИ СА НУ, ЛПК, Гру па I).

7 Рад при Ра ди ју Бе о град од у зи мао је Кр стићу до ста вре ме на. Одо бре њем ми ни стра 
про све те П. Бр. 38519/33 од 25. ок то бра 1933. го ди не до зво ље но му је да сва ког рад ног да на 
у вре ме ну од 8 до 9 ча со ва ра ди као му зич ки ре фе рент на ра ди ју, као и ван кан це ла риј ског 
вре ме на (АЈ-66-372-608, Одо бре ње ми ни стра про све те П. Бр. 38519/33 од 25. ок то бра 1933. 
го ди не).
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Текст из ве шта ја ре фе рен та Пе тра Кр сти ћа упу ћен ми ни стру 
про све те у ве зи са про сла вом де се то го ди шњи це Ру син ског  
на род ног про свет ног дру штва одр жа не у Ру ском Кр сту ру  

25. ав гу ста 1929.8

Го спо ди ну

Бо жи да ру Мак си мо ви ћу 
Ми ни стру Про све те

Бе о град
Го спо ди не Ми ни стре,

Пре ма Ва шој од лу ци, при су ство вао сам Про сла ви Де се то го ди-
шњи це Ру син ског На род ног Про свет ног Дру штва на дан 25. ав гу ста 
1929. г.[одине] у се лу Ру ском Кр сту ру у Бач кој.9

Про сла ва је из ве де на пре ма утвр ђе ном про гра му, ко ји Вам је до-
ста вљен. Ван то га про гра ма одр жан је у су бо ту 24. ов.[ог] м.[есеца] у 
7. ча со ва у ве че кон церт школ ски у част Вла ди ке Ди о ни си ја.10 Ка ко 
сам при спео у Кр стур исто га да на по под не, то сам при су ство вао и 
то ме уче нич ком кон цер ту, на ко ме су из во ђе не ру син ске на род не пе сме, 
игре, де кла ма ци је и гим на стич ке игре. Сем то га, сце на о „Хри сто вој 
љу ба ви пре ма де ци“, ко ју су у ди ја ло зи ма из во ди ле три уче ни це. Цео 
тај на ци о нал но-ре ли ги о зни про грам спре ми ле су ми ло срд не се стре, 
ра ди ко јих је Вла ди ка др. Ња ра ди пре крат ког вре ме на уста но вио и 
жен ски ма на сти ру у Кр сту ру.11

По сле кон цер та Вла ди ка је раз да вао де ци по кло не: Бо го ро ди цу у 
ви ду ме да љо на са лан чи ћем.

Кроз не ки дан ће Вла ди ка осве тли ти и но ву ру син ску цр кву у 
Ста ром Вр ба су.

8 Текст ори ги нал ног до ку мен та по гле да ти у: АЈ-66-454-718.
9 Ру син ско на род но про свет но дру штво „Про сви те“ (скра ће но: РНПД „Про сви та“) 

на ста ло је на Осни вач кој скуп шти ни у Но вом Са ду 2. ју ла 1919. го ди не уз при су ство пред-
став ни ка Ру си на из Бач ке и Сре ма. О осни ва њу Ру син ског на род но про свет ног дру штва вид. 
у: раМач2012: 399–413.

10 Др Ди о ни зиј Ња ра ди (1874–1940), гр ко ка то лич ки све ште ник. Од 1914. до 1920. го-
ди не по моћ ни епи скоп Кри же вач ке епар хи је, а од 1920. па све до смр ти 1940. го ди не ор ди-
на риј Кри же вач ке епар хи је. У пе ри о ду 1922–1927. вр шио је ду жност апо стол ског ад ми ни-
стра то ра Пре шов ске епар хи је у Че хо сло вач кој, а 1938. и 1939. го ди не на ла зио на функ ци ји 
апо стол ског ви зи та то ра са пра вом ад ми ни стра то ра гр ко ка то лич ких па ро хи ја Му ка чев ске 
епар хи је у Че хо сло вач кој са се ди штем у Ху сту, ода кле је про те ран по ма ђар ској оку па ци ји 
(раМач2012: 401–402).

11 Од но си се на ма на стир Ису со вих ма лих се ста ра у Ру ском Кр сту ру, ко ји по сто ји и да нас 
са се ди штем у ули ци Вла ди ми ра На зо ра 79.
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У не де љу 25. ов.[ог] м.[есеца] при су ство вао сам Све ча ној Ар хи је-
реј ској Ли тур ги ји „са бла го да ре њем“ ко ју је слу жио Вла ди ка Ња ра ди. 
Не при јат но ме је из не на ди ло, што за све вре ме ли тур ги је ни је дан пут 
ни је по ме ну то име Њ. В. Кра ља, – ни при ве ли ком вхо ду – а по ми њан 
је Шћев тин ски, уни јат ски ми тро по лит из Ла во ва.12 Бла го да ре ње је одр-
жа но на тај на чин, што је Вла ди ка Ња ра ди из во дио јед ну јек те ни ју13 
у ко јој је по ме нуо „Ца ра Алек сан дра“. О мо ли тви за Кра ља и по ми-
ња њу Кра ље вог име на код бо го слу же ња тре ба ло би да по ве де ра-
чу на Ми ни стар ство Прав де (Ве ра) и у том сми слу из да уни фи ци-
ра ну на ред бу за све ве ре и цр кве у зе мљи.

По сле ли тур ги је одр жа на је у оп штин ској згра ди ју би лар на скуп-
шти на Ру син ског На род ног Про свет ног Дру штва, ко ја је тре ба ла би ти 
отво ре на пе ва њем Др жав не Хим не. Ме ђу тим пе ва на је са мо Срп ска 
На род на Хим на, без хр ват ске и сло ве нач ке.14 На кра ју скуп шти не био 
је умо љен Ве ли ки Жу пан Бач ки г. Ми ло рад Јо ва но вић као и пот пи са ни, 
да са ку пље ном на ро ду ка же мо не ко ли ко при год них ре чи, што смо и 
учи ни ли. На скуп шти ни је од лу че но, да се од мах при сту пи по ди за њу 
Ру син ског На род ног До ма у Кр сту ру.

За вре ме руч ка одр жан је ве ли ки број го во ра, а том при ли ком је 
на род бур но кли цао Кра љу при по ме ну ње го вог име на. На руч ку је за-
па жен ве ли ки број све ште ни ка (15–20) нео бри ја них, као и обри ја них 
(ка то ли ка), ко ји су се над ме та ли у го во ри ма. Ме ђу њи ма се на ла зи је дан 

12 У пи та њу је гр ко ка то лич ки ми тро по лит Љво ва Ан дреј Шеп тиц ки (1865–1944). Ро ђен 
у углед ној укра јин ско-пољ ској пле мић кој по ро ди ци у Га ли ци ји под име ном Ро ман Алек сан-
дар. Био је јед на од нај зна чај ни јих кул тур них, цр кве них и по ли тич ких лич но сти укра јин ске 
исто ри је дру ге по ло ви не XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка. У свој ству цр кве ног ве ли ко до стој ни-
ка но сио је ти ту ле: ми тро по ли та Га ли ча, ар хи е пи ско па Љво ва и епи ско па Ка мја ње ца-По диљ-
ског. За вре ме Ау стро у гар ске, тач ни је од 1901. го ди не, био је члан и ви це пред сед ник Га ли циј-
ске ди је те, ау стриј ске ку ће пле ми ћа (Her ren ha us), и Цар ског ми ни стар ског са ве та од 1903. 
го ди не. По чет ком Пр вог свет ског ра та, ка да су Га ли ци ју 1914. го ди не за у зе ле ру ске цар ске 
тру пе, био је ухап шен и ин тер ни ран све до из би ја ња Фе бру ар ске ре во лу ци је 1917. го ди не. 
Та да је осло бо ђен и узео је уче шће у укра јин ској бор би за не за ви сност 1917–1920. Као члан 
Укра јин ске на ци о нал не ску пшти не за ла гао се за фор ми ра ње За пад не Укра јин ске На ци о нал-
не Ре пу бли ке и ње но ме ђу на род но при зна ње. По сле пољ ског за у зе ћа за пад не Укра ји не, остао 
је по ли тич ки ак ти ван и то ком 20-их го ди на ви ше пу та пољ ске вла сти хап си ле су га и ин тер-
ни ра ле. То ком 30-их го ди на у све ту је ши рио ве сти о ве ли кој гла ди и чист ка ма у Со вјет ском 
Са ве зу, ми сле ћи пре све га на Укра ји ну. За вре ме Дру гог свет ског ра та са ра ђу ју ћи са не мач ким 
оку па ци о ним сна га ма по ку ша вао је да ус по ста ви не за ви сну укра јин ску др жа ву. То ком чи та-
ве сво је по ли тич ко-цр кве не ка ри је ре ва тре но је ра дио на ши ре њу уни је ме ђу пра во слав ним 
ста нов ни штвом у Укра ји ни. (http://www.encyclo pe di a o fu kra i ne.com /dis play.asp ?link path=pa ges% 
5CS %5CH %5CSheptytskyAn drei.ht m, при сту пље но 9. апри ла 2018).

13 јек те ни ја – ма ла ли тур гиј ска мо ли тва, из го ва ра се у вре ме ли тур ги је.
14 Ми сли се на хим ну „Бо же прав де“.
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Сло ве нац15 из фра ње вач ког ре да, ко ји са да учи уни јат ске об ре де, да 
уско ро оде као ми си о нар у Шан гај.16

Про сла ва Ру син ског На род ног Про свет ног дру штва би ла је по гла-
ви то кле ри кал ног ка рак те ра. Њо ме су ру ко во ди ли све ште ни ци и ма ли 
број учи те ља, сви вас пи та ни ци ка то лич ке цр кве и За гре ба. И док Ма-
ло ру си у Кар па ти ма и Укра ји ни пре ла зе у пра во сла вље, до тле ови у 
Бач кој слу же ци ље ви ма ка то лич ке цр кве и про па ган де. А да је то за-
и ста та ко, нај бо љи су до каз „Ру ски но ви ни“ (број од 23. ав гу ста 1929. 
г.[одине] пре дао сам лич но г. Ми ни стру) са сво јим члан ци ма од Вла-
ди ке Ди о ни си ја, Иљ ка Крај ца ра из Ни ша, М.[ихајла] А. По лив ка17, 
Ју ри ја Па ви ча из Но вог Са да и дру гих.18

Мо лим Вас Го спо ди не Ми ни стре, да и овом при ли ком из во ли те 
при ми ти уве ре ње о мо ме осо би том по што ва њу.

29. ав густ 1929. г.[одине]   Пе тар Ј. Кр стић
Бе о град     ре фе рент

15 У ори ги на лу вла сти та име ни ца „Сло ве нац“ да та је ма лим по чет ним сло вом.
16 У пи та њу је Ста ни слав Ма ри ја Аљан чић (1892–1959), по знат и под име ном Стан ко 

у ру син ској ли те ра ту ри (Миз2010). На кон за вр ше не Пр ве др жав не гим на зи је у Љу бља ни 
1912. го ди не, упи сао је Фи ло зоф ски фа кул тет на Беч ком уни вер зи те ту, где је шест се ме ста-
ра, тач ни је до мо би ли за ци је у ау стр о у гар ску вој ску, сту ди рао фи ло зо фи ју, исто ри ју, ге о-
гра фи ју и исто ри ју умет но сти. Као убе ђе ни Ју го сло вен до бро вољ но се при ја вио у Пр ви 
ју го сло вен ски ба та љон и ма ја 1917. го ди не по слат је на Со лун ски фронт. На кон де мо би ли-
за ци је 6. мар та 1919. го ди не, при сту пио је фра ње вач ком ре ду, за тим је упи сао дру гу го ди ну 
Те о ло шког фа кул те та у Љу бља ни. Као сту дент за вр шних го ди на Те о ло шког фа кул те та 
вр шио је ду жност по моћ ног па сти ра од ју ла до ок то бра 1923. го ди не у жуп ани ји Ма ри ји ног 
об зна ње на у Љу бља ни. На кон за вр шет ка основ них сту ди ја по ха ђао је док тор ске сту ди је на 
Ис точ ном ин сти ту ту (Pon ti fi cio Is ti tu to Ori en ta le) на Уни вер зи те ту Ге ор ги ја на у Ри му, где 
је 1928. док то ри рао од бра нив ши те зу „Пен тар хи ја: исто риј ско ка нон ска ди сер та ци ја“ (Pen-
tar chia: dis ser ta tio hi sto ri co-ca no ni ca). Кра јем исте го ди не у Кри жев ци ма је при сту пио ис-
точ ном об ре ду и ти ме је у исто ри ји фра ње вач ког ре да по стао пр ви ре дов ник ко ји је при сту-
пио ис точ ном об ре ду. На ред них пет го ди на слу жбо вао је као ка пе лан у Ру ском Кр сту ру и 
као жуп ник у Ђев ђе ли ји. По по врат ку у Сло ве ни ју слу жбо вао је у Бре зја ху и Ма ри бо ру. За 
вре ме Дру гог свет ског ра та као сим па ти зер пар ти зан ског по кре та за јед но са сво јим бра том 
је хап шен и за тва ран (http://www.slo ven ska-bi o gra fi ja.si /ose ba/sbi 1000350/, при сту пље но 11. 
ју на 2018).

17 Ми хај ло По лив ка (1868–1944), ру син ски пе да гог и ду го го ди шњи ди рек тор др жав не 
шко ле у Ру ском Кр сту ру.

18 Вид. у: Ру ске но ви не од 23. ав гу ста 1929. го ди не.
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Dragan M. Teodosić

PE TAR J. KR STIĆ’S RE PORT FROM CE LE BRA TING TEN YEARS WORK  
OF RUSYNS NA TI O NAL EDU CA TI O NAL SO CI ETY IN RU SKI KR STUR  

25. AU GUST 1929.

Sum mary

In 1929, Rusyns na ti o nal edu ca ti o nal so ci ety “Pro svi ta”, the first cul tu ral and edu-
ca ti o nal in sti tu tion of Rusyns in Voj vo di na, ce le bra ted its 10th an ni ver sary. At the end of 
Au gust of the sa me year, the so ci ety’s le a der ship ce le bra ted the ju bi lee, upon pre vi o usly 
in for ming the Mi ni stry of Edu ca tion of the King dom of Yugo sla via, which was the hig-
hest sta te in sti tu tion in char ge of edu ca tion and cul tu re in Yugo sla via. The ce le bra tion 
was held on Au gust 25th, in Ru ski Kr stur, in the pre sen ce of the most no ted re pre sen ta-
ti ves of the Rusyn com mu nity in Yugo sla via, along with the Gre ek Cat ho lic church un der 
who se ju ris dic tion the so ci ety was fo un ded in 1919, as well as with the par ti ci pa tion of 
high sta te de le ga tes of the Gre at Žu pan of Bač ka, and the of fi cial de le ga te of the Mi ni stry 
of Edu ca tion. Pe tar J. Kr stić, mu sic cor re spon dent, was as sig ned as the of fi cial de le ga te 
of the Mi ni stry of Edu ca tion. Kr stić was a pro fes si o nal com po ser, ha ving  re ce i ved his 
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edu ca tion in Vi en na, at the re now ned Con ser va tory in the la te XIX and early XX cen tu ri es. 
In per for ming the en tru sted task, Kr stić fi led in the re port on the ce le bra tion at Ru ski 
Kr stur fo ur days la ter, on the 29th of Au gust of the sa me year (the text of which is pre sen-
ted he re in the ori gi nal form with the cri ti cal ap pa ra tus), ad dres sing it di rectly to the then 
Mi ni ster of Edu ca tion, Bo ži dar Mak si mo vić. Re por ting abo ut the cir cum stan ces of the 
ce le bra tion, its cha rac ter and cer tain “ir re gu la ri ti es” he no ti ced, espe ci ally with re gards 
to the per for man ce of the na ti o nal ant hem and men ti o ning the na me of King Alek san dar 
I Ka ra đor đe vić. Kr stić pla ced emp ha sis on the cle ri cal cha rac ter of the ce le bra tion, and 
ac cor dingly, he pro vi ded the Mi ni stry with the re com men da ti ons as to how the fu tu re 
events and ma ni fe sta ti ons sho uld lo ok li ke. Mi ni stry of Edu ca tion to ok Kr stić’s re port 
with se ri o us at ten tion, and for war ded it, in a so mew hat shor te ned form, to the then Pri me 
Mi ni ster of the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes, Ge ne ral Pe tar Ziv ko vic. The 
sig ni fi can ce of Pe tar J. Kr stić’s re port is all the mo re gre a ter, as it is a va lu a ble con tri bu-
tion to the study of the hi story of the Rusyn pe o ple in the re gion of Voj vo di na bet we en 
the two world wars.

Key words: Re port, Pe tar J. Kr stić, ce le bra ting, Rusyns, Ru ski Kr stur, Mi ni stry of 
Edu ca tion of King dom of Yugo sla via, RNES „Pro svi ta“, An drei Scheptytsky, Di o ni si je 
Nja ra di
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Фак си мил до ку мен та: Из ве штај Пе тра Ј. Кр сти ћа о про сла ви де се то го ди шњи це
Ру син ског на род но про свет но дру штва одр жа не у Ру ском Кр сту ру

25. ав гу ста 1929. го ди не (АЈ66454718)
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UDC 792.071.2:929 Ilić V.

БО ЈА НА С. ИВА НОВ ЂОР ЂЕ ВИЋ
На род но позориштe  „Сте ри ја“ у Вр шцу*1

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

АНА ФРАНК – ПРЕ МА ДНЕВ НИ КУ АНЕ ФРАНК
У РЕ ЖИ ЈИ ВЛАТ КА ИЛИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: Ана Франк – пре ма Днев ни ку Ане Франк у ре жи ји Влат ка Или ћа пред-
ста вља ау тен тич ну по ја ву на срп ској по зо ри шној сце ни не са мо у те а тар ској се зо ни 
ка да се пре ми јер но из во ди (10. фе бру ар 2016), већ у ду жем зби ру го ди на то ком ко јих 
ни пу бли ка, ни по зо ри шна кри ти ка ни су има ли при ли ку да при су ству ју слич ном по-
зо ри шном до га ђа ју. У кон тек сту ре пер то ар ске по ли ти ке ма лог „по зо ри шта у уну тра-
шњо сти“ ка кво је На род но по зо ри ште „Сте ри ја“ у Вр шцу, овај је про је кат био озна чен 
као сво је вр сни кул тур ни шок ко ји је имао шан су да у да љем про дук циј ском пла ни ра њу 
по ме ри гра ни це ко је су пред ви ђе не за по зо ри шне екс пе ри мен те или ау то ре на кло ње-
не аван гард ном по зо ри шном из ра зу. У на ја ви свог умет нич ког про јек та Илић и Кла чар 
ис ти чу да се Ана Франк – пре ма Днев ни ку Ане Франк те ме љи на уве ре њу да умет нич ко 
де ло, уко ли ко де лу је про блем ски, из ве сно ути че на дру штве ни ам би јент у ко ме на ста је, 
а у овом слу ча ју, на дај мо се, сен зи би ли шу ћи пу бли ку за пат ње дру гог. Ко ли ко је ова 
пред ста ва ус пе ла да ола ба ви гра ни це ко је по сто је ме ђу они ма ко ји су ка те го рич ни у 
ста ву да је о Дру гом свет ском ра ту све већ ре че но, те да су спо ме ни ци по диг ну ти у 
Вр шцу у знак се ћа ња на жр тве фа ши зма већ ис при ча ли и део при че о стра да њу Не ма ца 
у по сле рат ном пе ри о ду, и ових дру гих ко ји би ра ди је осу ди ли ко му ни сте, те шко је 
ре ћи. Оно што је си гур но, је сте да ра не и се ћа ња жр та ва са обе стра не још тра ју, те да 
сва ку од њих одр жа ва и од ра жа ва не ка лич на исти на. Или ће ва пред ста ва за ми шље на 
је као ам би јен тал на. Је дан од ци ље ва ау то ра био је ис тра жи ва ње од но са пу бли ке пре ма 
те ми Хо ло ка у ста, али и оче ки ва ња спрам Днев ни ка Ане Франк као по чет не тач ке овог 
по зо ри шног ис тра жи ва ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Хо ло ка уст, Ана Франк, аван гар да, ам би јен тал но по зо ри ште.

Ана Франк – пре ма Днев ни ку Ане Франк у ре жи ји Влат ка Или ћа 
ау тен тич на је по ја ва на срп ској по зо ри шној сце ни не са мо у те а тар ској 
се зо ни ка да се пре ми јер но из во ди (10. фе бру ар 2016), већ у ду жем зби-
ру го ди на то ком ко јих ни пу бли ка ни по зо ри шна кри ти ка ни су има ле 
при ли ку да при су ству ју слич ном по зо ри шном до га ђа ју. У кон тек сту 

* edu.te a tar@g mail.co m 
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ре пер то ар ске по ли ти ке ма лог „по зо ри шта у уну тра шњо сти“, ка кво је 
На род но по зо ри ште „Сте ри ја“ у Вр шцу, овај је про је кат био озна чен 
као сво је вр сни кул тур ни шок ко ји је имао шан су да у да љем про дук-
циј ском пла ни ра њу по ме ри гра ни це ко је су пред ви ђе не за по зо ри шне 
екс пе ри мен те (ако се у XXI ве ку би ло ко ји ре ди тељ ски по сту пак мо же 
та ко на зва ти) или ау то ре на кло ње не аван гард ном по зо ри шном из ра зу. 
У кри ти ци об ја вље ној у скло пу ре а ли за ци је про јек та Ка ра ван по зо ри
шних кри ти ча ра, Алек сан дар Ми ло са вље вић ис ти че: „По сва ком свом 
еле мен ту пред ста ва Ана Франк вр шач ког На род ног по зо ри шта ‘Сте-
ри ја’ је ван се риј ски до га ђај, тим пре зна ча јан што је на стао у те а тру 
ко ји не при па да глав ном то ку ов да шњег по зо ри шног жи во та, те оту да 
бу ди на ду да су ис ко ра ци у но во и ау тен тич но те а тар ско тра га ла штво 
још увек код нас мо гу ћи. Упр кос све му“ (МилосаВљеВић 2017). 

Те а тр о ло шки ња Дра га на Бо шко вић и уче сни ца го ре по ме ну тог 
Ка ра ва на, на кра ју сво је ана ли зе ове Или ће ве пред ста ве за кљу чу је да 
је она ви ше фе сти вал ска не го ре пер то ар ска, и да пред ста вља ма ли 
дра гуљ на по зо ри шној кар ти Ср би је (бошкоВић 2017). То је са мо је дан 
од раз ло га за што ће мо се у да љем тек сту де таљ ни је по све ти ти раз ло-
зи ма за њен на ста нак, ње ној ме то до ло ги ји то ком про це са ра да и ко-
нач ној струк ту ри ко ја је од струч не јав но сти ус пе ла да из ма ми озбиљ-
не ана ли зе, а На род но по зо ри ште „Сте ри ја“ у Вр шцу при ка же у но вом 
све тлу – у све тлу те а тра ко ји се умет но шћу мо же из бо ри ти за бо ље 
ме сто на кул тур ној ма пи ре ги о на. 

Иде ја да се јед на ова ква пред ста ва ста ви на ре пер то ар На род ног 
по зо ри шта „Сте ри ја“ по ве за на је са чи ње ни цом ко ја се ти че исто ри је 
вр шач ког те а тра. На и ме, вр шач ко На род но по зо ри ште „Сте ри ја“ осно-
ва но је у је ку за вр шни це бор бе про тив фа ши зма 10. фе бру а ра 1945. У 
том тре нут ку још увек го ре фрон то ви Дру гог свет ског ра та, а у ло го-
ри ма смр ти ши ром Евро пе стра да ју Је вре ји, Ср би, Ро ми и сви дру ги 
ко је фа ши зам ни је ус пео да ома ми сво јом тре нут ном мо ћи. На ве де ни 
да тум пред ста вља ва жно ме сто у ка лен да ру вр шач ког По зо ри шта, а 
на кон ње го ве пр ве де це ни је по сто ја ња он се усва ја као сво је вр сни ло-
кал ни пра зник, ко ји се у Вр шцу сла ви као Дан по зо ри шта. У на ме ри 
да ту чи ње ни цу са чу ва од за бо ра ва и у Да ну по зо ри шта у Вр шцу пу-
бли ци при ре ди не што са свим дру га чи је у естет ском сми слу и не што 
што је отво ре но ан га жо ва но у сво јој ан ти фа ши стич кој на ме ри, на ста-
је Ана Франк – пре ма Днев ни ку Ане Франк.

 Ау тор ски тим Влат ко Илић као ре ди тељ и Во ји слав Кла чар као 
сце но граф сво ју мо ти ва ци ју да при сту пе ра ду на ова квом про јек ту 
чи ји је оквир ни кон цепт био осми шљен у окви ру те а тра у ко ме на ста-
је, об ја шња ва ју на сле де ћи на чин: „Јед но став но ре че но, пи та ње ко је 
се по ста вља гла си ло би: да ли је мо рал но ба ви ти се ре ал ним стра да-
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њи ма у ци љу не чег дру гог, ма кар то би ло и ства ра ње умет нич ког де ла? 
На тра гу ова квих про ми шља ња на ста је пред ста ва Ана Франк, и то на 
осно ви ин те грал них од ло ма ка из Днев ни ка“. Она на ста је и у ам би јен-
ту гра да ко ји је пре Дру гог свет ског ра та био по де љен на срп ски и 
не мач ки део и ко ји је за вре ме ра та у ло кал ном не мач ком ста нов ни штву 
имао ве ли ки број при ста ли ца Хи тле ро вог ре жи ма. У но ви је вре ме у 
спе ци фич ном вр шач ком ам би јен ту по ја вљу ју се фо р мал на и не фор-
мал на удру же ња ко ја се бо ре за то да у том ма лом мул ти кул ту рал ном 
гра ду бу де по диг нут спо ме ник се ћа ња на стра да ње не мач ког ло кал ног 
ста нов ни штва по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та. Та кве иде је не успе-
ва ју да ује ди не гра ђан ство, па чак ни струч ну јав ност, и сва ки по ку шај 
да се спо ме ник се ћа ња на не мач ке вр шач ке су гра ђа не и њи хо во по сле-
рат но стра да ње ре а ли зу је рас пи ру је до зу спе ци фич не тен зи је ко ја је 
при сут на сва ки пут ка да се ево ци ра ју се ћа ња на жр тве Дру гог свет ског 
ра та са би ло ко је стра не. Из тог раз ло га цен трал на фи гу ра ове пред-
ста ве, по за ми сли ње ног сце но гра фа, је сте спо ме ник, о че му ће у да љем 
тек сту би ти ви ше ре чи. Ау то ри сво ју за ми сао об ја шња ва ју на сле де ћи 
на чин: „Ин спи ри са на аван га рд ном умет но шћу, пре све га аван гард ним 
по кре ти ма из пр ве по ло ви не два де се тог ве ка, пред ста ва Ана Франк 
по сред ством свог естет ског пла на у се ћа ње при зи ва иде ју о умет но сти 
ко ја мо же про ме ни ти свет, и иде ју о све ту ко је би тре ба ло и ко је је 
мо гу ће ме ња ти“.

Или ће ва пред ста ва за ми шље на је као ам би јен тал на. Је дан од ци-
ље ва ау то ра био је ис тра жи ва ње од но са пу бли ке пре ма те ми Хо ло ка-
у ста, али и оче ки ва ња спрам Днев ни ка Ане Франк као по чет не тач ке 
овог по зо ри шног ис тра жи ва ња. Днев ник је већ не бро је но пу та дра ма-
ти зо ван, екра ни зо ван и ин сце ни ран, а ау тен тич ност ма те ри ја ла при че 
о Ани Франк увек је не по гре ши во ко му ни ци ра ла са пу бли ком. Је дан 
од раз ло га за то је сте ве ро ват но чи ње ни ца да је те шко про на ћи од ра-
слу осо бу са на шег го вор ног под руч ја ко ја не ма бар оквир ну пред ста-
ву о је вреј ској де вој чи ци ко ја је оста вив ши за со бом днев ник јед ном 
за у век са чу ва ла део мо за и ка стра вич ног по ку ша ја уни ште ња чи та вог 
јед ног на ро да. На пу ту из на ла же ња са свим дру га чи јег и нео че ки ва ног 
ту ма че ња ове те ме у све тлу да на шњи це, опре де лив ши се за ам би јен-
та лан при ступ, ау то ри Илић и Кла чар по ста вља ју се би за да так да но ви 
угао гле да ња на Ану Франк по стиг ну та ко што ће про стор ди зај ни ра-
ти та ко да из во ђа че и пу бли ку об је ди не, та ко што ће знат но сма њи ти 
зо ну ком фо ра за уче сни ке са обе стра не. Они успе ва ју да из бри шу 
гра ни цу из ме ђу пу бли ке и ре а ли за то ра овог из во ђач ког чи на. На тај 
на чин сви по ста ју уче сни ци, а по е ти ка и есте ти ка аван гард ног и ам-
би јен тал ног би ва ус по ста вље на у пу ном сја ју. На и ме, пу бли ка је на 
сце ни са из во ђа чи ма у окви ру гле да ли шта ко је са три стра не у об ли ку 
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ћи ри лич ног „п“ оп ко ља ва ме тал ну кон струк ци ју у об ли ку обе ли ска, 
ко ји у да љем раз во ју до га ђа ја по ста је нео би чан про стор кре та ња за 
глум це ко ји нај ве ћим де лом пред ста ве де мон стри ра ју мо гућ ност, ка ко 
и са ми ау то ри ка жу, „вер ти кал ног ми зан сце на“. По че так пред ста ве 
укљу чу је и пр ви су срет пу бли ке са Кла ча ре вом ре пли ком Спо ме ни ку 
Тре ће ин тер на ци о на ле. Кла ча ре ва ку ла од сту па од Та тли но ве по об-
ли ку, али је при сут на све вре ме про це са ра да као за штит ни знак аван-
гар ди стич ког при сту па у ко ји, во ђе ни овим ау тен тич ним ау тор ским 
ти мом, за ра ња ју сви уче сни ци про јек та – од тех ни ча ра до из во ђа ча. 
Та тли но ва ку ла или Спо ме ник Тре ћој ин тер на ци о на ли (рус. Памятник 
III Ин тер на ци о на лу) био је аван гард ни про је кат со вјет ског ва ја ра Вла-
ди ми ра Та тли на на пра вљен 1920, али ни ка да ни је ре а ли зо ван. Кла ча-
ре ва иде ја да кон стру и ше спо ме ник Ани Франк у исто вре ме ја сно 
ко му ни ци ра и са пу бли ком и са из во ђа чи ма, или, бо ље ре че но, са свим 
уче сни ци ма до га ђа ја. 

У по зо ри шној кри ти ци об ја вље ној у ли сту Днев ник Игор Бу рић у 
уво ду сво је ана ли зе ка же: „‘Ана Франк’ је је дан ве ли ки спо ме ник свим 
жр тва ма и ра та и ми ра, би ло да су оне озна че не жу том, пла вом, цр ве-
ном или цр ном тра ком, бо ја ма ко шу ља ка кве но се из во ђа чи у пред ста-
ви“ (бурић 2017). Он у на став ку об ја шња ва упо тре бу тер ми на из во ђач, 
ко ји у кон тек сту раз у ме ва ња аван гард не есте ти ке и по е ти ке по зо ри шта 
за у зи ма ва жно ме сто. Ов де је на мер но упо тре бљен тер мин из во ђа чи, 
јер глу мац у са вре ме ној по зо ри шној прак си не озна ча ва све оно што 
је ре ди тељ Влат ко Илић зах те вао од ан сам бла у пред ста ви Ана Франк 
(Та ма ра Там чи То скић, Не да Гру би ша, Иван Ђор ђе вић, Ср ђан Ра ди-
во је вић, Дој на Пе тро вић, Со ња Ра до са вље вић, Јо ва на Ан дре је вић). Ова 
игра пер фор ма тив ног ка рак те ра, са ви ше фи зич ких не го го вор них 
рад њи, и ви ше ко ре о граф ских не го драм ских та ча ка, од са мог по чет-
ка до кра ја да ле ко из ми че кла сич ном те а тар ском до га ђа ју. Она у сво јој 
струк ту ри ко ја је ја сна, ре ди тељ ска и у есте тич ком сми слу де кон струк-
ти ви стич ка, гле да о ца на спе ци фи чан на чин уво ди у сло же ни свет по-
зо ри шног ства ра ла штва. Та ко сва ки гле да лац без об зи ра на те а тро ло-
шко пред зна ње ла ко мо же да уо чи да су и глу мац и глу ма, и драм ски 
кон текст и му зи ка, као и про стор, и еле мен ти по пут све тла и мра ка, 
па жљи во раз ли ста ни на све до ступ не еле мен те по зо ри шног ства ра ња. 
Они су сер ви ра ни у окви ру јед ног са свим ау тен тич ног скло па у ко ме 
се сва ки еле мент мо же по сма тра ти и изо ло ва но, и сје ди ње но у це ло-
ви ти си стем зна ко ва ко ји го во ре уни вер зал ним је зи ком.

Си гу ран знак да се на ла зи мо на те а тар ском те ре ну де кон струк-
ци је је сте и на мер ни из о ста нак драм ског тек ста. У са рад њи са дра ма-
тур шки њом Бо ја ном Ива нов Ђор ђе вић, Илић би ра по је ди не де ло ва 
Днев ни ка, пра ве ћи мо за ик без на ме ре да драм ски ожи ви или ре кон-



181

стру и ше би ло ко ји лик, па чак ни лик Ане Франк. Пред на ма је, да кле, 
вер ба тим са др жај, без дра ма тур шких ин тер вен ци ја, без на ме ре да се 
ус по ста ви је дин ство ме ста, вре ме на и рад ње. Ау то ри на тај на чин за-
пра во кре и ра ју ван вре мен ски про стор у чи јим окви ри ма же ле да ис-
при ча ју стра вич ну при чу са ци љем да иза зо ву осе ћај не при јат но сти 
код пу бли ке, ко јој се већ уна пред уки да мо гућ ност удоб ног и не мог 
по сма тра ња пред ста ве. У овом слу ча ју пу бли ка је у не у доб ном, али и 
да ље не мом ста њу. Осим про стор не, дру ге ин тер ак ци је са пу бли ком 
не ма. Све вре ме тра ја ња ау то ри успе ва ју да одр же сво је вр сно ста ње 
му ка у не при јат ном емо тив ном на бо ју. 

Тон игре, дик ци ја, ви ше је де кла ма тор ска не го пси хо ло шки ре а-
ли стич на. Из го ва ра ју ћи текст Ани них днев нич ких бе ле жа ка, из во ђа-
чи не глу ме. Они текст го во ре од ме ре ним то ном без уо би ча је ног глу-
мач ког ужи вља ва ња. Текст из Днев ни ка не са оп шта ва јед на глу ми ца 
за ко ју би смо мо гли прет по ста ви ти да ту ма чи лик Ане Франк, не го га 
го во ре и оста ли уче сни ци пред ста ве. Исту ре пли ку ак тер из го ва ра 
при кљу чу ју ћи се на кон крат ке па у зе свом прет ход ни ку и та ко сва ка 
ре че ни ца до би ја по ли фо ниј ску струк ту ру гра де ћи струк ту ру ви ше-
гла сја, што у исто вре ме су ге ри ше на одр жи вост фа ши зма као иде о-
ло ги је ужа са и да нас, иа ко је он кул ми ни рао то ком Дру гог свет ског 
ра та. Део тог ви ше гла сја ко је бе со муч но по на вља фраг мен те из Днев
ни ка Ане Франк мо же мо по ста ти и са ми, а то мо же по ста ти и би ло ко 
из пу бли ке.

По ли фо ни, дра ма тич ни „ор ке стар“ на те ме љу по зна тог исто риј-
ског ма те ри ја ла ко ји је до ми нант но ап страк тан, а ипак пре по зна тљив, 
бе со муч но по на вља са мо не ко ли ко епи зо да из дво го ди шњег за то че-
ни штва јед не од нај по зна ти јих жр та ва Хо ло ка у ста. Ре пе ти тив ност као 
стил ски еле мент ове нео бич не по зо ри шне игре не по гре ши во су ге ри-
ше на мо но то ност и бе сми сле ност жи во та че му су би ле под врг ну те 
жр тве фа ши стич ког мрач ња штва ко је је нео бја шњи во из ни кло у је ку 
екс пан зи је на у ке и тех но ло ги је сре ди ном XX ве ка. Исто то су ге ри ше 
и по ли фо ни ја зву ка ко ја на ста је ба том ко ра ка, уда ра њем ру ка ма о ме-
тал ну кон струк ци ју ви со ке скулп ту ре ко ја илу стру је про стор ове ве-
ли ке исто риј ске дра ме, про стор ску че но сти у ко ме је ди ни из лаз пред-
ста вља ју „сте пе ни це за не бо“ или из лаз у смрт. Во ђен том иде јом, 
Кла чар кре и ра ме тал ну кон струк ци ју у ви ду обе ли ска ко ји у сво јој 
уну тра шњо сти има не ко ли ко ни воа по ве за них сте пе ни ца ма ко је во де 
ка су же ном вр ху на око шест ме та ра ви си не. Из во ђа чи се нај ве ћим 
де лом овог те а тар ског чи на кре ћу за и ста у вер ти кал ном ми зан сце ну 
од те ме ља до вр ха кре и ра ју ћи сво јим те ли ма низ дра ма тич них сли ка 
ко је и без кла сич ног глу мач ког ужи вља ва ња и по тен ци ра ња емо тив-
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ног иза зи ва ју бур не асо ци ја ци је на ло гор смр ти и све што су иза зва ле 
коб не по ли тич ке од лу ке во де ћих вој них си ла сре ди ном про шлог ве ка. 

У сво јој кри ти ци Ана Та сић та ко ђе по др жа ва овај вид по зо ри шног 
тра га ња: „Вр шач ка ‘Ана Франк’ је хра бар ре пер то ар ски ис ко рак, функ-
ци о нал ни сцен ски екс пе ри мент чи ја је ра ди кал на фор ма из раз са др-
жа ја, де кон струк ци је по зна тог до ку мен тар ног ма те ри ја ла ко ја про во-
ка тив но пре и спи ту је ужа се фа ши зма, је зи ве по сле ди це по ли тич ких 
од лу ка“ (Тасић 2017), а ова ква ре ак ци ја струч не јав но сти за ко ју је 
не у о би ча је но ис ка зи ва ње го то во јед но гла сне по др шке за ова кве про-
јек те, са мо је је дан од ар гу ме на та у ни зу ко ји тре ба да нас мо ти ви ше 
да не од у ста не мо од те ма ко је не гу ју ан ти фа ши стич ки дух и у ства ра-
лач ком до ме ну. 

Днев ник Ане Франк, јед на од нај по зна ти јих при ча XX ве ка – на-
ста ла при ли ком ау тен тич ног во ђе ња днев ни ка то ком дво го ди шњег 
скри ва ња по ро ди це ау тор ке овог ма те ри ја ла то ком Дру гог свет ског 
ра та – об ја вље н је већ 1947. у Ам стер да му за хва љу ју ћи оцу на стра да-
ле де вој чи це, са мо јед не од жр та ва Хо ло ка у ста. Днев ник Ане Франк 
ни је са мо до ку мент. Он пред ста вља и је дан од по ку ша ја у ни зу су о ча-
ва ња са ужа си ма ко је је „про је кат“ Хо ло ка у ста при ре дио исто ри ји 
чо ве чан ства. Да нас ка да се у гло бал ним по ли тич ким то ко ви ма су о ча-
ва мо и са број ним по ку ша ји ма ре де фи ни са ња исто риј ских чи ње ни ца 
ко је су до ве ле до Хо ло ка у ста, а кон крет но и до Днев ни ка Ане Франк, 
фор му ла ци ја „по ку шај“ ви ше стру ко је оправ да на. 

„На ци стич ка ма сов на уби ства европ ских Је вре ја ни су би ла са мо 
тех но ло шко до стиг ну ће ин ду стриј ског дру штва, већ и ор га ни за ци о но 
до стиг ну ће би ро крат ског дру штва“, на пи сао је Зиг мунт Ба у ман 
(Zygmunt Ba u man) у свом де лу Мо дер ност и хо ло ка уст 1989. Овај 
пољ ски кри тич ки со ци о лог, у све ту по знат као те о ре ти чар ко ји је кри ти-
ко вао пост мо дер ни зам, а са вре ме но дру штво и мо дер ност пер ци пи рао 
као флу ид не, на при ме ру Хо ло ка у ста по ку шао је да са гле да и кри ти-
ку је све оне ло ше стра не и за блу де мо дер но сти. Ка да је о мо дер но сти 
реч, оп шти је став да је ка рак те ри шу про све ти тељ ска ве ра у про грес, 
уз ди за ње на у ке и тех но ло ги је, као и оп шта ра ци о на ли за ци ја и би ро-
кра ти ја. Ако би се мо дер ност по сма тра ла као исто риј ски пе ри од, а не 
про цес, у овом ње ном де лу мо гу ће је за па зи ти огро ман успон ин ду-
стриј ског дру штва и град ње за то вре ме са вре ме них фа бри ка. Ка да 
упо ре ди мо та да шње фа бри ке и је дан кон цен тра ци о ни ло гор, ако се 
ма ло бо ље за ми сли мо, мо же мо се за пи та ти: Ко ја је раз ли ка? Од го вор 
је вр ло јед но ста ван. Раз ли ка је у си ро ви на ма ко је се ко ри сте. Тех но-
ло ги ја у кон тек сту на чи на тран спор та (же ле зни ца у пр вој по ло ви ни 
ХХ ве ка као нај за сту пље ни ји вид тран спор та), дим ња ци као сим бо ли 
фа бри ке и ин ду стри ја ли за ци је, љу ди у ре до ви ма по пут ау то мо би ла на 
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по крет ној тра ци и про из вод на кра ју – смрт, не ве ро ват но под се ћа ју на 
би ло ко ју фа бри ку из тог пе ри о да. Оно што Хо ло ка уст за пра во и раз-
ли ку је од број них ма сов них уби ста ва то ком исто ри је је сте кон цепт 
мо дер но сти. Без ње и ра ци о нал но сти Хо ло ка уст би био не за ми слив у 
об ли ку у ко јем је учи њен. Ње га ни су ство ри ле раз у ла ре не и мен тал но 
обо ле ле осо бе. Ство ри ли су га др жав ни зва нич ни ци, ко је је ле ги тим-
но ода брао на род, са свим „но р ма лан“ и ра ци о на лан. За то Хо ло ка уст 
ни ка ко не сме би ти по сма тран као не што ира ци о нал но. Ира ци о нал ним 
се мо же ока рак те ри са ти ма сов но уби ство иза зва но бе сом и дру гим 
афек тив ним ре ак ци ја ма. Та кви ге но ци ди се мо гу по сма тра ти као спо-
ра дич ни, слу чај ни или као ло ша епи зо да у исто ри ји чо ве чан ства. За 
ге но цид ових раз ме ра би ла је по треб на из у зет но ра ци о нал на би ро-
крат ска ор га ни за ци ја.

Да су ау то ри по зо ри шног про јек та На род ног по зо ри шта „Сте ри ја“ 
у Вр шцу Ана Франк – пре ма Днев ни ку Ане Франк Влат ко Илић и Во-
ји слав Кла чар раз ми шља ли у ду ху овог зна чај ног ми сли о ца го во ри и 
сле де ћа екс пли ка ци ја: „На и ме, зло чи ни мо дер ног до ба (нпр. ко ло ни-
за ци ја све та од ве ћи не европ ских зе ма ља) до сти жу свој вр ху нац то ком 
про шлог ве ка, ка да је тех но ло ги ја – чи ји се раз ви так нај че шће до во дио 
у ве зу са ци ви ли за циј ским на прет ком – омо гу ћи ла ма сов ну про из вод-
њу смр ти. Атом ски на па ди на Хи ро ши му и На га са ки, и ин ду стри ја 
смр ти Тре ћег рај ха сим бо ли су сло ма ху ма ни стич ких на че ла, и пред-
ста вља ју тра у ма тич но ме сто у но ви јој исто ри ји За пад ног све та. Ипак, 
по тре бу (и по ку ша је) сим бо ли за ци је оног не за ми сли вог и да ље пра ти 
по ле ми ка о пред ста вљи во сти Хо ло ка у ста, те о им пли ка ци ја ма та квог 
чи на уну тар све та умет но сти.“

Да по ку шај те о риј ске али и прак тич не ре ла ти ви за ци је зло чи на 
под на зи вом Хо ло ка уст по сто ји го во ре број на ис тра жи ва ња и при ме-
ри. Је дан од њих кри је се у ди ле ми да ли по ме ну ту реч тре ба пи са ти 
ве ли ким или ма лим сло вом. Овом ди ле мом на на шем го вор ном под-
руч ју ба вио се Алек сан дар Лебл у ли сту Да нас 2009: „Реч је грч ког 
по ре кла. Хо лос је цео, пот пун, а ка у стос – из го рео, спа љен. Пр во зна-
че ње јој је пот пу но са го ре ла жр тва, а он да и ма сов но жр тво ва ње, ра-
за ра ње. Иван Клајн у књи зи Реч ник је зич ких не до у ми ца под ‘хо ло ка уст’ 
пи ше да је грч ког по ре кла, а да се да нас ко ри сти у зна че њу по кољ 
Је вре ја под на ци сти ма. У не ким је зи ци ма се за то ко ри сте дру ге ре чи“ 
(лебл2009). Он да ље на во ди да Хо ло ка уст пред ста вља уни шта ва ње 
це лог на ро да, од но во ро ђен че та до сто го ди шња ка, без об зи ра на пол, 
за ни ма ње, обра зо ва ње, ве ру или би ло ко ју дру гу ка рак те ри сти ку. Да-
кле, Је вре ји (за сад са мо они) је су би ли жр тве зло чи на на зва ног Хо ло-
ка уст. Овај ана ли ти чар „пра во пи сну ди ле му“ о Хо ло ка у сту са гле да ва 
кроз исто риј ску при зму на во де ћи низ дру гих, услов но ре че но, слич них 
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по ја ва ко је су у на шем пра во пи су за вре ди ле „ве ли ко сло во“ – Фран-
цу ска ре во лу ци ја, Пр ви срп ски уста нак, Се ча кне зо ва, По че так бу не 
на да хи је, Сре тењ ска скуп шти на, Ири шка ку га, Ве ли ки беч ки рат, 
Бал кан ски ра то ви, Пр ви и Дру ги свет ски рат, Ви дов дан ска скуп шти-
на, Ше сто ја ну а р ска дик та ту ра, Пе то мај ски из бо ри, Пе ти кон грес, Осма 
сед ни ца, Са ра јев ски и Ма р сељ ски атен тат, за тим Кар ло вач ки и Бу ку-
ре штан ски мир итд. Има мо и је дан По кољ (не ви не де чи це, по би је не 
по Иро до вој/Хе ро до вој на ред би по сле Хри сто вог ро ђе ња) – Мла ден це, 
као и јед но од се ца ње гла ве (Св. Јо ва на Кр сти те ља) – Усе ко ва ње. „По-
што ‘по кољ Је вре ја под на ци сти ма’ је сте исто риј ски до га ђај, ко ји се 
де сио из ме ђу 1941. и 1945. го ди не у та да шњем Тре ћем рај ху и европ-
ским зе мља ма ко је је оку пи рао или ко је су му би ле са ве зни це, за ме не 
не ма сум ње да тре ба пи са ти Хо ло ка уст“, ка же овај ау тор (лебл 2009).

 Ре зо лу ци ја Ге не рал не скуп шти не УН о про гла ше њу 27. ја ну а ра 
за Ме ђу на род ни дан се ћа ња на жр тве Хо ло ка у ста, јед но гла сно усво је-
на 21. но вем бра 2005, у тач ки 3 „од ба цу је сва ко не ги ра ње Хо ло ка у ста као 
исто риј ског до га ђа ја, би ло де ли мич но или у це ли ни“. Би ло ка квим име-
ном да се тај исто риј ски до га ђај на зи ва, оно тре ба да се пи ше по чет ним 
ве ли ким сло вом. Под кви слин шком вла шћу у Ср би ји је при ме њи ван 
по се бан пра во пис по ко јем се, у но ви на ма и дру где, реч Је вре јин пи-
са ла „је вре јин“ – ма лим по чет ним сло вом.

 У на ја ви свог умет нич ког про јек та Илић и Кла чар ис ти чу да се 
Ана Франк – пре ма Днев ни ку Ане Франк те ме љи на уве ре њу да умет-
нич ко де ло, уко ли ко де лу је про блем ски, из ве сно ути че на дру штве ни 
ам би јент у ко ме на ста је, а у овом слу ча ју, на дај мо се, сен зи би ли шу ћи 
пу бли ку за пат ње дру гог. Ко ли ко је ова пред ста ва ус пе ла да ола ба ви 
гра ни це ко је по сто је ме ђу они ма ко ји су ка те го рич ни у ста ву да је о 
Дру гом свет ском ра ту све већ ре че но, те да су спо ме ни ци по диг ну ти 
у Вр шцу у знак се ћа ња на жр тве фа ши зма већ ис при ча ли и део при че 
о стра да њу Не ма ца у по сле рат ном пе ри о ду, и ових дру гих ко ји би ра-
ди је осу ди ли ко му ни сте, те шко је ре ћи. Оно што је си гур но, је сте да 
ра не и се ћа ња жр та ва са обе стра не још тра ју, те да сва ку од њих одр-
жа ва и од ра жа ва не ка лич на исти на. С тим се у ве зи сва ка не ви на 
жр тва ра та са би ло ко је стра не мо ра и мо же при хва ти ти као опо ми њу-
ће ис ку ство ко је иде ју ра та уна пред по ти ре као мо гућ ност за осва ја ње 
бу ду ћег ми ра. Иде ја и ре а ли за ци ја ра та ра ђа ју увек не ке но ве ра то ве 
и те ме ко је се због сво је осе тљи во сти ма хом гу ра ју на мар ги не као 
та бу и зи ра не обла сти пре ко ко јих се рет ко или ни ка да не пре ла зи. 
Опо ми њу ће ис ку ство, ка ко је не ко од кри ти ча ра на сло вио сво ју при чу 
о Или ће вој Ани Франк, мо жда је нај кон крет ни ји на чин да се опи ше 
овај по зо ри шни екс пе ри мент ко ји пред ста вља све тлу тач ку у мо ру 
по ку ша ја да се на до ма ћој по зо ри шној сце ни про го во ри је зи ком аван-
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гар де, је зи ком ко ји ру ши кла сич не по зо ри шне гра ни це, али и гра ни це 
то ле ран ци је на осе тљи ве те ме као што је стра да ње Је вре ја, Ср ба и 
Ро ма то ком ра та, али и не мач ког на ро да у Вр шцу на кон Дру гог свет-
ског ра та. Зар та вр ста ис ка за не бру тал но сти ни је је дан од од је ка ко јим 
се и Илић слу жи као сред ством ту ма че ња овог ау тен тич ног ма те ри-
ја ла? Зар ти од је ци не опо ми њу на мо гућ ност да се осло ба ђа ју ћи се 
ти ра ни на и са ми мо же мо у ње га пре тво ри ти? Део од го во ра је мо жда 
и у овој Или ће вој пред ста ви али и у ис ку ству сва ко га од нас ко ји се би 
по ста вља мо циљ да стал но над вла да ва мо там ну стра ну људ ске при ро-
де јер, ка ко Би јант, је дан од нај ста ри јих фи ло зо фа дав но ре че: „Ве ћи на 
љу ди је зла“. Да ни је та ко, сце на рио за Хо ло ка уст ни ка да не би мо гао 
да бу де ре а ли зо ван и Ана Франк не би во ди ла ова кав днев ник.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
бошкоВић, Дра га на. „О по ру ка ма и осве шће њу.“ Ве чер ње но во сти 19. 2. 2017.
бурић, Игор. „Опо ми њу ће (умет нич ко) све до чан ство.“ Днев ник 1. 2. 2017.
лебл, Алек сан дар. „Ни је са мо пра во пи сно пи та ње.“ Да нас 26. фе бру ар 2009.
МилосаВљеВић, Алек сан дар. „Ана Франк.“ Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да 14. март 2017.
Тасић, Ана. „Веч но по на вља ње истог.“ По ли ти ка 5. 2. 2017.

Ba u Man, Zig munt. Mo der nost i ho lo ka ust. Pre veo Sr đan Dvor nik. Za greb: Tim Pres, 2017.

Bojana S. Ivanov Đorđević

ANA FRANK − PREMA DNEVNIKU ANE FRANK
DIRECTED BY VLATKO ILIĆ

Summary

Ana Frank − prema dnevniku Ane Frank (Anne Frank – Based on Anne Frank’s 
Diary) directed by Vlatko Ilić represents an authentic phenomenon on the Serbian theater 
scene, not only during the theatrical season when it was premiered (February 10, 2016), 
but during many years in which neither audience nor theater critics had the opportunity 
to attend a similar theater event. In the context of the repertory policy of a small “provin-
cial theater”, such as the National Theater “Sterija” in Vršac, this project was designated 
as a kind of cultural shock that had a chance to shift the boundaries of theatrical experi-
ments or authors favoring avant-garde theatrical expression. Announcing their artistic 
project, Ilić and Klačar pointed out that Ana Frank − prema dnevniku Ane Frank was 
based on the belief that an artwork, if it deals with problems, certainly affects the social 
environment in which it originates, and in this case, we hope, it sensitizes the audience 
to the sufferings of another. To what extent this performance has managed to loosen the 
borders that exist between those who are categorical in the view that everything has al-
ready been said about the Second World War and that the monuments raised in Vršac in 
memory of the victims of fascism have already told part of the story of the sufferings of 
the Germans in the post-war period, and the others who would rather condemn the com-



186

munists, it is difficult to say. What is certain is that the wounds remained and the memo-
ries of victims on both sides are still vivid, and that each one is maintained and reflected 
in some personal truth. Ilić’s performance was conceived as ambiental. One of the goals 
of the author was to explore the public’s attitude towards the topic of the Holocaust, as well 
as the expectations regarding Anne Frank’s Diary as the starting point of this theatrical 
research.

Keywords:  Holocaust, Anne Frank, avant-garde, ambiental theatre.



187

ПРИКАЗИ
UDC 78(497.6)”1878/1918”(049.32)

KRAT KA MU ZIČ KA BI O GRA FI JA BO SNE I HER CE GO VI NE 
(1878–1918) / SHORT MU SIC BI O GRAPHY OF BO SNIA AND 

HER ZE GO VI NA (1878–1918) / CON CERT RE COR DINGS
(Oc to ber 24, 2014); Aca demy of Mu sic in Sa ra je vo, Sa ra je vo, 2014;  

Ma ja Ač kar Zla ta re vić, pi a no; Con cert or ga ni zer and edi tor dr. La na Pa ću ka

Ком пакт-диск Крат ка му зич ка би о гра фи ја Бо сне и Хер це го ви не (1878–
1918) на стао је за хва љу ју ћи ис тра жи ва њи ма мла де бо сан ско хер це го вач ке 
му зи ко ло шки ње Ла не Па ћу ке, до цен та на Му зич кој ака де ми ји у Са ра је ву.1 
Ком по зи ци је на овом му зич ком из да њу пр ви пут су пред ста вље не са ра јев-
ској пу бли ци у из во ђе њу пи ја нист ки ње Ма је Ач кар Зла та ре вић,2 на кон цер-
ту одр жа ном у окви ру IX ме ђу на род ног сим по зи ју ма „Му зи ка у дру штву“ 
(Са ра је во, 23–26. 10. 2014), ко ји је те мат ски био по све ћен обе ле жа ва њу сто-
го ди шњи це од по чет ка Пр вог свет ског ра та. 

У узор ном из во ђе њу пи ја нист ки ње Ма је Ач кар Зла та ре вић на ком пакт-
-ди ску пред ста вље но је 12 ну ме ра са лон ске му зи ке за кла вир: Ми ле не Мра-
зо вић Прајндлсбер гер (Mi le na Mra zo vić Pre indlsber ger, 3), Алек сан дра (Шан-
дора) Бо си љев ца (Alek san dar Bo si lje vac, 4), Ју ли ју са Фу чи ка (Ju li us Fu čik, 2), 
Фран ти ше ка Ма ће јов ског (Fran ti šek Matějovský, 1), Ју ли ју са Ђ. Ма јо ра (Ju li-
us Gyula Ma jor, 1) и Љу бо ми ра Ба ја ца (Lju bo mir Ba jac, 1).3 Вре мен ски оквир 
од 1878. до 1918. го ди не ука зу је на пе ри од ау стро у гар ске упра ве у Бо сни и 
Хер це го ви ни, ко ји је и у фо ку су му зи ко ло шких ин те ре со ва ња Ла не Па ћу ке. 

1 Ла на Па ћу каза вр ши ла је основ не, ма ги стар ске и док тор ске сту ди је на Од се ку за 
му зи ко ло ги ју и ет но му зи ко ло ги ју на Му зич кој ака де ми ји у Са ра је ву, а ње на са да шња ис-
тра жи ва ња пр вен стве но су усме ре на на му зич ки жи вот у Бо сни и Хер це го ви ни, а по себ но 
у Са ра је ву у пе ри о ду aустроугарске упра ве (1878‒1918). Глав на је уред ни ца ча со пи са Му зи ка. 

2 Ма ја Ач кар Зла та ре вић ди пло ми ра ла је и ма ги стри ра ла на Од се ку за кла вир на Му-
зич кој ака де ми ји у Са ра је ву. На Кра љев ској му зич кој ака де ми ји у Шток хол му за вр ши ла је 
ма ги стар ске сту ди је на Од се ку за ба рок ну му зи ку (чем ба ло). На сту па ла је у Бо сни и Хер-
це го ви ни, Сло ве ни ји, Хр ват ској, Ср би ји, Грч кој, Не мач кој, Ита ли ји, Швед ској, Тур ској и 
Егип ту. За по сле на је као ван ред ни про фе сор кла ви ра на Му зич кој ака де ми ји у Са ра је ву.

3 Нот на из да ња из ве де них ком по зи ци ја Ла на Па ћу ка је са ку пи ла за вре ме сво јих ар-
хив ских ис тра жи ва ња у Са ра је ву (Хи сто риј ски ар хив), Бе чу (Österreichisches Sta at sar chiv, 
Österreichische Na ti o nal Bi bli ot hek, Wi en bi bli ot hek im Rat ha us), Бу дим пе шти (Széchenyi Na-
ti o nal Li brary), За гре бу (На ци о нал на и све у чи ли шна књи жни ца) и Бе о гра ду (Ар хив Му зи-
ко ло шког ин сти ту та СА НУ). 
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Мо дер ни за ци ја и по ста вља ње те ме ља му зич ког жи во та, пре ма угле ду на 
европ ске уз о ре, би ли су глав на за да ћа број них му зи ча ра при до шли ца, ко ји 
су свој но ви дом и по ље умет нич ке де лат но сти на шли у Бо сни и Хер це го-
ви ни. И у из бо ру ком по зи то ра на овом из да њу огле да се ви ше на ци о нал ност 
Ду нав ске мо нар хи је: Хр ват ска (M. Mra zo vić Pre indlsber ger, A. Bo si lje vac), 
Че шка (J. Fu čik, F. Matějovský), Ма ђар ска (J. G. Ma jor). Је ди ни ком по зи тор 
ро ђен у Бо сни и Хер це го ви ни је Љу бо мир Ба јац. У том сми слу, му зич ка 
оства ре ња по ме ну тих ком по зи то ра сво је вр сна су му зич ка раз глед ни ца ау-
стро у гар ског Са ра је ва, на шта упу ћу ју ка ко на зи ви ком по зи ци ја та ко и њи-
хов му зич ки са др жај.

Му зич ко из да ње с раз ло гом је отво ре но ком по зи ци ја ма Ми ле не Мра-
зо вић Прајндлсбер гер (Бје ло вар, 1863. – Беч, 1927), ко ја је жи ве ла нај пре у 
Ба ња лу ци а по том у Са ра је ву (1879–1919). Би ла је пр ва же на уред ни ца у 
бо сан ско хер це го вач ком но ви нар ству и вла сни ца и глав на уред ни ца ли ста 
Bo snische Post (1889–1896), а као пи ја нист ки ња на сту пи ла је на пр вом кон-
цер ту умет нич ке му зи ке у Бо сни и Хер це го ви ни 31. 5. 1881. у Ба ња лу ци. 
Ла на Па ћу ка ис ти че да су ње не са лон ске ком по зи ци је за кла вир нај ра ни ји, 
до са да по зна ти, при ме ри ком по зи тор ског ства ра ла штва на ста лог у Бо сни 
и Хер це го ви ни. Ње не ком по зи ци је на овом из да њу већ сво јим на сло ви ма 
ука зу ју на по ве за ност ком по зи тор ке са сре ди ном у ко јој је де ло ва ла: Würt
tem berg Marsch op. 10 (ком по но ван из ме ђу 1879. и 1882. и по све ћен Вил хел-
му Хер цо гу фон Вир тем бер гу [Wil hem Her zog von Würt tem berg], вој ном 
за по вед ни ку и по гла ва ру Зе маљ ске вла де у Са ра је ву), Osma nisch Ma zur ka 
(1882) op. 11 и Bo sniaPol ka Fran ca i se (1882). Алек сан дар (Шан дор) Бо си ље-
вац (Кар ло вац, 1860. – Хвар, 1918), сту ди је ор гу ља за вр шио је у Пра гу, а 1891. 
име но ван је за на став ни ка му зи ке у Учи тељ ској шко ли у Са ра је ву, где је 
де ло вао до 1900. го ди не. Ком по но вао је са лон ску му зи ку, ин спи ри сан на-
род ном бо сан ско хер це го вач ком му зи ком. На овом му зич ком из да њу за сту-
пљен је са нај ви ше де ла, са ти пич но са лон ским на сло ви ма: La se re na de op. 
42; Из бор го спо ђа оp. 47; Из при ја тељ ства оp. 48 (1895); Јед на ноћ на ис то
ку – Фан та стич ни ис точ ни плес оp. 53 (1896), по све ћен та да шњем гра до на-
чел ни ку Са ра је ва Мех ме ду Ка пе та но ви ћу Љу бу ша ку. Ју ли јус Фу чик (Праг, 
1872. − Бер лин, 1916) је за вр шио Кон зер ва то ри јум у Пра гу (ви о ли на, фа гот), 
а по том је ком по зи ци ју и ор ке стра ци ју учио код А. Двор жа ка (An to nin Dvoř-
ák). Као вој ни ка пел ник ор ке стра пе шач ке ре ги мен те бр. 86 де ло вао је у 
Са ра је ву од 1897. до 1900. го ди не. У овом пе ри о ду ком по но вао је број не 
при год не ком по зи ци је за кла вир и ор ке стар, ин спи ри шу ћи се сре ди ном у 
ко јој је ра дио. Та кве су и две кла вир ске ми ни ја ту ре: Sa ra je vo Marsch op. 66 
и Her ze go vi nian Marsch op. 235. Још је дан че шки ком по зи тор на овом му зич-
ком из да њу је Фран ти шек Ма ће јов ски (Не ха ни це, 1781. − Са ра је во, 1938), 
ко ји је за вр шио Кон зер ва то ри јум у Пра гу, а од 1900. го ди не де ло вао у Ба ња-
лу ци као ди ри гент Хр ват ског пе вач ког дру штва „На да“, да ју ћи и при ват не 
ча со ве му зи ке, а 1902. до био је зва нич но одо бре ње за отва ра ње Му зич ке 
шко ле. У Са ра је во је пре шао у ма ју 1905. и де ло вао као хо ро во ђа Срп ског 
цр кве ног пе вач ког дру штва „Сло га“, а отва рио је и Му зич ку шко лу ко ја је 
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ра ди ла од 1908. до 1918. По ред бо га те пе да го шке и ди ри гент ске де лат но сти, 
био је ак ти ван и као ком по зи тор. На ком пакт-ди ску је пред ста вљен са Plev
na Mar che за кла вир, ко ји је по све ћен ото ман ском вој ско во ђи Осма ну Ну ри-
-па ши, ко ји се про сла вио у тур ско-ру ским ра то ви ма 1877. го ди не. У де лу се 
чу ју ,,ја сне ре флек си је ори јен тал не му зич ке тра ди ци је“. Ју ли јус Ђу ла Ма јор 
(Ко ши це, 1859. − Бу дим пе шта, 1925), ма ђар ски пи ја ни ста и ком по зи тор, му-
зич ко обра зо ва ње сте као је на Му зич кој ака де ми ји у Бу дим пе шти. По се ћи-
вао је Бо сну и Хер це го ви ну (1909−1913) при ву чен бо га том му зич ком тра ди-
ци јом, а у овом пе ри о ду на ста ла су и ње го ва де ла ин спи ри са на бо сан ско хер-
це го вач ким фол кло ром, као што је и кла вир ска ком по зи ци ја Bo snische Rhap
so die op. 71. Иа ко је ори ги нал но би ла пи са на за хор и кла вир, ве ли ку по пу-
лар ност ужи ва ла је и со ло кла вир ска вер зи ја. Де ло је по све ће но са ра јев ском 
Му шком пе вач ком дру штву. Љу бо мир Ба јац (Мо стар, 1890. − Са ра је во, 1951) 
се на кон му зич ког обра зо ва ња сте че ног у Са ра је ву му зич ки уса вр ша вао на 
Кон зер ва то ри ју му Ge sellschaft der Mu sik fre un de у Бе чу (шк. 1910/11), а за тим 
и у Бу дим пе шти, где је сту ди рао ком по зи ци ју на Му зич кој ака де ми ји 
(1911−1913). Од 1914. до 1932. де ло вао је у Са ра је ву, у свој ству ди ри ген та 
Срп ског пра во слав ног цр кве ног пе вач ког дру штва „Сло га“, а у пе ри о ду из-
ме ђу два свет ска ра та раз ви јао сво ју умет нич ку и пе да го шку де лат ност. 
По след ња ну ме ра на овом звуч ном из да њу је упра во Бај че ва ком по зи ци ја 
сим бо лич ног на сло ва Па ле на де, ко ју је ком по но вао 1914. го ди не у Са ра је ву. 

Дво је зич ну про грам ску књи жи цу уз ком пакт-диск, на бо сан ском и ен-
гле ском је зи ку, при ре ди ла је Ла на Па ћу ка. Она са др жи по дат ке о ком по зи-
то ри ма са лон ских ко ма да, као и осврт на сни мље на де ла. За хва љу ју ћи ис-
тра жи ва њи ма Ла не Па ћу ке и из во ђач ком ан га жма ну Ма је Ач кар Зла та ре вић, 
скре ну та је па жња јав но сти на за бо ра вље на име на из исто ри је бо сан ско хер-
це го вач ке му зи ке. На да мо се да ће се овај вред ни за јед нич ки по ду хват на-
ста ви ти, те да ће ре зул ти ра ти но вим звуч ним из да њи ма, ко ја би мо гла да 
бу ду пра ће на и штам па њем ал бу ма са лон ске му зи ке са ре пре зен та тив ним 
при ме ри ма из му зич ке про шло сти Бо сне и Хер це го ви не.

Маријана Н. Кокановић Марковић
Универзитет у Новом Саду, Академија уметности

marijanakokanovic@yahoo.com
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UDC 78.071.1:929 Zajc I.(082)(049.32)

IVAN ZAJC (1832–1914): GLA ZBE NE MI GRA CI JE I
KUL TUR NI TRAN SFE RI U SRED NJOJ EU RO PI I ŠI RE U

 „DU GOM“ 19. STO LJE ĆU / MU SI CAL MI GRA TI ONS
AND CUL TU RAL TRAN SFERS IN THE ʼLONGʼ 19TH

CEN TURY IN CEN TRAL EU RO PE AND BEYOND,
ured nik/edi tor Sta ni slav Tuk sar, se ri ja: Mu zi ko loš ki zbor ni ci,  

Za greb: Hr vat sko mu zi ko loš ko druš tvo, 2016.

Збор ник ра до ва Иван Зајц (1832–1914): Гла збе не ми гра ци је и кул тур ни 
тран сфе ри у сред њој Еу ро пи и ши ре у „ду гом“ 19. сто ље ћу при ре дио је ака-
де мик Ста ни слав Тук сар (Sta ni slav Tuk sar, Za greb), а об ја вљен је у из да њу 
Хр ват ског му зи ко ло шког дру штва.1 Са др жи 28 сту ди ја ау то ра из: Ау стри је, 
Бу гар ске, Че шке Ре пу бли ке, Хр ват ске, Ир ске, Изра е ла, Ју жне Ко ре је, Ма ђар-
ске, Пољ ске, САД, Сло вач ке и Сло ве ни је. За хва љу ју ћи то ме, ства ра ла штво и 
умет нич ка де лат ност Ива на Зај ца (Ivan Zajc) осве тље ни су и из ван на ци о нал-
них окви ра, што го во ри у при лог ње го вом ши рем европ ском зна ча ју. 

У Пред го во ру Ста ни слав Тук сар се освр ће на збор ник ра до ва по све ћен 
Ива ну Зај цу из 1982. го ди не,2 ука зу ју ћи на про ме ну при сту па и ста вља ју ћи 
са да фо кус на фе но мен му зич ких ми гра ци ја, што је отво ри ло но ве пер спек-
ти ве у ту ма че њу и са гле да ва њу Зај че ве умет нич ке де лат но сти, али и до ве ло 
до „сво је вр сне ин тер на ци о на ли за ци је ње го вог слу ча ја“. Ра до ви у збор ни ку 
по де ље ни су у пет те мат ских це ли на: Зај че ве опе ре, Зај чев опус и ши ре, Гла
збе не ми гра ци је и кул тур ни тран сфе ри, Ре цеп ци ја Зај че вих дје ла из ван Хр
ват ске и Око Зај ца. По сма тра ју ћи збор ник у це ли ни, уо ча ва се да пр ви и 
по след њи рад, иа ко су свр ста ни у од го ва ра ју ће те мат ске бло ко ве, има ју функ-
ци ју сво је вр сног „окви ра“: увод ни ка и за кључ ка. На и ме, у пр вој сту ди ји 
Ста ни сла ва Тук са ра Из ме ђу дру штве них од ред ни ца и умјет нич ке сло бо де: 
о по ја ва ма ми гра ци је и кул тур ног тран сфе ра као ди на мич них прин ци па у 

1 Штам па њу ове пу бли ка ци је прет хо дио је исто и ме ни ме ђу на род ни му зи ко ло шки 
скуп, на ко јем су из ло же ни ре фе ра ти са бра ни у збор ни ку. Скуп је одр жан у За гре бу 2014. 
го ди не, по во дом обе ле жа ва ња 100 го ди на од смр ти И. Зај ца, у ор га ни за ци ји Хр ват ског му-
зи ко ло шког дру штва и Од сје ка за по ви јест хр ват ске гла збе ХА ЗУ. 

2 Zbor nik ra do va sa znan stve nog sku pa odr ža nog u po vo du 150. ob ljet ni ce ro đe nja Iva na 
Zaj ca (1832−1914), ured. Lo vro Žu pa no vić, Ju go sla ven ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti – Mu-
zi ko loš ki za vod Mu zič ke aka de mi je u Za gre bu, Za greb 1982.



191

хр ват ској гла збе ној кул ту ри од Лу ка чи ћа до Зај ца, ау тор ука зу је на ком-
плек сност фе но ме на ми гра ци ја и кул тур ног тран сфе ра, „као ди на мич них и 
кон сти ту тив них прин ци па“ у исто ри ји хр ват ске му зи ке од по чет ка XVII до 
по чет ка XX ве ка, да ју ћи нај пре хро но ло шки пре глед по је ди нач них слу ча је-
ва му зич ке ими гра ци је и му зич ке еми гра ци је (у об зир су узе ти ком по зи то-
ри, из во ђа чи, му зич ки пи сци и са ку пља чи му зи ка ли ја), а по том и ти по ло-
ги ју ми гра циј ских слу ча је ва ба зи ра ну на осно ву по ти сних (push) и при влач-
них (pull) фак то ра. По себ но је ис так нут зна чај Ива на Зај ца за му зич ки жи вот 
За гре ба; И. Зајц је зна ња и ве шти не сте че не на сту ди ја ма у ино стран ству 
при ме њи вао у сво јој бо га тој умет нич кој и пе да го шкој де лат но сти. У сту ди-
ји Са ње Ма јер Бо бет ко (Sa nja Ma jer-Bo bet ko, Za greb) Ivan Zajc in the Whirl
po ol of Cro a tian Mu sic Hi sto ri o graphy: To ward a Mo no graph ау тор ка ука зу је 
на Зај чев зна чај и ис ти че да ње гов ком по зи тор ски опус због сво је обим но сти 
ни је у пот пу но сти са гле дан, те да ње го ва ана ли за и ре ва ло ри за ци ја оста ју 
иза зов бу ду ћим ис тра жи ва чи ма, као и ау то ри ма „(пре)ду го иш че ки ва не 
мо но гра фи је“. 

Ка ко сцен ска де ла чи не око сни цу Зај че вог ком по зи тор ског ства ра ла-
штва, чи ни се и ло гич ним што је пр ви те мат ски блок по све ћен ње го вим 
до са да ма ње по зна тим опе ра ма. Ко раљ ка Кос (Ko ralj ka Kos, Za greb) у ра ду 
Не по зна ти Зајц: La dea del la Mon tag na, ov ve ro i mi na to ri (Пла нин ска бо ги ња 
или Ру да ри) по ме ну ту опе ру-бај ку ис ти че као из вр стан при мер му зич ког 
ро ман ти зма у Хр ват ској, док Јо лан та Гу зи Па си јак (Jo lan ta Guzy-Pa si ak, War-
saw) у сту ди ји Po lish The mes in the Ope ras of Ivan Zajc (Pan Tvar dow ski, La
di es and Hus sars) пи ше о са рад њи ли бре ти сте Јо си па Еу ге на То ми ћа (Jo sip 
Eu gen To mić) и Ива на Зај ца на опе ра ма ко је по чи ва ју на вред ним де ли ма из 
пољ ске књи жев но сти (Józef Ig nacy Kras zew ski: Mi strz Twar dow ski; Alek san der 
Fre dro: Damy i hu zary). У сту ди ји Вјерe Ка та ли нић (Vje ra Ka ta li nić, Za greb) 
Зај че ва опе ра При мор ка (1901) и ње го ва иде ја „гла збе не дра ме“, по ред пи-
та ња ком по зи то ро вог жан ров ског од ре ђе ња овог де ла, ис так нут је и мо тив 
про бле ма (е)ми гра ци је у ли бре ту, док се у фо ку су ис тра жи ва ња Ро зи не Па-
лић Је ла вић (Ro zi na Pa lić-Je la vić, Za greb) на шла Зај че ва на ци о нал но-исто-
риј ска опер ска три ло ги ја Ми слав, Бан Ле гат и Ни ко ла Шу бић Зрињ ски, с 
по себ ним ана ли тич ким уви дом у хор ске ну ме ре и од лом ке, као дра ма тур шке 
но си о це опе ре („Vox po pu li“ – уло га и зна че ње збор ских бро је ва / уло ма ка у 
хр ват ској на ци о нал но по ви је сној опер ној три ло ги ји [Мислав, Бан Ле гат, 
Ни ко ла Шу бић Зрињски] Iva na Zaj ca). Зо ран Ју ра нић (Zo ran Ju ra nić, Za greb) 
у сту ди ји Раз вој гла збе них и сцен ских из ра жај них сред ста ва у опер ном 
ства ра ла штву Ива на Зај ца, да је увид у раз вој ни пут Зај че вог опер ског ства-
ра ла штва у од но су на ње го ве уз о ре, а пр вен стве но Ђ. Вер ди ја (Gi u sep pe 
Ver di). 

У дру гом те мат ском бло ку Зај чев опус и ши ре са бра не су че ти ри сту-
ди је у ко ји ма се да је увид у раз ли чи те сег мен те бо га тог ком по зи то ро вог 
опу са. Ан дреа Ха рант (An drea Ha r randt, Vi en na) у ра ду Zajc and Vi en na, Re
vi si ted пи ше о ком по зи то ро вом беч ком пе ри о ду (1862–1870), ка ко би ука за ла 
на но ве аспек те из во ђе ња и ре цеп ци је ње го вих де ла, али и умет ни ко вог 
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де ло ва ња у окви ру хр ват ске за јед ни це у Бе чу. Ау тор ка ис ти че и зна чај Сла-
вен ског збор ског дру штва, ко је је из во ди ло Зај че ве ком по зи ци је, и сло вен-
ских ба ло ва. У сле де ћем при ло гу На та ше Ле ва рић Шпо ља рић (Na ta ša Le va-
rić Špo lja rić, Za greb) Ста ње Зај че ва опу са – ис прав ци и ре ви зи је опер них 
опу са циљ ау тор ке је био да ре ви ди ра по пис Зај че вих опе ра. Ка та ри на Ко прек 
(Ka ta ri na Ko prek, Za greb) у сту ди ји Са крал на гла зба Ива на Зај ца скре ће па-
жњу на ком по зи то ро ве ду хов не ком по зи ци је у дру штве но-исто риј ском и 
цр кве но-ли тур гиј ском кон тек сту, ука зу ју ћи и на Зај че ву де лат ност, као ди-
ри ген та све ча них ми са у за гре бач кој Ка те дра ли, те уред ни ка му зич ких при-
ло га у ли сту Св. Це ци ли ја. У ра ду Ру же и љу би це Ива на Зај ца Да ли бо ра 
Да ви до ви ћа (Da li bor Da vi do vić, Za greb) раз ма тра на је со ло пе сма Ру жа и 
љу би ца с ци љем да се пре и спи та ју ра ни ја ту ма че ња, бу ду ћи да је ово де ло 
ис кљу че но из ка но на ком по зи то ро вог опу са. 

У сле де ћем те мат ском кру гу, Гла збе не ми гра ци је и кул тур ни тран сфе
ри, об је ди ње ни су ра до ви ко ји ни су са др жај но по ве за ни са ства ра ла штвом 
Ива на Зај ца, већ се од но се на ми гра циј ске те ме ве за не за Ир ску и Ве ли ку 
Бри та ни ју, Ју жну Ко ре ју, Бу гар ску, Хр ват ску и уоп ште је вреј ско пи та ње. 
Ха ри Вајт (Ha rry Whi te) у сту ди ји The En glish Re si stan ce to Ope ra ис тра жу-
је „не у спех“ ен гле ске опе ре, као до ма ћег жан ра, у пе ри о ду из ме ђу Хен ри ја 
Пер сла (He nry Pur cell) и Бе ња ми на Брит на (Be nja min Brit ten), по себ но ука-
зу ју ћи на бли скост из ме ђу опе ре и књи жев но сти на ен гле ском је зи ку ко ју је 
за го ва рао Бер нард Шо (Ber nard Saw). У сле де ћем при ло гу In flux of We stern 
Mu sic in Early 20thCen tury Ko rea: Fo cu sing on Early ʼYangakʼ Com po sers̓ Mu
si cal Bac kgro unds and The ir Iden ti ti es Хе Сок Оух (Hee So ok Oh, Se oul) пи ше 
о му зич ким при ли ка ма у Ко ре ји кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, као и о 
ути ца ју за пад но е вроп ске му зи ке на ства ра ла штво ком по зи то ра ро ђе них из-
ме ђу де ве де се тих го ди на XIX и два де се тих го ди на XX ве ка. Сте фан Хар ков 
(Ste fan Har kov, Shu men-So fia) у сту ди ји Bul ga rian Com po sers Ba sed out si de 
Bul ga ria: Fo ur Ge ne ra ti ons of Mu si cal Mi grants Unap pre ci a ted in The ir Na ti ve 
Land раз ма тра по зи ци је и ства ра ла штво че ти ри ге не ра ци је бу гар ских ком-
по зи то ра ко ји су де ло ва ли или де лу ју ван зе мље, по чев од Зај че вих са вре-
ме ни ка до да на шњих да на, ука зу ју ћи на чи ње ни цу да уко ли ко се не ко стал-
но на се ли у ино стран ству, у Бу гар ској има ста тус стран ца. Та ко ни шест 
ком по зи то ра, раз ма тра них у овом ра ду, ни су укљу че ни у слу жбе не по пи се 
Дру штва бу га р ских ком по зи то ра. У две сту ди је раз ма тра на су пи та ња је-
вреј ских му зи ча ра. Ју да Ма трас (Ju dah Ma tras, Ha i fa-Je ru sa lem) се фо ку си ра 
на по ја ву ми гра ци ја сред њо е вроп ских и ис точ но е вроп ских је вреј ских му-
зи ча ра у исто риј ско-кул ту ро ло шком кон тек сту, а по себ но на тран сфер тра-
ди ци о нал не је вреј ске у умет нич ку и по пу лар ну за пад но е вроп ску му зи ку 
(Post̓ Eman ci pa tion̓  Mi gra tion of Cen tral and Ea stern Eu ro pean Je wish Mu si ci
ans: En treè in to We stern Art Mu sic, Tran sfer of Tra di ti o nal Je wish Mu sics, and 
In no va ti ons in We stern Art and Po pu lar Mu sic). Рад Та ма ре Јур кић Свибaн (Ta-
ma ra Jur kić Svi ban, Za greb) Mu si ci ans of Je wish Ori gin in Nort hern Cro a tia 
be fo re 1941 as Exam ples of Cul tu ral Mi gra tion and Cul tu ral Tran sfers wit hin the 
Cen tralEu ro pean Cul tu ral Cir cle по све ћен је је вреј ским му зи ча ри ма по пут 
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Ан ту на Швар ца (An tun Schwarz), осни ва ча по зо ри шног ор ке стра пре до ла ска 
И. Зај ца, за тим Ју ли ју са Еп штај на (Ju li us Ep stein), учитељa Гу ста ва Ма ле ра 
(Gu stav Ma hler) и про фе со ра кла ви ра у Бе чу, те пи ја нист ки ње Ан то ни је Гај-
гер Ај ххорн (An to ni ja Ge i ger-Eic hhorn). Ау тор ка је на сто ја ла да ука же на пу-
те ве кул тур них ми гра ци ја из Сред ње Евро пе пре ма Хр ват ској, те да иден ти-
фи ку је „вр сту и об лик кул тур ног тран сфе ра ко ји се до го дио кул тур ним до-
ди ри ма уну тар ау стро-угар ско-че шко-хр ват ског кул тур ног кру га“. Ка ти ца 
Бу рић Ће нан (Ka ti ca Bu rić Će nan, Za dar) пи ше о опе ри Краљ од Сил бе Вје ко-
сла ва Ро зен бер га Ру жи ћа (Vje ko slav Ro sen berg Ru žić), с уви дом у са др жај и 
му зич ки је зик, кон текст на стан ка, а ис пи ти ва ни су и мо гу ћи раз ло зи за што 
ово де ло ни је из ве де но (Тра ди циј ски оби чај би ра ња кра ља у опе ри Краљ од 
Сил бе ва ра ждин ско га скла да те ља Вје ко сла ва Ро зен бер га Ру жи ћа – кул тур
ни тран сфер из тра ди циј ске ба шти не у умјет нич ку гла збу). 

У те мат ском одељ ку Ре цеп ци ја Зај че вих дје ла из ван Хр ват ске, ре цеп-
ци ја Зај че вог ства ра ла штва раз ма тра на је пр вен стве но у aустроугарском 
кон тек сту (Сло ве ни ја, Сло вач ка, Че шка, Ма ђар ска), али и у Бу гар ској и САД. 
В. Еве рет (Wil li am A. Eve rett, Kan sas City) у тек сту Early Per for man ces of 
Zajc̓ s Sta ge Works in the U.S. пи ше о ре цеп ци ји Зај че вих по зо ри шних де ла у 
САД, ука зу ју ћи на по сто ја ње Зај ца као ком по зи то ра беч ких опе ре та, али и 
као хр ват ског на ци о нал ног ком по зи то ра. И док су Зај че ве беч ке опе ре те 
из во ђе не за не мач ке до се ље ни ке, у по зо ри шти ма на не мач ком је зи ку, де ла 
на хр ват ском има ла су функ ци ју озна чи те ља иден ти те та хр ват ских до се ље-
ни ка. Ле он Ште фа ни ја (Leon Šte fa ni ja, Lju blja na) у ра ду Ivan Zajc – A Con tri
bu tion to His Re cep tion Hi story in Slo ve nia нај пре ука зу је на ре цеп ци ју Зај че-
ве му зи ке, а по том ана ли зи ра на пи се о ње му у сло ве нач кој штам пи у кон-
тек сту „кул тур не раз ме не“. Ја на Лен го ва (Ja na Lengová, Bra ti sla va) пи ше о 
ре цеп ци ји Зај ца у Сло вач кој, ука зу ју ћи на хр ват ско-сло вач ке кул ту р не и 
дру штве не ве зе (Ivan Zajc and his Re cep tion in Slo vak Mu sic Cul tur). По себ ну 
по пу лар ност у Сло вач кој ужи ва ла су ком по зи то ро ва хор ска и му зич ко-сцен-
ска де ла. Ми ха е ла Фри ма но ва (Mic ha e la Frimanová, Pra gue) у при ло гу Ivan 
Zajc in the Bo he mian Lands пи ше да је Зајц ужи вао по пу лар ност код че шке 
пу бли ке, док су ми шље ња кри ти ча ра ва ри ра ла у за ви сно сти од оп штих и 
дру штве них при ли ка. По себ на па жња фо ку си ра на је на опе ре те и опе ру 
Ни ко ла Шу бић Зрињ ски. У фо ку су ис тра жи ва ња П. Бо зоа (Péter Bozó, Bu da-
pest) у ра ду Mu si cal Mi gra tion and Cul tu ral Tran sfers at the Bu da pest Folk 
The a tre: The Ca se of József Kon ti (Cohn; 1852–1905) су опе ре те Јо же фа Кон-
ти ја (József Kon ti), али и из во ђе ње Зај че вих опе ре та у Ма ђар ској у дру гој 
по ло ви ни XIX ве ка. У по след њем при ло гу раз ма тра на је Зај че ва ре цеп ци ја 
у Бу гар ској. Сте фан ка Георгиjева (Ste fan ka Ge or gi e va, Sta ra Za go ra) пи ше о 
ком по зи то ро вим Бу гар ским пје сма ма, ко је су би ле ве о ма по пу лар не на ре-
пер то а ру бу гар ских пе вач ких дру шта ва, а ука за но је и на ве зе из ме ђу бу-
гар ских му зи ча ра и Ива на Зај ца, као и на чи ње ни цу да су се мно ги мла ди 
бу гар ски умет ни ци шко ло ва ли упра во у Хр ват ском гла збе ном за во ду.

У по след њем те мат ском кру гу, под на зи вом Око Зај ца, са бра ни су ра-
до ви ко ји се од но се на ис тра жи ва ње звуч них сни ма ка Зај че вих де ла, као и 
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ње го вих ли ков них при ка за. На да Бе зић (Na da Be zić, Za greb) да је по пис ли-
ков них при ка за ком по зи то ра ко ји укљу чу ју пор тре те на фо то гра фи ја ма, 
скулп ту ре, сли ке, као и раз глед ни це и нот не све ске из да ва ча Ку гли ја с по-
чет ка XX ве ка (Ли ков ни при ка зи Ива на Зај ца). Ви ле на Вр ба нић (Vi le na Vr ba-
nić, Za greb) пру жа пр ви си сте ма ти зо ва ни по пис дис ко граф ских из да ња у 
ра ду Дис ко гра фи ја Ива на Зај ца од раз до бља ви ни ла до да нас, док Вељ ко 
Ли пов шћак (Velj ko Li pov šćak, Za greb) ис тра жу је још ра ни ји пе ри од звуч них 
из да ња у при ло гу Склад бе Ива на Зај ца на ше ла ко вим гра мо фон ским пло ча ма. 
Пред мет ис тра жи ва ња Та тја не Чун ко (Ta tja na Čun ko, Za greb) су Зај че ве ком по-
зи ци је на јав ним кон цер ти ма и сту диј ским сним ци ма у про дук ци ји Хр ват-
ске ра дио-те ле ви зи је: Дје ла Ива на Зај ца на јав ним кон цер ти ма и сту диј ским 
сним ка ма у про дук ци ји Хр ват ске ра ди о те ле ви зи је. Сту ди ја Ан то ни је Бог нер 
Ша бан (An to ni ja Bog ner-Ša ban, Za greb) по све ће на је ту ма че њу Зај че ве опе ре 
Пр ви гри јех из 1912. gодине, кроз ре жи сер ску ви зу ру Иве Ра и ћа, твор ца 
сцен ског мо дер ни зма код Хр ва та (Ра и ће ва ре жи ја опе ре Пр ви гри јех, 1912).

Збор ник ра до ва по све ћен Ива ну Зај цу, уз ра зно ли кост ме то до ло шких 
при сту па и ви зу ра по сма тра ња, чи та о ци ма ну ди мо гућ ност јед ног но вог и 
све о бу хват ни јег чи та ња ње го вог опу са и зна ча ја у да на шњем вре ме ну. Број-
ни ли ков ни и му зич ки при ло зи, адeкватно укло пље ни у текст, у зна чај ној 
ме ри обо га ћу ју ово из да ње. Ве ру је мо да ће, као што је и ис та кла Са ња Ма јер 
Бо бет ко, овај збор ник би ти зна чај на ста ни ца на пу ту ка ра ђа њу мо но гра фи је 
о Ива ну Зај цу.

Маријана Н. Кокановић Марковић
Универзитет у Новом Саду, Академија уметности

marijanakokanovic@yahoo.com
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UDC 792(497.11)(049.32)

ИДЕН ТИ ТЕТ ПО ЗО РИ ШТА: ОД ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НЕ 
КУЛ ТУ РЕ ДО ИМИ ЏА

Љубицa Ри стов ски,
КРЕ И РА ЊЕ ИДЕН ТИ ТЕ ТА ПО ЗО РИ ШТА,

Но ви Сад: По зо ри шни му зеј Вој во ди не и За јед ни ца
про фе си о нал них по зо ри шта Вој во ди не, 2017.

Књи га др Љу би це Ри стов ски за сно ва на је на ње ној док тор ској ди сер-
та ци ји од бра ње ној на Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду. Она об у- 
хва та це ло куп но по зо ри шно по ље, тј. со ци о кул тур ни ци клус по зо ри шта и 
по зо ри шне де лат но сти као еко-си стем уну тар ко га се раз ви ја по зо ри шна 
уста но ва, у овом слу ча ју На род но по зо ри ште /  Na rod no ka za liš te / Népszínház 
у Су бо ти ци. Kњигу чи не осам по гла вља уз имен ски ре ги стар, шест при ло-
га, ли те ра ту ру и са же так на ен гле ском је зи ку.

По ла зе ћи од Бур ди је о ве те зе да је по ље део дру штве ног про сто ра ко ји 
при па да јед ном вре ме ну, ау тор ка си ту и ра по зо ри ште у Су бо ти ци у ши ри 
кон текст со ци о кул тур ног ци клу са по зо ри шта. Као глав не ак те ре (аген се) на 
том по љу, ау тор ка из два ја ка ко уста но ву та ко и ње ну пу бли ку, што је ино-
ва ти ван при ступ у овом до ме ну.

Од ре ђу ју ћи свој ис тра жи вач ки при ступ као ин тер ди сци пли на ран и 
за сно ван на мул ти пер спек ти ви стич ком ста но ви шту, ау тор ка је те о риј ско 
уте ме ље ње на шла у ве ћем бро ју раз ли чи тих те о ри ја у не ко ли ко на уч них 
обла сти. Та ко се у до ме ну со ци о ло ги је ау тор ка фо ку си ра на ис тра жи ва ња 
из до ме на со ци о ло ги је умет но сти и со ци о ло ги је по зо ри шта; у до ме ну сту ди-
ја кул ту ре ис тра жу је пи та ња те о ри је иден ти те та и те о ри је ре пре зен та ци је; 
ко ри сти и ве ли ки број ра до ва у до ме ну ме наџ мен та, по себ но оних ко ји се 
од но се на ор га ни за ци о ну струк ту ру и ор га ни за ци о ну кул ту ру. За раз ма тра ње 
ви зу ел ног иден ти те та и иден ти те та уоп ште, нео п ход но је би ло ко ри сти ти 
ли те ра ту ру из до ме на пси хо ло ги је, мар ке тин га, те о ри ја ви зу ел ног ди зај на 
па чак и исто ри је по зо ри шта тј., још пре ци зни је, исто ри је кон крет не по зо ри-
шне ин сти ту ци је. Ау тор ка ци ти ра и на во ди ве ли ки број те о ре ти ча ра од со цио-
ло га кул ту ре: Вик то ри је Алек сан дер, Ми ло ша Не ма њи ћа, За гор ке Го лу бо вић, 
Је ле не Ђор ђе вић, Бра ни ми ра Стој ко ви ћа, пре ко кул ту ро ло га Ар џу на Апа ду-
ра ја, Ке ви на Ро бин са, Стју ар та Хо ла до те о ре ти ча ра ме наџ мен та у кул ту ри 
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као што су Са њин Дра го је вић, Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић, Дан ка Му жде-
ка Ман џу ка те ис тра жи ва ча кул тур не по ли ти ке: Ва си ље ви ћа, Бра ни ми ра 
Стој ко ви ћа, Ве сне Ђу кић, та ко да бо га та ли те ра ту ра об у хва та ви ше од 200 
је ди ни ца на срп ском и ен гле ском је зи ку.

У цен тру па жње ис тра жи ва ња је сте де фи ни са ње и кре и ра ње иден ти-
те та по зо ри шне уста но ве, да то кроз при мер На род ног по зо ри шта из Су бо-
ти це.  Ау тор ка твр ди: „Иден ти тет по зо ри шта се мо же кре и ра ти. Кре и ра њем 
иден ти те та мо же се по сти ћи из вр сност и топ фор ма по зо ри шта као од го вор 
на нео п ход ност ме ња ња у дру штве ним окол но сти ма тран зи ци је“. На рав но, 
ау тор ка схва та иден ти тет уста но ве су штин ски, као си стем вред но сти ко ји 
је, пре све га, од ре ђен ре пер то а ром али и ор га ни за ци о ном кул ту ром ко ја је 
у ова квој ком плек сној ин сти ту ци ји у ве ли кој ме ри од ре ђе на од но си ма из-
ме ђу ан сам ба ла ма ђар ске и срп ске дра ме, те раз вој ним хо ри зон том ко ји 
де фи ни ше, на пар ти ци па ти ван на чин, ру ко вод ство уста но ве. Исто вре ме но, 
не ма њу па жњу ау тор ка по кла ња и кул тур ној по ли ти ци др жа ве/гра да, за 
ко ју ка же да мо ра би ти раз вој на, мо ра по др жа ва ти раз вој ин сти ту ци ја и 
ути ца ти на ње га, по ка зу ју ћи до ко је ме ре она мо же и тре ба да ути че на по-
зо ри шну уста но ву ко ја је те мељ кул тур ног жи во та гра да.

У пр вом по гла вљу ау тор ка да је раз ло ге, мо ти ве за из бор те ме, од ре ђу-
је по ље ис тра жи ва ња и ста вља по се бан на гла сак на пи та ња ве за на за ор га-
ни за ци о ну кул ту ру, фи ло зо фи ју по сло ва ња и раз вој иден ти те та по зо ри шне 
уста но ве. На гла ша ва ју ћи ме то де сво га ис тра жи ва ња, она по ка зу је до ко је 
ме ре је ва жно да се уз те о риј ске при ме њу је и низ ем пи риј ских ме то да и то 
у ду жем вре мен ском пе ри о ду ко ји се, у ње ном слу ча ју, по кло пио са пе ри о дом 
ње ног ра да и упра вља ња по зо ри штем (1999–2015).

Дру го по гла вље по све ће но је пи та њи ма кул тур ног иден ти те та са по-
себ ним освр том на ин тер пре та ци је и ис тра жи ва ња кон це па та и те о ри ја иден-
ти те та у сту ди ја ма кул ту ре. Ау тор ка иден ти тет по зо ри шта за сни ва на про-
у ча ва њу ре пер то а ра, глу ма ца, пу бли ке, по зо ри шне ин сти ту ци је и ње не 
исто ри је, ор га ни за ци о не струк ту ре и ор га ни за ци о не кул ту ре, фи ло зо фи је 
по сло ва ња и ви зу ел ног иден ти те та. Љу би ца Ри стов ски твр ди да сви ови 
еле мен ти игра ју из у зет но ва жну уло гу у фо р ми ра њу иден ти те та ин сти ту-
ци је ко ји мо ра би ти ис ка зан кроз сва ис по ља ва ња у јав но сти: од згра де до 
ви зу ел ног иден ти те та ко му ни ка ци о них сред ста ва. У овом по гла вљу она 
ус по ста вља сет кри те ри ју ма нео п ход них у ана ли зи иден ти те та уста но ве, 
ста вља ју ћи ак це нат на те а тро гра фи ју по зо ри шта, ње гов про стор де ло ва ња, 
ор га ни за ци о ну струк ту ру и кул ту ру, фор ме ви зу ел не ре пре зен та ци је, те 
пу бли ку – стал ну, ци ља ну и по тен ци јал ну, на тај на чин ства ра ју ћи усло ве 
за раз у ме ва ње иден ти те та као дру штве не кон струк ци је ко ја се ре а ли зу је у 
од ре ђе ном вре ме ну и про сто ру.

Тре ће по гла вље, По зо ри шна уста но ва – иден ти тет и ор га ни за ци о на 
кул ту ра, по све ће но је ана ли зи зна ча ја ор га ни за ци о не струк ту ре и ор га ни-
за ци о не кул ту ре по зо ри шне уста но ве. Ау тор ка по ла зи од Хен ди је ве те о ри-
је ор га ни за ци о них кул ту ра (мо ћи, уло га, за дат ка и по др шке/осо ба), као и од 
те о ри ја ис тра жи ва ча Ја ни ћи је ви ћа и Де сле ра, да би их соп стве ним ем пи риј-
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ским ис тра жи ва њем про ве ри ла на при ме ру су бо тич ког по зо ри шта. Ау тор ка 
по све ћу је па жњу тра ди ци ји тј. исто ри ји су бо тич ког по зо ри шта, сма тра ју-
ћи да је она од кључ ног зна ча ја за од ре ђи ва ње са вре ме не ор га ни за ци о не 
кул ту ре, те про це не по тре ба за ње ним ме ња њем у скла ду са са вре ме ним 
по тре ба ма. По ла зе ћи од прет по став ке да су ор га ни за ци о на кул ту ра и ор-
га ни за ци о на струк ту ра две де тер ми нан те ко је од ре ђу ју уста ље не об ли ке 
по на ша ња љу ди у по зо ри шту, ау тор ка ин си сти ра да је по ста вља ње аде-
кват не „ди јаг но зе“ по сто је ће кул ту ре од кључ ног зна ча ја за раз у ме ва ње 
по тре ба при ли ком про јек то ва ња но вих дру штве но по жељ них ор га ни за ци-
о них кул ту ра.

У че твр том по гла вљу Фи ло зо фи ја по сло ва ња по зо ри шне уста но ве ау тор-
ка ана ли зи ра ре пер то ар и по зо ри шни дис курс упо ре ђу ју ћи раз ли ке из ме ђу 
ре пер то а ра дра ме на срп ском и дра ме на ма ђар ском је зи ку. Ау тор ка уо ча ва 
да је у срп ској дра ми, упр кос де кла ри са ним опре де ље њи ма (да се рав но мер-
но игра ју до ма ћи и стра ни ау то ри), од 51 пре ми је ре са мо 12 би ло до ма ћих 
ау то ра. У дра ми на ма ђар ском је зи ку од укуп но ре а ли зо ва них 59 пре ми је ра, 
30 је ра ђе но по тек сто ви ма ма ђар ских ау то ра, што од го ва ра про кла мо ва ном 
ста ву. И дра ма на срп ском и дра ма на ма ђар ском је зи ку ве ли ку па жњу по-
кла ња ју и са вре ме ним стра ним де ли ма, као и свет ској кла си ци, па се мо же 
ре ћи да се иден ти тет по зо ри шта гра ди у стал ном ди ја ло гу те отво ре но сти 
и пре ма све ту и пре ма на ци о нал ној кул ту ри. Та ко се ме ђу „до ма ћим“ драм-
ским де ли ма дра ме на ма ђар ском је зи ку, ко ја ина че ста вља ак це нат на ма-
ђар ска са вре ме на и кла сич на де ла, на ла зе и срп ски и ма ђар ски ау то ри из 
Вој во ди не (по ред ма ђар ских ау то ра ту су и Би ља на Ср бља но вић и Иво Ан-
дрић). Ова че ти ри сту ба ре пер то а ра и срп ске и ма ђар ске дра ме омо гу ћа ва ју 
пу бли ци ка ко на ци о нал не и ло кал не та ко и свет ске уви де у драм ско ства ра-
ла штво и ње го ве те мат ске ши ри не. По себ ну па жњу ау тор ка по кла ња ети ци 
по зо ри шног по сло ва ња ко ја је у су бо тич ком по зо ри шту ре гу ли са на пра вил-
ни ком о ра ду из 2009. го ди не, по ре де ћи га са ети ком Ста ни слав ског, Брех та, 
Ар тоа и Гро тов ског. Ау тор ка по ку ша ва да по ка же да ли се ети ка глу ме мо же 
угра ди ти у са вре ме не фи ло зо фи је по сло ва ња ко је је у по слов ном ме наџ мен ту 
раз вио Пи тер Дра кер. По ла зе ћи од те о ри ја адап тив ног ме наџ мен та ква ли те та 
и раз ли чи тих фи ло зо фи ја по сло ва ња, ау тор ка је по ку ша ла да утвр ди ко ји 
од мо де ла фи ло зо фи ја по сло ва ња нај ви ше од го ва ра по зо ри шним уста но ва ма. 
Ме ђу тим, да би се у том до ме ну до шло до зна чај ни јих по ма ка, Љу би ца Ри-
стов ски на гла ша ва да је нео п ход но раз ви ти ли дер ство у по зо ри шној уста но ви 
ко је би мо гло да пру жи под сти цај нео п ход ним тран с-фор ма ци ја ма и но вим 
фи ло зо фи ја ма по сло ва ња са вре ме них по зо ри шних ин сти ту ци ја, углав ном 
за ро бље них у тра ди ци о нал ном и ру тин ском по сло ва њу.

У пе том по гла вљу, Ви зу ел ни иден ти тет и имиџ по зо ри шта, ау тор ка 
се ба ви ви зу ел ним иден ти те том и ими џом по зо ри шта као нео п ход ним пред-
у сло вом за раз вој бо ље стра те ги је и уну тра шњег и спо ља шњег ко му ни ци-
ра ња. По ка зан је и раз вој ви зу ел ног иден ти те та на при ме ру тран сфор ма ци-
је ди зај на ло го ти па у раз ли чи тим пе ри о ди ма раз во ја по зо ри шта, као и ње гов 
им пакт на за по сле не, пу бли ку и де ло твор ни на чин рас по зна ва ња уста но ве. 
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Ис по ста ви ло се да је и он па ра диг мат ски чи ни лац у ин тер пер со нал ним од-
но си ма у окви ру са мог ко лек ти ва, бу ду ћи да је био пред мет ра зних не су гла-
си ца, јав них рас пра ва, от по ра, све до пот пу ног уса гла ша ва ња и по и сто ве-
ће ња са по сто је ћим ре ше њем. Ово је, мо жда, кључ но по гла вље књи ге јер се 
кроз низ илу стра ци ја по ка зу је не са мо пут ко ји је про шао ви зу ел ни иден ти-
тет по зо ри шта у пе ри о ду тран зи ци је, од 1997. до да нас, већ и вред но сне 
про ме не ко је су ути ца ле на ње го во об ли ко ва ње. Па ра диг ма тич но је да је 
пр ви по ку шај (Хуп ко Иштван, 1997) пред ста вљао аква рел, умет нич ко де ло 
по се би, али не функ ци о на лан са ста но ви шта мар ке тин га. На ред не, ве о ма 
бр зе про ме не (два раз ли чи та зна ка са сту бо ви ма у две бо је, бор до и бе ла, из 
1998) до но се све де ни знак са сту бо ви ма и мно штвом де та ља, а 2001. у по зо-
ри шту се од лу чи ло да се и овај знак по јед но ста ви на са мо шест сту бо ва 
(ста бил ност, кон зер ва тив ност, тра ди ци ја и ве ли ки сте пен функ ци о нал но сти 
у мар ке тин гу). Ипак, ка ко су у по зо ри шту ме ња ни вред но сти и ре пер то ар, 
же ле ло се да то пра ти и но ви знак по зо ри шта (два сти ли зо ва на сту ба, зна ци 
сме ха и ту ге, цр на тач ка итд.). Но ви знак ни су при хва ти ли ни за по сле ни ни 
пу бли ка па је на ста вље но тра га ње за зна ком ко ји ће ми ри ти тра ди ци ју и 
но ве вред но сти и ко је ће већ уве сти и тре ћи је зик у по зо ри шни ло го (по ред 
срп ског и ма ђар ског и хр ват ски), као и два пи сма – ћи ри лич но и ла ти нич но 
(прет ход ни ло го зна ци у це ло сти су би ли на ла ти ни ци). Овај знак из у зет не 
ди на ми ке, упр кос шест сту бо ва, има же ље ну мо дер ност и же ље ну мул ти-
кул ту рал ност и на сво је вр стан на чин ре зи ми ра све на по ре упра ве по зо ри шта 
да раз ви је та кву ор га ни за ци о ну кул ту ру ко ја ће, сво јим вред но сти ма, би ти 
при ме ре на ка ко но вим дру штве ним то ко ви ма та ко и же ље ним хо ри зон ти ма 
ко смо по лит ског раз во ја ове уста но ве.  

У ше стом по гла вљу, Окру же ње и иден ти тет по зо ри шне уста но ве, 
Љу би ца Ри стов ски ана ли зи ра спе ци фич ност мул ти кул ту рал ног окру же ња 
Су бо тич ког на род ног по зо ри шта, да ју ћи пре ци зне по дат ке о струк ту ри ста-
нов ни штва по ет нич кој и вер ској при пад но сти кроз исто ри ју. Ау тор ка ана-
ли зи ра и ути цај град ског иден ти те та Су бо ти це, по себ но про ме на до ко јих 
до ла зи у пе ри о ду тран зи ци је (ет но на ци о нал на фраг мен ти ра ност, ин сти ту-
ци о нал на не про ме њи вост, про дор ко мер ци јал не и ма ни фе ста ци о не кул ту ре), 
и офи ци јел не су бо тич ке кул тур не по ли ти ке на про фи ли са ње по зо ри шта. 
Но, ов де је по себ но зна чај но што ау тор ка пред ста вља и ре зул та те сво јих 
ори ги нал них ис тра жи ва ња ко ја се од но се на ис тра жи ва ње пу бли ке, не-пу-
бли ке, те од но са осни ва ча пре ма по зо ри шту и од но са ло кал них и на ци о нал-
них ме ди ја пре ма пред ста ва ма и про јек ти ма су бо тич ког по зо ри шта. Уо ча-
ва ју ћи шта би мо гла би ти „рас по ло жи ва“ пу бли ка, Љу би ца Ри стов ски ста вља 
ак це нат на ани ма ци о не по тен ци ја ле кул тур них ак ци ја ко је је, у нај ве ћем 
бро ју, са ма ини ци ра ла, по пут про је ка та: По зо ри ште на гра ди ли шту (Оби
ла зак гра ди ли шта, Фо то гра фи ја по зо ри шта у ре кон струк ци ји, Глум ци за 
вас, Ар хи тек тон ски сту дио), Шко ла за пу бли ку, Клуб љу би те ља по зо ри шта 
итд. По зо ри ште на гра ди ли шту осми шљен је као si tespe ci fic про је кат кул-
тур не ани ма ци је, из ве ден у окви ру Но ћи му зе ја 2010. го ди не. Овим ак ци ја ма 
по зо ри ште је ис пи ти ва ло на чи не на ко је се мо гла гра ди ти ве за са пу бли ком 
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у окол но сти ма ка да по зо ри ште већ го ди на ма де лу је из ван сво је згра де, што 
је из у зет но не по вољ на си ту а ци ја упра во са ста но ви шта град ње ими џа и 
угле да у ло кал ној јав но сти.

Сед мо по гла вље, Ти по ло ги ја мо гу ћег иден ти те та и ими џа, до но си 
пред лог, у на уч ном сми слу, пот пу но но ве ти по ло ги је мо гу ћих иден ти те та и 
ими џа по зо ри шне уста но ве. Ау тор ка је де фи ни са ла че ти ри мо гу ћа ти па: 
кон гру ен тан по зо ри шни иден ти тет, ин вер зи ван по зо ри шни иден ти тет, ди-
вер ген тан и дис па ра тан по зо ри шни иден ти тет. Кон гру ен тан по зо ри шни 
иден ти тет под ра зу ме ва са гла сје уну тра шњег и спо ља шњег иден ти те та. Ин-
вер зи ван иден ти тет под ра зу ме ва зна чењ ски су про тан иден ти тет у од но су 
на ци ље ве, струк ту ру и кул ту ру. Ди вер ген тан по зо ри шни иден ти тет под-
ра зу ме ва да је ор га ни за ци ја ре ал но сла би ја од свог спо ља шњег ими џа (обич-
но бо љу сли ку о се би ду гу је прет ход ном раз вој ном пе ри о ду). Дис па ра тан 
по зо ри шни иден ти тет ка рак те ри ше ор га ни за ци ју ко ја је у ствар но сти ја ча 
од ими џа ко ји је ре пре зен ту је. Ова те о ри ја пред ста вља пот пу но ори ги на лан 
на уч ни до при нос Љу би це Ри стов ски да љем раз во ју ме наџ мен та и ма р ке тин-
га у кул ту ри као на уч них ди сци пли на, по себ но адап тив ном ме наџ мен ту 
ква ли те та ко ји је иза бра ла за сво је по ла зи ште.

У за вр шном, осмом по гла вљу ра да, ау тор ка ре зи ми ра до та да шње ре-
зул та те и ар гу мен то ва но, кроз де вет ста во ва, до ка зу је по ста вље не хи по те зе, 
под јед на ко и оне на уч но те о риј ске и оне ко је су се од но си ле на са му уста но-
ву су бо тич ког На род ног по зо ри шта, по ка зу ју ћи ка ко се иден ти тет по зо ри шта 
мо же све сно кре и ра ти и раз ви ја ти, чи ме се по сти же из вр сност и топ-фор ма 
уста но ве, упра во у те шким окол но сти ма ко је је тран зи ци ја на мет ну ла ин-
сти ту ци о нал ним по зо ри шти ма. 

По ред сво је на уч не вред но сти, ова сту ди ја је ви ше стру ко ко ри сна ка ко 
за по зо ри шне ме на џе ре и мар ке тин шке струч ња ке та ко и за про фе си о нал це 
у кул ту ри уоп ште јер им да је пре ци зан ме то до ло шки алат за раз вој про це са 
уну тар њи хо вих кул тур них ор га ни за ци ја ко ји ће до ве сти до но вих ор га ни-
за ци о них кул ту ра те пре ци зно де фи ни са них спе ци фич них иден ти те та уста-
но ва и од го ва ра ју ће ви зу е ли за ци је (ими џа). Исто вре ме но, ова књи га је ва жна 
и за по и ма ње Су бо ти це као мул ти кул ту рал не и мул ти ет нич ке це ли не у 
ко јој је по зо ри ште не из о став ни од раз та квих тен ден ци ја и кроз ко је се мо же 
са гле да ва ти ста ње кул ту ре и кул тур не по ли ти ке у ве зи са пре ми са ма ин-
тер кул ту ре ка ко ји ма би тре ба ло да се те жи у бу дућ но сти и ко је но ва ор га-
ни за ци о на кул ту ра тро и ме ног су бо тич ког по зо ри шта на сто ји да од ра жа ва.

Ау тор ка је исто вре ме но ука за ла и на раз ли чи те мо гућ но сти за тран с-
фор ма ци ју иден ти те та На род ног по зо ри шта у Су бо ти ци у бу дућ но сти, тј. 
мо гућ но сти овог по зо ри шта да по ста не ре ги о нал ни ли дер у кул ту ри на 
под руч ју Бач ке (по сто ји по мак ка та квим на сто ја њи ма упр кос тран зи циј ским 
иза зо ви ма), за кљу чу ју ћи да та кви по тен ци ја ли по сто је, али да ли су ре а ли-
стич ни у ду го роч ној пе р спек ти ви за ви си ће умно го ме ка ко од раз во ја град ске 
кул тур не по ли ти ке та ко и од упра ве по зо ри шта. 

У књи зи се де фи ни ше и мо дел по ком би се мо гао кре и ра ти иден ти тет 
ор га ни за ци о не струк ту ре у кон тек сту тран зи ци је. По ну ђе на је ко ри сна ори-
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ги нал на ти по ло ги ја мо гу ћих иден ти те та по зо ри шне уста но ве (кон вер гент ни, 
ин вер зив ни, дис па рат ни и ди вер гент ни иден ти тет) ко ја пред ста вља до при-
нос раз у ме ва њу ор га ни за ци о них кул ту ра и раз ло га за што је нео п ход но ра-
ди ти на кре и ра њу ими џа ко ји ће би ти аде ква тан уну тра шњем иден ти те ту 
по зо ри шне уста но ве. У це ли ни, ау тор ка је до след но при ме ни ла адап тив ни 
ме тод ква ли те та ана ли зи ра ју ћи ме наџ мент по зо ри шне уста но ве, те раз ви ла 
ње го ве аспек те ко ји се од но се на мар ке тинг и ор га ни за ци о ну кул ту ру.

Те о риј ским об у хва том у књи зи се ука зу је на нео п ход ност спре ге, ин-
тер ди сци пли нар но сти ка да је реч о про у ча ва њу по зо ри шта и иден ти те та 
по зо ри шних уста но ва у са вре ме ном дру штве ном тре нут ку. Ка те го ри јал ни 
апа рат раз ли чи тих под ди сци пли на дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка 
мо ра да се узме у об зир, по ла зе ћи од сту ди ја кул ту ре, по ли ти ка иден ти те та 
и те о ри ја ме наџ мен та и ма р ке тин га у кул ту ри, до сту ди ја те а тра и те а тро-
ло ги је, кул тур не по ли ти ке, те о ри ја ур ба ног раз во ја итд. Ау тор ка је до ка за ла 
да је ова спре га нео п ход на да би се фо р ми ра ла ши ра плат фор ма за ис тра-
жи ва ње и раз у ме ва ње по ја ва у кул ту ри и умет но сти, на ро чи то ако се узме 
у об зир ком плек сност до ба у ко ји ма се про ме не све ве ћом бр зи ном од ви ја ју 
– по ли тич ке, идеј не, тех но ло шке, еко ном ске, итд.

Ми ле на Д. Дра ги ће вић Ше шић
Фа кул тет драм ских умет но сти у Бе о гра ду,

Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду
mse sic @gmail.com 
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UDC 792(497.113 Subotica)(049.32)

У СЛА ВУ ГЛУ МА ЦА
 

Ка та лин Ка ич, У СЛА ВУ ГЛУМ ЦА И СЦЕН СКЕ ИГРЕ: 
ПР ВИХ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА МА ЂАР СКЕ  

ДРА МЕ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА У СУ БО ТИ ЦИ, 
Но ви Сад: По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 2017.

Ду же од че ти ри де це ни је Ка та лин Ка ич, про фе сор еме ри тус, ис тра жу-
је и про у ча ва по зо ри шни жи вот Ма ђа ра у Вој во ди ни, па је осим те а тра у 
Су бо ти ци из у ча ва ла и по зо ри шни жи вот у Зре ња ни ну, Сен ти и Сом бо ру. 
Про фе сор ка Ка ич се не за др жа ва са мо на по зо ри шном жи во ту Ма ђа ра, већ 
из у ча ва и ме ђу соб не кул тур не ве зе ју жно сло вен ских и ма ђар ског на ро да, 
као у књи га ма Тра гом са жи во та и Сце на уза јам но сти.

Књи га У сла ву глум ца и сцен ске игре, те а тро ло шка сту ди ја јед ног по-
зо ри шта, на ста ла је као ре зул тат за јед нич ког про јек та „Еле тјел књи га“ и 
По зо ри шног му зе ја Вој во ди не, на ма ђар ском је зи ку од штам па на је 2016. 
го ди не, а на срп ском је зи ку 2017. го ди не. У ма ђар ском из да њу ко ри шће не су 
фо то гра фи је из ар хи ва На род ног по зо ри шта из Су бо ти це, а у из да њу на 
срп ском је зи ку фо то гра фи је и ма те ри јал из де поа По зо ри шног му зе ја Вој-
во ди не. Књи га је опре мље на и имен ским ре ги стром, спи ском ли те ра ту ре, 
скра ће ни ца ма и ко ри шће ним из во ри ма и крат ким са др жа јем на ен гле ском 
је зи ку.

Иа ко је књи га по де ље на на пет по гла вља: По че ци про фе си о нал ног ма
ђар ског глу ми шта, По че ци ма ђар ске драм ске књи жев но сти у Вој во ди ни, 
Ма ђар ски кла си ци и са вре ме ни ау то ри на ре пер то а ру, При влач на сна га свет
ске књи жев но сти и Успех код пу бли ке, при ме ћу је мо да је она, ако по сма тра-
мо у ор га ни за ци о ном сми слу су бо тич ко по зо ри ште Ма ђа ра, по де ље на на два 
де ла. На и ме, ау тор ка се у пр вом по гла вљу ба ви Ма ђар ским на род ним по зо-
ри штем, а у оста ла че ти ри Дра мом на ма ђар ском је зи ку На род ног по зо ри шта 
у Су бо ти ци. Од лу ком Скуп шти не АП Вој во ди не, 1945. го ди не, осно ва но је 
Ма ђар ско на род но по зо ри ште (упо ре до и Хр ват ско на род но ка за ли ште), а од 
1951. го ди не оба по зо ри шта су об је ди ње на у је дин стве но На род но ка за ли ште 
– Неп син хаз.

У пр вом де лу књи ге ау тор ка нас, кроз по ли тич ка де ша ва ња, „уво ди“ у 
при чу о на стан ку пр вог про фе си о нал ног по зо ри шта на ма ђар ском је зи ку у 
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Ју го сла ви ји. Дру ги свет ски рат, ко ји је „про ху јао и кроз Су бо ти цу, про у зро-
ко вао је ве ли ке гу бит ке и ов да шњим Ма ђа ри ма“ (стр. 9). Ана ли зом ка ко 
днев не штам пе на ма ђа р ском је зи ку та ко и би о граф ских књи га су бо тич ких 
глу ма ца, ау тор ка се ба ви рат ним на сле ђем Ма ђа ра и до ла зи до за кључ ка да 
је мно го про тив реч но сти из ме ђу про кла мо ва не иде о ло ги је и ствар ног жи-
во та. Ма ђа ри су стре пе ли не са мо од од ма зди већ и од про те ри ва ња, док је 
у исто вре ме осно ван Кул тур ни са вез Ма ђа ра. Упра во ова ин сти ту ци ја на-
ја вљу је осни ва ње ма ђар ског по зо ри шта. У сеп тем бру 1945. го ди не одр жа на 
је ау ди ци ја за ода бир и при јем у глу мач ки ан самбл бу ду ћег Ма ђар ског на-
род ног по зо ри шта. Ин те ре сан тан је са став ко ми си је ко ји про фе сор ка Ка ич 
пре но си из ори ги нал них до ку ме на та а у ко ми си ји су би ли: глу мац, апо те кар 
и по зо ри шни кул тур ни де лат ник, ру ко во ди лац кул тур них ак тив но сти син-
ди ка та, ду го го ди шњи удар ник ма ђар ског рад нич ког ама те ри зма, сли кар, 
ре фе рент Оде ље ња за кул ту ру Глав ног од бо ра, уред ник ча со пи са Хид, ак-
ти вист ки ња жен ског по кре та и ор га ни за тор ка кул ту ре, члан Окру жног од-
бо ра На род ног фрон та и се кре тар Агит про па, уред ник ли ста Са бад Вај да шаг 
и бу ду ћи ди рек тор по зо ри шта Иштван Ла так. Та да је при мље но 12 глу ма ца. 
„Ко му ни стич ка власт је сма тра ла да је по зо ри ште из у зет но по год но за успе-
шно пре ва спи та ва ње љу ди“ (стр. 15).

Ма ђар ско на род но по зо ри ште је отво ре но 29. ок то бра 1945. пред ста вом 
Плес ве шти ца у ре жи ји Ла сла Па та ки ја, и та ко је тра си ран пут ма ђар ском 
про фе си о нал ном по зо ри шту до да нас.

У пр вом де лу књи ге ау тор ка раз ма тра и пи та ње не до стат ка пу бли ке, 
од но сно су коб ин те ре са вла сти и ин те ре са пу бли ке. Власт је на сто ја ла да 
се у по зо ри шту игра ју ко ма ди ко ји ма ће се у ду ху со ци ја ли стич ке ре во лу-
ци је пре ва спи та ва ти ње ни гра ђа ни, па је и у но ви на ма об ја вље но ка ко „пре-
на гла ша ва ње умет нич ког ни воа у умет нич ком-по зо ри шном сми слу ни је 
пр во ра зред ни за да так“ (стр. 16). А пу бли ка је те жи ла лак шим му зич ким 
ко ма ди ма и опе ре та ма ко је власт ни је до зво ља ва ла. 

У пр вој се зо ни ан самбл се су о ча вао са ра зним про бле ми ма: не до стат-
ком гре ја ња, не до стат ком нов ца за де кор и ко сти ме, не у јед на че ном струч-
но шћу али су, ка ко је из ја вио њи хов ди рек тор, „где год мо гу те шко ће ре ша-
ва ли удар нич ки“ (стр. 23). У тој се зо ни је ре а ли зо ва но 12 пре ми је ра, ко је су 
би ле не у јед на че но по се ће не јер је укус пу бли ке фор ми ран из ме ђу два ра та 
имао ве ли ког уде ла у по се ће но сти пред ста ва. Су ми ра ју ћи ре зул та те пр ве 
се зо не, Ка та лин Ка ич за кљу чу је да је по зо ри ште би ло пред пре крет ни цом, 
јер су на ме ре по ли ти ке да пре ва спи та ва пу бли ку по сти за ле су прот но. У том 
пе ри о ду до шло је и до про ме на пу бли ке, од но сно у по зо ри шту су се по ја ви-
ли гле да о ци из ре до ва рад ни штва (стр. 35).

Кроз ана ли зу пре ми је ра у вре мен ском сле ду њи хо вих на ста ја ња, ко ри-
сте ћи и ци ти ра ју ћи ори ги нал не на пи се и по зо ри шне кри ти ке об ја вље не у 
но ви на ма на ма ђар ском је зи ку, Ка та лин Ка ич нам до ча ра ва пр ве го ди не 
на ста ја ња ан сам бла и фор ми ра ња пу бли ке. Про у ча ва ју ћи ори ги нал не по зо-
ри шне из ве шта је, ау тор ка за кљу чу је да је по зо ри ште, и по ред при ти са ка и 
те шких окол но сти, ус пе ло да се из бо ри за сво ју умет ност, да до брим пред-
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ста ва ма удо во љи оче ки ва њи ма сво јих осни ва ча али и пу бли ци. Од ау тор ке 
са зна је мо да су уну тар по зо ри шне ин сти ту ци је по сто ја ли су ко би, јер су и 
умет нич ки и тех нич ки ка дро ви би ли пот пу но из јед на че ни у пла ти, а по сто-
јао је и ан та го ни зам но во при до шлих глу ма ца и глу ма ца са ис ку ством. Про-
блем са пу бли ком упра ва по зо ри шта је на сто ја ла да ре ши и уво ђе њем „но вог 
од но са“ – пре да ва њи ма пре сва ке пред ста ве. Ме ђу тим, та пре да ва ња су с 
јед не стра не би ла ко ри сна јер су пу бли ку „уво ди ла“ у пред ста ву, а с дру ге 
стра не су слу жи ла као „но во сред ство про па ган де“. Пр ва пра и звед ба ори-
ги нал ног вој во ђан ског по зо ри шног де ла на ма ђар ском је зи ку под на сло вом 
Ру ка ру ци Јо же фа Вај ган да би ла је 1949. го ди не. 

Су ми ра ју ћи рад по зо ри шта у пр вих пет го ди на по сто ја ња, ау тор ка на-
гла ша ва да је ре пер то ар че сто био под ути ца јем ре пер то а ра цен трал них 
по зо ри шта, да је по сто ја ла те жња за про ме на ма у по зо ри шту по себ но у по-
гле ду иде о ло шких огра ни че ња и за бра не по ста вља ња на род них ко ма да и 
опе ре та, а да је по ја ва но ве пу бли ке под се ти ла на ми си ју по зо ри шта да и 
по у ча ва, и за ба вља, а да је тре ба ло још ра ди ти на ко рек ци ји по на ша ња пу-
бли ке у по зо ри шту, јер се „гла сна ре а го ва ња, не при клад не при мед бе, без-
раз ло жне про ме не ме ста, при гу ше ни уз ви ци и нео прав да но сме ју ље ње у 
нај кра ћем ро ку мо ра ју укло ни ти из по на ша ња ових но вих по зо ри шних гле-
да ла ца“ (стр. 68).

По чет ком ја ну а ра 1951. го ди не су бо тич ка јав ност је, ка ко ка же Ка ич, 
„оба ве ште на да је Су бо ти ца до би ла но ву уста но ву, и то На род но по зо ри ште 
– Неп син хаз с три ан сам бла: ма ђар ском и хр ват ском дра мом, те но во о сно-
ва ном сек ци јом за опе ре те“. О но вој ин сти ту ци ји Ка та лин Ка ич ка же: „не-
за ви сно од об ја шња ва ња све де ног на пу ко фи нан сиј ско пи та ње, реч је у 
ства ри би ла о ре ор га ни за ци ји на иде о ло шкој осно ви, с на ме ром да се оја ча 
про цес пре ва спи та ва ња, чи ји је де кла ри са ни циљ би ла прак тич на ре а ли за-
ци ја иде је брат ства-је дин ства ме ђу на ро ди ма и на род но сти ма у Ју го сла ви ји 
ко ја је гра ди ла со ци ја ли зам“ (стр. 75).

У дру гом де лу књи ге ау тор ка се ба ви по че ци ма ства ра ња вој во ђан ске 
ма ђар ске драм ске књи жев но сти у пе ри о ду од 1951. до 1985. го ди не, од но сно 
ана ли зи ра ре пер то ар и но ве драм ске тек сто ве. Она ка же да је су бо тич ко по-
зо ри ште од и гра ло цен трал ну уло гу у ства ра њу и раз ви ја њу драм ске књи жев-
но сти ау то ра из Вој во ди не. У ана ли зи ра ном пе ри о ду из ве де но је 40 сцен ских 
ко ма да ко је је на пи сао 21 вој во ђан ски ма ђар ски драм ски ау тор. Ови ко ма ди 
су би ли ра зних жан ро ва – дра ме, ко ме ди је, њи хо ве му зич ке вер зи је, као и 
сце на ри ја за 7 ка ба рет ских пред ста ва. Нај ви ше пра и звед би би ло је 1951. и 
1963. го ди не, укуп но 23, а од 1969. го ди не ско ро сва ке се зо не ма ђар ски ан самбл 
је имао на ре пе р то а ру по јед но или два де ла вој во ђан ских ма ђар ских драм ских 
ау то ра. Нај ви ше из во ђе ни ау то ри су би ли: Иштван Ква зи мо до Бра ун, Ла сло 
Ко пец ки, Ђу ла Го би Фе хер, Јо жеф Шул хоф, Ер вин Шин ко, Етел ка Ли паи, 
Шан дор Бог дан фи, Зол тан Ба ра ци јуш и Фе ренц Де ак. Злат но до ба ма ђа р ске 
дра ме до сти гло је вр ху нац пра и звед бом тек ста Фе рен ца Де а ка, дра мом Бо
ров ни це 1969. го ди не. Ка ко ка же ау тор ка: „ова сцен ска про дук ци ја је би ла 
пра зник ма ђар ске драм ске књи жев но сти у Вој во ди ни ко ја је до сти гла од ра сло 
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до ба. И ау тор и Ма ђар ска дра ма ус по ста ви ли су ме ри ло ко је ће убу ду ће де-
тер ми ни са ти рад дра ма ти ча ра и ре ди те ља њи хо вих де ла“ (стр. 113). Са овом 
пред ста вом Ма ђар ска дра ма је пр ви пут на сту пи ла на Сте ри ји ном по зор ју, а 
Фе ренц Де ак је до био Сте ри ји ну на гра ду за текст. Дру ги текст Фе рен ца Де-
а ка Жеђ за ва зду хом је у ви ђе њу про бле ма „нај у збу дљи ви ји и нај по тре сни ји 
ко мад ју го сло вен ске ма ђар ске драм ске књи жев но сти и нај ви ше под сти че на 
раз ми шља ње“; ау тор ка ци ти ра кри ти ча ра Де ва ва ри ја. Јед на од пре ми је ра ко-
ја је има ла ве ли ки од јек у ју го сло вен ској јав но сти је рок опе ра Зе ле но ко са 
Ђу ле Го би Фе хе ра из 1981. го ди не.

У тре ћем де лу књи ге под на зи вом Ма ђар ски кла си ци и са вре ме ни ау то
ри на ре пер то а ру aуторка про у ча ва ре пер то ар Ма ђар ске дра ме у пе ри о ду 
1951–1985. го ди не. Ма ђар ска дра ма је има ла за да так да игра нај зна чај ни ја 
драм ска де ла, кла сич не и са вре ме не тек сто ве је дин стве не ма ђар ске драм ске 
књи жев но сти. При пре ма ње пред ста ва по тек сто ви ма са вре ме них ау то ра 
ни је био про блем али је са игра њем кла си ке по сто јао про блем јер је „би ло 
ве о ма те шко ускла ди ти по сто ја ње гра ђан ског глу ми шта ја ких ко ре на са 
про гра мом за пре ва спи та ва ње рад нич ке кла се и се љач ког сло ја“ (стр. 145). 
Ко ре ни тог про бле ма су, по ау тор ки ном ми шље њу, у чи ње ни ци да је ма ђар-
ско по зо ри ште из ме ђу два ра та би ло све де но на ама те р ске по ку ша је и на-
род не ко ма де. У по чет ку се у по зо ри шту во ди ло ра чу на о иде о ло шком аспек-
ту при ода би ру на сло ва, али су пре суд ни би ли и са став ан сам бла, као и 
струч на оспо со бље ност глу ма ца и ре ди те ља. Да ље уса вр ша ва ње сво ди ло 
се на пе ри о дич не кур се ве. Ко мад Учи те љи ца Шан до ра Бро ди ја на стао је 
као ре зул тат ра ци о нал ног из бо ра упра ве јер је, ка ко се ка же у на пи си ма у 
но ви на ма, тим из во ђе њем „пре ки ну та ча ро ли ја ви ђе ња све та фе у дал них 
су ди ја“ и оно је озна чи ло пре крет ни цу у схва та њу ко је је вла да ло у вре ме 
Ау стро у гар ске на год бе. Игра на су и два ко ма да Гер ге ља Чи ки ја, на род ни 
ко мад Фе рен ца Че пре ги ја, Шан до ра Ху ња ди ја, че ти ри ко ма да Фе рен ца Мол-
на ра, Ла јо ша Зи ла хи ја, Жиг мон да Мо ри ца, Ла јо ша Бар те, Кла ре Фе хер, Фе-
рен ца Ер ши ја, Ђер ђа Ра ца, Иштва на Ка ла и ја, Ан та ла Сер ба, Имреа Ма да ча, 
Ђу ле Ха ја, Јо же фа Ка то не, Ми ха ља Ве ре шмар ти ја, Ла сла Не ме та и мно гих 
дру гих. 

У че твр том де лу књи ге под на сло вом При влач на сна га свет ске књи
жев но сти про фе сор ка Ка ич на во ди да је Ма ђар ска дра ма игра ла нај ви ше 
на сло ва ра ђе них на осно ву драм ских де ла пи са ца свет ске књи жев но сти. 
Нај че шће је игран Ви ли јам Шек спир, док су оста ли ау то ри пред ста вља ни 
са по два-три на сло ва. Игра на су де ла: Го спо ђи ца Ју ли ја Ау гу ста Стринд-
бер га, Ман дра го ла Ни ко ле Ма ки ја ве ли ја, Ле пе за, Слу га два ју го спо да ра и 
Ми ран до ли на Кар ла Гол до ни ја, Кан ди да и Пиг ма ли он Џор џа Бер нар да Шоа, 
Укро ће на го ро пад (1953), Сан лет ње но ћи, Мно го ви ке ни око че га, Ри чард 
Дру ги, Ро мео и Ју ли ја и Бу ра Ви ли ја ма Шек спи ра, Ма ле ли си це Ли ли јан 
Хел ман, Смрт тр го вач ког пут ни ка и Ве шти це из Са ле ма Ар ту ра Ми ле ра, 
Се де ти на две сто ли це Пе дра Кал де ро на де ла Бар ке, Ре ви зор и Днев ник 
јед ног лу да ка Ни ко ла ја Го го ља, Кр ва ва свад ба и Дом Бер нар де Ал бе Фе де-
ри ка Гар си је Лор ке, Едвар до ва де ца Мар ка Жил бе ра Цо ва жо на, Блуд ни ца 
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до стој на по што ва ња и Пр ља ве ру ке Жа на По ла Сар тра, Ва жно је зва ти се 
Ер нест Оска ра Вајл да, Га леб и Свад ба Ан то на Че хо ва, Та ква је љу бав Па-
ве ла Ко ху та, Дон Ху ан Ло пе де Ве ге, Опе ра за три гро ша, Мај ка хра брост 
и Кав ка ски круг кре дом Бер тол да Брех та, Ме се чи на за не срећ не и Ду го пу
то ва ње у ноћ Ју џи на О’Ни ла, Ли зи стра та Ари сто фа на, Ка ли гу ла Ал бе ра 
Ка ми ја, Ро му лус Ве ли ки и Ан ђео је сле тео у Ва ви лон Фри дри ха Ди рен ма та, 
Ска пе но ве под ва ле, Сме шне пре ци о зе, Жорж Дан ден, Си лом ле кар и Тар тиф 
Мо ли је ра, Но ра Хен ри ка Иб зе на и мно ге дру ге.

Пред ста ва Тар тиф по оце на ма по зо ри шних кри ти ча ра пред ста вља ла 
је јед ну од ва жних ета па Ма ђар ског по зо ри шта у Су бо ти ци, а пред ста ва 
Ан ти го на је про гла ше на нај бо љом пред ста вом на Су сре ти ма про фе си о нал-
них по зо ри шта Вој во ди не.

У Ма ђар ској дра ми су се до осам де се тих го ди на ХХ ве ка на го ми ла ли 
про бле ми: не до ста так умет нич ког ру ко вод ства, не до ста так гре ја ња у са ли 
и проб ној са ли, без број на го сто ва ња и по ло жај умор них глу ма ца. „Ма ђар ска 
дра ма На род ног по зо ри шта ви ше ни је би ла у ста њу да успе шно и свр си-
с ход но из вр ша ва до та да фор му ли са ну и ре а ли зо ва ну ми си ју и да за др жи 
по зи ци је сте че не про те клих че тр де сет го ди на“ (стр. 284). 

У по след њем де лу књи ге Успех код пу бли ке Ка та лин Ка ич се ба ви ко-
ме ди ја ма и бур ле ска ма на ре пер то а ру Ма ђар ске дра ме. Ови ко ма ди су има-
ли за циљ нај пре да при ву ку пу бли ку, али и да је за ба ве. Осим ко ме ди ја и 
бур ле ски, ве ли ку по пу лар ност код пу бли ке има ле су му зич ке ко ме ди је ко је 
су „од кра ја пе де се тих го ди на би ле стал ни пра ти о ци ма ђар ског ре пер то ар-
ског по зо ри шта“ (стр. 305). Ау тор ка ци ти ра кри ти ча ра Де ва ва ри ја ко ји ка же: 
„ред је да по зо ри шта на кра ју се зо не при пре ме не ки ла га ни ко мад сво јој 
пу бли ци ко ја је увек за хвал на за ве дри ну, ша ле, пе ва ње и плес“ (стр. 309). 
Кри ми на ли стич ке при че би ле су ве о ма по пу лар на про дук ци ја Ма ђар ске 
дра ме ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. Као од го вор на иза зов би о ско па 
по зо ри ште је мо ра ло да пра ви уступ ке па су игра не пред ста ве: Ми шо лов ка, 
Осам же на, Опа сна оку ка, И ви мо же те би ти уби ца, Де сет ма лих цр на ца, 
Ар се ник и ста ре чип ке и мно ге дру ге.

Опе ре та је и да ље би ла је дан од оми ље них по зо ри шних об ли ка за пу-
бли ку, па иа ко је у пр вим го ди на ма осни ва ња по зо ри шта би ла „про те ра на“ 
са сце не су бо тич ког ма ђар ског те а тра, ус пе ла је да се вра ти на ре пер то ар, 
ка ко ау тор ка на по ми ње, не ка ко у исто вре ме ка да је и до шло до ре ор га ни-
за ци је су бо тич ког по зо ри шта.

Књи га У сла ву глум ца и сцен ске игре је исто ри ја ма ђар ског глу ми шта 
и по зо ри шта ко јом ау тор ка по ку ша ва да при зо ве у но ви жи вот ми ну ла вре-
ме на и да на тај на чин убла жи не ми нов ност про ла зно сти сцен ске умет но сти. 
Про фе сор ка Ка ич нас кроз све пе ри о де на стан ка ма ђар ског по зо ри шта дис-
крет но во ди кроз исто ри ју ци ти ра ју ћи и по тен ци ра ју ћи глу мач ка оства ре ња 
и глу мач ку игру, до след но спро во де ћи сво ју „иде ју во ди љу“ – да је глу мац 
ду ша по зо ри шта. 

Књи га је те мељ на, оп се жна и до ку мен то ва на те а тро ло шка сту ди ја ко ју 
би по же ле ло сва ко по зо ри ште. По себ ну бо ју да ју јој ци та ти из по зо ри шних 
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кри ти ка где се хва ле или дис крет но на во де не у спе ле глу мач ке ро ле, или оне 
из ра ног пе ри о да осни ва ња по зо ри шта где се го вор знат но раз ли ку је од да-
на шњег – за то они има ју упе ча тљи вост и по се бан знак. 

Из сва ког ре да се ви ди да је књи га пи са на са мно го љу ба ви пре ма глум-
ци ма и по зо ри шту. За све љу би те ље по зо ри шта и оне ко ји во ле исто ри ју ова 
књи га је оба ве зна ли те ра ту ра, а за те а тро ло ге ко ји ће се ба ви ти су бо тич ким 
по зо ри штем не за о би ла зна би бли о граф ска ре фе рен ца.

Љу би ца М. Ри стов ски
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти

lju bi ca.ri stov ski@g mail.co m
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СВЕ (О) НА ШИМ ХЕ ДА МА
 

Зо ран Мак си мо вић, СВЕ НА ШЕ ХЕ ДЕ.
„Хе да Га блер“ Хен ри ка Иб зе на у по зо ри шти ма Ср би је,  

Но ви Сад: Сте ри ји но по зор је, 2017.

Те а тро лог Зо ран Мак си мо вић ви ше од две де це ни је ис тра жу је и про-
 у ча ва и по зо ри шну исто ри ју и са вре ме но по зо ри ште у нај ши рем сми слу. До 
са да је об ја вио сво је сту ди је о по зо ри шним умет ни ци ма (Ми ра Ба њац, Ди ја-
на Ко зар ски, Вла ди мир Ма ре нић, Ју риј Љво вич Ра ки тин, Ок са на Остро жук, 
Ми лан Ла зић, Ра ду ле Бо шко вић, Ла за Ко стић),  ин си ту ци ја ма (По зо ри ште 
мла дих, По зо ри шни му зеј Вој во ди не), о по зо ри шној ба шти ни, о хра мо ви ма, 
по зо ри шти ма и лут ка ма Ин ди је и о Иб зе но вим дра ма ма на вој во ђан ским 
сце на ма. 

Је дин стве на1 те а тро ло шка сту ди ја Све на ше Хе де – „Хе да Га блер“  Хен
ри ка Иб зе на у по зо ри шти ма Ср би је на ста ла је на те ме љу док тор ске ди сер-
та ци је ко ју је Зо ран Мак си мо вић од бра нио 2016. го ди не о из во ђе њу Хе де 
Га блер на по зо ри шним сце на ма у Ср би ји.2  Књи га је об ја вље на у из да њу  
Сте ри ји ног по зор ја 2017. го ди не. Опре мље на је при ло зи ма, крат ким са др-
жа јем на ен гле ском је зи ку, имен ским ре ги стром и скра ће ни ца ма.

Сту ди ја Све на ше Хе де, по ред уво да под на зи вом Ка Иб зе но вој „Хе ди 
Га блер“, са др жи пет по гла вља: Хен рик Иб зен – жи вот и де ло, „Хе да Га блер“ 
на на шим сце на ма, Те а тро ло шка ре кон струк ци ја, На ше „Хе де Га блер“ у 
европ ском кон тек сту и Све на ше Хе де.

У увод ном де лу, ау тор по ла зи од пи та ња „Ко је, у ства ри, Хе да“, на во де ћи 
да „тра га ње за од го во ром већ век и че тврт по кре ће ре ди те ље ши ром све та, 
ме ђу њи ма и на ше“ (стр. 7). Ва ло ри за ци ја пред ста ва Хе де Га блер кроз ре жи ју 
је кључ ни прин цип ко јим се во дио ау тор у ис тра жи ва њу, осла ња ју ћи се на чи-
ње ни цу да пре су дан ути цај „на ре зул тат по зо ри шног чи на не сум њи во има 
ре ди тељ“ (стр. 9).  О из во ђе њи ма пред ста ва Хе де Га блер до по ја ве ове сту ди је 
пи са ни су са мо кри тич ки при ка зи и ау тор нас во ди кроз кри тич ке тек сто ве 
Јо ва на Гр чи ћа, Јо си па Ле ши ћа, Ми ла на Гро ла и Ста ни сла ва Ба ји ћа. Јед на од 

1 Не по сто је обим ни је сту ди је о из во ђе њи ма Хе де Га блер. 
2 На Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду, под мен тор ством проф. др Жив ка По по ви ћа.



208

те ма ове сту ди је је и по ку шај да се пред ста ви ме сто и зна чај Хен ри ка Иб зе на  
у срп ској и европ ској по зо ри шној исто ри ји али и са да шњо сти. Ау тор сту ди је 
је по ку шао да при ку пи сву до ступ ну те а тро ло шку гра ђу ко ја све до чи о ин-
сце на ци ја ма Хе де Га блер на на шим по зо ри шним сце на ма, а по себ но ону о 
по став ка ма пред ста ве у ре жи ји „дво ји це на ших до а је на, Ма те Ми ло ше ви ћа 
и Ди ми три ја Ђур ко ви ћа, те да упо ре ди њи хо ве по е ти ке“ (стр. 11). Те а тро ло шка 
ре кон струк ци ја, ко ја је је дан од ин стру ме на та те а тро ло ги је, ау то ру слу жи као 
је ди ни пра вац ко ји нам омо гу ћа ва да стек не мо увид у је дан ре ди тељ ски по сту-
пак, или по зо ри шну пред ста ву или по зо ри шну епо ху, јер, ка ко ка же Зо ран 
Мак си мо вић, „ре кон струк ци ја је нео п хо дан основ за истин ско раз у ме ва ње 
и ту ма че ње и исто ри је и са вре ме ног по зо ри шта и дра ма тур ги је“ (стр. 11).

У пр вом де лу књи ге под на сло вом Хен рик Иб зен – жи вот и де ло Зо ран 
Мак си мо вић нам из ла же по дат ке о Иб зе ну кроз не ко ли ко пот це ли на: О Хен-
ри ку Иб зе ну, Иб зе но ва драм ска де ла; О „Хе ди Га блер“, Хен рик Иб зен о 
„Хе ди Га блер“ и Стра ни и на ши кри ти ча ри о „Хе ди Га блер“. Ау тор нас не-
при мет но уво ди у при чу о Хе ди Га блер про во де ћи нас кроз жи во то пис Хен-
ри ка Иб зе на. На ме ра ау то ра ни је да ње гов жи вот об у хва ти у нај сит ни јим 
де та љи ма већ да нам пру жи упо ред ну сли ку и о Иб зе но вом жи во ту и о на-
стан ку и ка рак те ри сти ка ма ње го вог драм ског опу са. Хе да Га блер је пре ми-
јер но из ве де на, уз Иб зе но во при су ство, 31. ја ну а ра 1891. го ди не, а ме сец 
да на ра ни је текст Хе да Га блер исто вре ме но је штам пан у Ко пен ха ге ну, Бер-
ли ну, Лон до ну и Па ри зу. За кљу чу ју ћи о де лу Хен ри ка Иб зе на, ау тор на гла-
ша ва свој став ци ти ра ју ћи Ста ни сла ва Ба ји ћа да је Иб зен „у сво јој по след њој 
ства ра лач кој фа зи био све ма ње об у зет раз ми шља њем о од но су по је дин ца 
пре ма дру штву, а све ви ше раз ми шља њем о од но су по је дин ца пре ма са мом 
се би“ (стр. 21). Драм ско ства ра ла штво Хен ри ка Иб зе на не сум њи во је зна чај но 
ути ца ло на раз вој са вре ме не драм ске ли те ра ту ре. „Од пре ми је ре Сту бо ва 
дру штва, 1877. го ди не, пре ко Лут ки не ку ће и Аве ти, до На род ног не при ја-
те ља, Хен рик Иб зен је, за са мо пет го ди на, ство рио кри тич ко по зо ри ште – 
кри тич ко по зо ри ште као са вест свог до ба“ (стр. 25). Иб зен у на ред ном пе-
ри о ду пи ше Ди вљу пат ку и Ро смер схолм ба ве ћи се у њи ма „пси хич ким 
ду би на ма људ ске при ро де“, а он да се по но во окре нуо те ми по ло жа ја же не у 
гра ђан ском дру штву кроз дра ме Го спо ђа с мо ра и Хе да Га блер. Сво јим по-
след њим ци клу сом Иб зен се у дра ма ма Гра ди тељ Сол нес, Ма ли Еј лоф, Јон 
Га бри јел Борк ман и Кад се ми мр тви про бу ди мо окре ће ми сти ци и сим бо-
ли зму. Кри тич ко про ми шља ње Иб зе но вог де ла Мак си мо вић нам пред ста вља 
кроз ту ма че ња кри ти ча ра и ми сли ла ца Ста ни сла ва Ба ји ћа, То до ра Ма ној ло-
ви ћа, Ђер ђа Лу ка ча, Уне Елис Фер мор, Ве ли бо ра Гли го ри ћа, Али стер Фа у лер, 
Ђор ђа В. Пле ха но ва, Ни ко ла ја А. Бер ђа је ва, Ми ла на Гро ла, Ели ја Фин ци ја, 
Ма ри ја не Пр па Финк, Јо ва на Хри сти ћа, Кар ла С. Гут кеа. 

Хе да Га блер на ста ла је 1890, у по след њој Иб зе но вој фа зи ства ра ла штва, а 
ба ви се фе но ме ном же не. „Од на стан ка де ла до да нас пи та ње ко је, у ства ри, 
Хе да, иза зи ва и по кре ће ре ди те ље у це лом све ту да вла сти тим та лен ти ма и по-
е ти ка ма про ник ну у су шти ну дра ме и да, по ред по сто је ћих ви ђе ња, да ју но ва 
и су шта стве ни ја“ (стр. 35). Мак си мо вић до но си и ин фор ма ци је о то ме ка ко је 
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Иб зен схва тао же не, па ци ти ра: „по сто је дви је вр сте ду хов них за ко на, дви је 
вр сте са вје сти, јед на у му шкар цу, дру га, са свим друк чи ја, у же ни“ (стр. 36).

У де лу сту ди је у ко јем ау тор го во ри о то ме шта су стра ни и на ши кри-
ти ча ри го во ри ли о Хе ди Га блер, на во де се про ми шља ња Реј мон да Ви ли јам-
са, Вол фа Ман ко ви ча, Ели за бет Вај серт, Јо ва на Хри сти ћа, П. С. Ко ха на, 
Јо си па Ле ши ћа, Ста ни сла ва Ба ји ћа, Де ја на Пен чи ћа По љан ског, Ран ка Мла-
де но ви ћа, Ксе ни је Ата на си је вић, Је ле не Пе рић, Вла ди ми ра Ста мен ко ви ћа, 
То до ра Ма ној ло ви ћа и мно гих дру гих.

У дру гом де лу књи ге под на сло вом „Хе да Га блер“ на на шим сце на ма 
ау тор до но си пре глед где су све из ве де не пре ми је ре у на шој зе мљи. Хе да 
Га блер пр ви пу т је из ве де на 1920. го ди не у Срп ском на род ном по зо ри шту. 
Пред ста ву је у соп стве ном пре во ду ре жи рао Емил На двор ник, а Хе ду је ту-
ма чи ла Ма ри ја Ве ра, глу ми ца СНП-а. Кроз кри тич ке при ка зе ци ти ра не у 
сту ди ји са зна је мо да је пред ста ва игра на кроз „Рај нхар то во ту ма че ње“, да 
је Ма ри ја Ве ра би ла „сјај на... са мо је ште та што не зна срп ски“, а пред ста ва 
је у це ли ни спа да ла у оне ко је су обе ле жи ле се зо ну. Дру га пре ми је ра Хе де 
Га блер у Ср би ји би ла је На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, 1922. го ди не, у 
ре жи ји Ве ли ми ра Жи во ји но ви ћа Ма су ке ко ји је и пре вео текст. Хе ду је по-
но во ту ма чи ла Ма ри ја Ве ра. Бе о град ска пре ми је ра ни је по вољ но оце ње на, 
за раз ли ку од го сто ва ња те пред ста ве у Са ра је ву, где је до би ла од лич ну 
кри ти ку. Пред ста ва је би ла на ре пер то а ру јед ну се зо ну.

На ред на пре ми је ра би ла је у су бо тич ком На род ном по зо ри шту 1956. 
го ди не, у ре жи ји Ве сне Ка у зла рић, сце но гра фи ји Па вла Пе три ка и ко сти-
ми ма Ми хај ла Де ја но ви ћа. Хе ду је ту ма чи ла На да Тур ла ков. Пре ма ми шље-
њу Пе тра Вол ка, пред ста ва је би ла ко рект на, али без пра вог на дах ну ћа, а 
по хва ле је до био сце но граф.

Но ва пре ми је ра Хе де Га блер одр жа на је 1970. го ди не у На род ном по зо-
ри шту у Шап цу, у ре жи ји пољ ског ре ди те ља Је жи ја Хоф ма на, а Хе ду је 
игра ла За гор ка Иса ко вић. У кри тич ким при ка зи ма пред ста ве хва ле се глу-
мач ка игра и сце но гра фи ја.

Сле де ћа пре ми је ра пред ста ве Хе де Га блер одр жа на је у Но во сад ском 
по зо ри шту, на ма ђар ском је зи ку, 1981. го ди не у ре жи ји Ди ми три ја Јо ва но-
ви ћа, сце но гра фи ји Па вла Па ши ћа и ко сти ми ма Бран ке Пе тро вић. Хе ду је 
ту ма чи ла Жу жа Да ро ци. Пред ста ва је има ла мо де ран из раз, а игра на је у 
не по сред ном кон так ту са пу бли ком. При каз ове пре ми је ре обо га ћен је све-
до че њи ма ак те ра, ре ди те ља и глум ца.

На ред на пре ми је ра Хе де Га блер одр жа на је 2000. у На род ном по зо ри-
шту у Су бо ти ци. Пред ста ву је ре жи рао Ду шан Пе тро вић, а Хе ду је игра ла 
Ан ђе ли ка Си мић. При каз ове пре ми је ре је де та љан и за ни мљив, јер до но си 
све до че ња ре ди те ља, глу ма ца и управ ни ка. Пре не те су и анег до те на ста ле 
у про це су ра да та ко да се мно го лак ше мо же до жи ве ти ат мос фе ра на стан ка 
пред ста ве. Пре ми је ра Хе де Га блер би ла је пре крет ни ца за су бо тич ки ан-
самбл, ве о ма успе шна ка ко за по зо ри ште та ко и за глум це. Ан ђе ли ка Си мић 
је за ту ма че ње на слов не уло ге до би ла број не зна чај не на гра де. 
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На ред на пре ми је ра би ла је 2011. го ди не у На род ном по зо ри шту у Бе о-
гра ду. Пред ста ву је ре жи ра ла Сне жа на Три шић, а Хе ду је ту ма чи ла На та ша 
Нин ко вић. Ау тор сту ди је је ус пео и ову пре ми је ру да обо га ти ин фор ма ци-
ја ма ко је је при ку пио у ин тер вју и ма са ре ди тељ ком, глум ци ма, дра ма тур гом, 
али је дао и пре глед кри тич ких на пи са у штам па ним ме ди ји ма. У ре цен зи-
ја ма о пред ста ви за сту пље не су и из ра зи то афир ма тив не оце не, има и осред њих 
али и из ра зи то не га тив них, ка же ау тор. Пред ста ва је и да ље на ре пер то а ру, 
па је она јед на од нај ду го веч ни јих Хе да на срп ској сце ни.

По след ња пре ми је ра Хе де Га блер ре а ли зо ва на је 2011. у Ку лтур ном 
цен тру у Но вом Са ду, у ре жи ји Ан та ла Си лар да, а Хе ду је игра ла Ма ри ја на 
Пр па Финк. По ре ди тељ ском кон цеп ту ово је би ла ми ни ма ли стич ка и мул-
ти ме ди јал на пред ста ва. Пред ста ва ни је до би ла ве ли ку ме диј ску па жњу, па 
су из о ста ли кри тич ки при ка зи, али је за то ау тор до ку мен то вао пред ста ву 
раз го во ри ма са ре ди те љем и глу ми цом.

Из у зет но уз бу дљив и за ни мљив тре ћи део књи ге од но си се на те а тро-
ло шку ре кон струк ци ју две пре ми је ре Хе де Га блер у Ју го сло вен ском драм-
ском по зо ри шту 1975. го ди не и Срп ском на род ном по зо ри шту 1984. го ди не.

У уво ду за ово по гла вље ау тор ка же: „Тра го ви по сто ја ња две ју пред-
ста ва све су бле ђи. Чи ни се да још од њи хо вог на стан ка ни је уред но во ђе на 
и чу ва на, у то вре ме уо би ча је на, до ку мен та ци ја (ре ди тељ ска екс пли ка ци ја, 
ре фе ра ти, ре ди тељ ска књи га, днев ни ци и за пи сни ци са про ба, сцен ски и 
дру ги из ве шта ји, ре ди тељ ски, су флер ски, ин спи ци јент ски, глу мач ки при-
мер ци драм ског тек ста, сце но граф ске и ко сти мо граф ске ски це и сл.)“ (стр. 
93). Зо ран Мак си мо вић је и по ред то га што ни је оста ло мно го ар хив ске гра ђе 
о пред ста ва ма уз по моћ тих скром них са чу ва них из во ра, те уз по моћ ме мо-
ар ске гра ђе, бе ле жа ка и фак то гра фи је у ли те ра ту ри, ре цен зи ја и освр та у 
штам пи ипак ус пео да ре кон стру и ше ове две пред ста ве.

Хе да Га блер пре ми јер но је из ве де на у Ју го сло вен ском драм ском по зо-
ри шту 30. ја ну а ра 1975. го ди не, на Сце ни „Бо јан Сту пи ца“, у  ре жи ји Ма те 
Ми ло ше ви ћа, а Хе ду је ту ма чи ла Све тла на Бој ко вић. До ступ на те а тро граф-
ска гра ђа, на ко јој се за сни ва ла ре кон струк ци ја, је су: тек сту ал ни при мер ци 
драм ског тек ста ин спи ци јен та, глу ма ца и шап та ча, пла ка ти, про грам ска 
књи жи ца, 8 са чу ва них фо то гра фи ја, ви ше фо то гра фи ја у бо ји из штам па них 
ме ди ја, из во ди из штам пе, бе ле шке глу ма ца и раз го во ри са ак те ри ма. Хе да 
Га блер је би ла по след ња ре жи ја Ма те Ми ло ше ви ћа. Раз ло ге за по ста вља ње 
овог ко ма да на ре пер то ар, као и за из бор ко ма да ко ји ће ре жи ра ти Ма та Ми-
ло ше вић, ау тор сту ди је об ја шња ва кроз ци та те из про грам ске књи жи це и 
штам па них ме ди ја, а по том пре до ча ва би о гра фи ју Ма те Ми ло ше ви ћа. О 
драм ском и сцен ском тек сту ау тор је про на шао да ни је би ло дра стич ног 
скра ћи ва ња тек ста и да су штри хо ва ни ди ја ло зи и уме сто њих на гла ша ва не 
ре чи ко је су „по ма га ле глум ци ма да сна жни је и ја сни је спро во де ре ди те ље ву 
за ми сао ли ка у од но су на основ ну иде ју и це ли ну Ми ло ше ви ће вог ви ђе ња 
пред ста ве“ (стр. 101). О ре ди тељ ском ра ду на при пре ми пред ста ве Мак си-
мо вић го во ри на осно ву књи ге Ма те Ми ло ше ви ћа Мо је по зо ри ште, по ла зе-
ћи од ци та та из књи ге ко ји ка же: „По ме ни ре ди тељ тре ба да је за ступ ник 
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пу бли ке са дру ге стра не рам пе“ (стр. 102). О ра ду на Хе ди Га блер Ми ло ше-
вић го во ри ка ко је свој рад свео на сам рад са глум ци ма, без не ких на ро чи-
тих ре ди тељ ских до ми шља ња. О про блем ској те ма ти ци – по де ли уло га за 
пред ста ву Хе да Га блер, ау тор те а тро ло шке сту ди је ци ти ра ре ди те ља: „Ни сам 
се уоп ште ко ле бао ка да сам уло ге че ти ри глав на ли ца по де лио мла ђим чла-
но ви ма ан сам бла“ (стр. 104). О сво јим се ћа њи ма и осе ћа њи ма у књи зи су 
све до чи ли Све тла на Бој ко вић и Та на си је Узу но вић. „Да ва ти и при ма ти, 
под сти ца ти ма шту јед но дру гом, то је пра ва глу мач ко-ре ди тељ ска са рад ња“ 
– го во ри Ма та Ми ло ше вић о про це су ства ра ња по зо ри шне пред ста ве. У ра-
ду на пред ста ви Хе да Га блер по тен ци рао је, код глу ма ца, ис тра жи ва ње у 
гра ђе њу ли ко ва. Сце но гра фи ју за пред ста ву је ура дио Ми лен ко Шер бан, 
ко ји је ва жио за стал ног умет нич ког са рад ни ка Ма те Ми ло ше ви ћа, а Ми ло-
ше вић о њи хо вом за јед нич ком ра ду у књи зи Мо је по зо ри ште ка же: „Ње му 
је тре ба ло са мо ма ло ре ћи, па да схва ти ре ди тељ ску иде ју о сце но гра фи ји 
од ре ђе ног де ла“. Да би са знао ка ко је те као рад на про ба ма, Зо ран Мак си-
мо вић је ко ри стио ин тер вјуе са Све тла ном Бој ко вић и Та на си јем Узу но ви ћем. 
Ау тор сту ди је са оп штио је и ин фор ма ци је о сцен ском про сто ру пред ста ве, 
сце но гра фи ји и ко сти ми ма, ко је је ре ди тељ Ми ло ше вић осми слио у скла ду 
са Иб зе но вим упут стви ма. Део ре кон струк ци је по зо ри шне пред ста ве пред-
ста вља ју и пла кат и про грам ска књи жи ца, му зи ка, по зо ри шна кри ти ка и 
из ја ве ак те ра о пред ста ви. „По зо ри шни ре цен зен ти су Хе ду Га блер раз ли-
чи то оце њи ва ли, у ши ро ком спек тру. Као њи хов за јед нич ки пре сек мо гла 
би се при хва ти ти кри ти ка Ксе ни је Шу ку ље вић Мар ко вић: ‘Ре ди тељ Ми ло-
ше вић је, по оце ни кри ти ке, на пра вио пред ста ву до след ну сво јој кон цеп ци-
ји, успе шно раз от крио нор ме не ка да шњег дру штва, али је код ли ко ва дра ме 
из о ста ла та јан стве на су шти на људ ске при ро де и из ве сна ми сте ри о зност 
свој стве на Иб зе ну’“ (стр. 127).

Ре кон струк ци ја дру ге пред ста ве Хе де Га блер у из во ђе њу Срп ског на-
род ног по зо ри шта, ко ја је пре ми јер но из ве де на 4. де цем бра 1984. го ди не у 
ре жи ји Ди ми три ја Ђур ко ви ћа, по чи ва на от кри ве ној те а тро граф ској гра ђи: 
са чу ва ним при мер ци ма дра ме (ин спи ци јент, глум ци, али не и ре ди тељ ски 
и шап тач ки при мер ци), на Ђур ко ви ће вим пи сми ма глум ци ма, тло цр ту сце-
не, сце но граф ским ски ца ма, ми зан сцен ским бе ле шка ма, по пи су ко сти ма и 
ре кви зи те по чи но ви ма, про грам ској књи жи ци, пла ка ту, фо то гра фи ја ма, 
из во ди ма из штам пе кри тич ких при ка за и на раз го во ри ма са ак те ри ма пред-
ста ве. Пред ста ва Хе да Га блер би ла је по след ња ре жи ја Ди ми три ја Ђур ко ви-
ћа. У про грам ској књи жи ци штам па на је екс пли ка ци ја ре ди те ља, па та ко 
са зна је мо раз ло ге за по ста вља ња пред ста ве на ре пер то ар: „Мла дост и же на 
за ни ма ју да на шњи свет ви ше и ја че не го ије дан ра ни ји свет. Жи ви мо у вре-
ме ну ка да мла дост има ви со ку ме ру жи во та. Ви ше не го ика да ва жи це на: 
веч ни жи вот за мла дост. Раз у ме се, свет спек та кла и ју че и да нас осе тљи во 
хва та сво ју те му вре ме на. То је до бар раз лог да игра мо Хе ду Га блер“ (стр. 
137). Мак си мо вић на во ди би о гра фи ју ре ди те ља, и за те а тро ло ге, од но сно 
уоп ште за по зо ри шне по сле ни ке, ве о ма ин те ре сант ну и бит ну ре ди тељ ску 
ана ли зу тек ста, ре ди тељ ско ви ђе ње ли ко ва дра ме, ре ди тељ ску кон цеп ци ју, 
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жан ров ско опре де ље ње, драм ски и сцен ски текст.  По ре ди те ље вом ми шље-
њу, Хе да Га блер је при ча „о рав но прав ној људ ско сти и сек су ал но сти“, лик 
Хе де „ни је но ва же на, већ но ви при зор же не“ (стр. 143–144). Ре ди тељ ска 
кон цеп ци ја за сни ва ла се на сле де ћој фи ло зо фи ји: „Од у век сам то ми слио, 
да нас ви ше не го икад, да из глед јед не пред ста ве мно го за ви си од пу бли ке 
ко ја ће то гле да ти, за то што пу бли ка за јед но са на ма пра ви пред ста ву. Ба-
вље ње по зо ри штем је ве чи та ак ци ја ре ак ци је“ (стр. 145). Ђур ко вић је у пот-
пу но сти пра тио Иб зе но ву основ ну ми сао ка да је ра дио на сцен ском тек сту, 
па је са мо скра ћи вао текст, а од сту па ња у тек сту су ви ше у ре ди тељ ским 
ин тер вен ци ја ма из ну тра. При ку пља ње те а тро граф ске гра ђе од ви ја ло се и 
пу тем ин тер вјуа, а ау тор је раз го ва рао са ре ди те љем Ди ми три јем Ђур ко ви-
ћем и са глум ци ма Сте ва ном Гар ди но вач ким, Ир фа ном Мен су ром, Љу би цом 
Ра кић и Ксе ни јом Мар ти нов Па вло вић, сце но гра фом Ми о дра гом Та бач ким, 
ко сти мо граф ки њом Бјан ком Аџић Ур су лов, са Бог да ном Ру шку цем, Ми ли-
цом Ра ђе но вић. Сцен ски про стор и сце но гра фи ја по што ва ли су упут ства 
драм ског пи сца, али са мо у на зна ка ма, сце но гра фи ја је би ла га ба рит на, пра-
ти ла је ар хи тек ту ру по зор ни це, а про стор за игру мо гао је асо ци ра ти на 
пра мац оште ће ног бро да. Ко сти ми су са сце не де ло ва ли бо га то, пре фи ње но, 
кре а тив но и ори ги нал но. О успе ху пред ста ве по сто је раз ли чи та ту ма че ња, 
ау тор је ин те ре сант но укр стио из ја ве глу ма ца и кри ти чар ске ре цен зи је, а 
кри ти ка је до ста не га тив но пи са ла о пред ста ви. Још је дан еле мент ко ји до-
при но си по и ма њу пред ста ве и те а тро ло шкој ре кон струк ци ји су пи сма ре-
ди те ља глум ци ма. Ре ди тељ је пра тио жи вот пред ста ве и по сле пре ми је ре и 
слао глум ци ма пи сма са при мед ба ма. Ве ли ку вред ност пред ста вља 8 са чу-
ва них пи са ма за пре ми је ру. Зо ран Мак си мо вић ка же: „Из тих пи са ма мо же-
мо про ник ну ти у сам ре ди тељ ски кон цепт, кључ не сце не, ва жне си ту а ци је 
и од но се, ин тер вен ци је на ми зан сце ну, ва жне де та ље...“ (стр. 170.

Че твр ти део књи ге на зван На ше „Хе де Га блер“ у евр оп ском кон тек сту 
го во ри о то ме да су се мно ге и зве зде а и мла ди глум ци и ре ди те љи до ка зи-
ва ли по ста вља ју ћи или игра ју ћи Иб зе на. Пр ви ко мад Хен ри ка Иб зе на на 
на шим по зор ни ца ма имао је пре ми је ру 1878. го ди не у На род ном по зо риш ту, 
а по ста вље ни су Сту бо ви дру штва. Иб зе но ве ко ма де ре жи ра ли су мно ги 
ре ди те љи: Ди ми три је Спа сић, Ми ло рад Га ври ло вић, Ми хај ло Исај ло вић, 
Емил На двор ник, Ве ли мир Жи во ји но вић Ма су ка, Ли ди ја Ман све то ва, Ју риј 
Ра ки тин, То ми слав Тан хо фер, Ра до слав Ве снић, Пе ра До бри но вић, Јо ван 
Ко њо вић, Ма та Ми ло ше вић, Па о ло Ма ђе ли, Же ли мир Оре шко вић, Ди ми-
три је Ђу р ко вић, Бо ро Дра шко вић, Бра ни слав Ми ћу но вић, Не бој ша Бра дић, 
Ко кан Мла де но вић, Ду шан Пе тро вић, Сне жа на Три шић, Пре драг Штр бац, 
Ксе ни ја Кр нај ски, Си лард Ан тал и мно ги дру ги. Ау тор до но си по дат ке о 
по зо ри шти ма у Евро пи ко ја су игра ла Иб зе на.

У пе том де лу књи ге Све на ше Хе де ау тор су ми ра по дат ке и ка же да су 
од де сет ин сце на ци ја не ко ли ко пред ста ва мо дер ни јег ре ди тељ ског за хва та, 
да су не ке пред ста ве кла сич ни је по ста вље не у са лон ском ма ни ру а да су две 
пред ста ве има ле нај бо љу ре цеп ци ју и по зо ри шне кри ти ке и пу бли ке: Хе да 
Га блер у из во ђе њу су бо тич ког и бе о град ског На род ног по зо ри шта. Ау тор 
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ка же да је ово ис тра жи ва ње по ку шај си сте ма тич ни јег те а тро ло шког са гле-
да ва ња ме ста и уло ге Хен ри ка Иб зе на и Хе де Га блер у срп ској и евр оп ској 
по зо ри шној исто ри ји.

Ве о ма ва жан део ове сту ди је су и при ло же ни те а тро граф ски по да ци: о 
пре ми је ра ма Хе де Га блер на срп ским сце на ма, о из во ђе њи ма драм ских де ла 
Хен ри ка Иб зе на на на шим сце на ма, о Иб зе но вом драм ском опу су, о пре во-
ди ма Иб зе но вих де ла код нас, по да ци о фил мо гра фи ји – о сни мље ним фил-
мо ви ма и те ле ви зиј ским дра ма ма по тек сту Хе да Га блер, као и по да ци о 
ра дио-дра ма ма.

Те а тро ло шка сту ди ја Зо ра на Мак си мо ви ћа зна ча јан је до при нос те а-
тро ло ги ји, као обра зац ка ко би тре ба ло да се при ре ђу ју те а тро ло шке сту ди-
је. Ве о ма је те мељ на, са мно штвом по да та ка о драм ском пи сцу, о вре ме ну 
на стан ка дра ма, о усло ви ма и вре ме ну на стан ка по зо ри шних пред ста ва, са 
број ним из во ри ма и нај зна чај ни је са раз го во ри ма са ау то ри ма пред ста ва. 
Раз го во ри са глум ци ма уно се по себ ну ди на ми ку у сту ди ју, по себ ну ат мо-
с фе ру, јер нам от кри ва ју оно „иза за ве се“, а по себ но ка да су у пи та њу анег-
до те ко је уно се и ма ло ху мо ра. Ау тор иде и ко рак да ље и осим те а тро ло шких 
при ре ђу је и фил мо граф ске по дат ке о пред ста ва ма. Ову сту ди ју не ће чи та ти 
са мо те а тро ло зи – она је ва жна сва кој по зо ри шној ин сти ту ци ји јер пру жа 
мно го ин фор ма ци ја би ло да се при пре ма но ва пред ста ва по Иб зе но вом тек-
сту, или се ис тра жу је про шлост по зо ри шне ку ће. 

Љу би ца М. Ри стов ски
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти

lju bi ca.ri stov ski@g mail.co m
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UDC 78.071.1:929 Hristić S.(049.32)

Ана Ра до ше вић, О СЦЕН СКИМ ИЗ ВО ЂЕ ЊИ МА
ОХРИД СКЕ ЛЕ ГЕН ДЕ СТЕ ВА НА ХРИ СТИ ЋА.

Прилог историографији српске балетске сцене, 
Бе о град: Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, 2017.

Му зи ко ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти је 2017. 
го ди не об ја вио ве о ма за ни мљи ву и дра го це ну књи гу Ане Ра до ше вић, О 
сцен ским из во ђе њи ма Охрид ске ле ген де Сте ва на Хри сти ћа. При лог исто
ри о гра фи ји срп ске ба лет ске сце не. Бу ду ћи да Охрид ској ле ген ди, као пр вом 
срп ском це ло ве чер њем ба ле ту, при па да јед но од су штин ских ме ста у исто-
ри ји срп ске му зич ке и ба лет ске сце не, ни ма ло не из не на ђу је што по пу лар-
ност на пи са о Хри сти ће вом оства ре њу не је ња ва већ де це ни ја ма. Текст Ане 
Ра до ше вић да ти ра из осам де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да је она, у окви-
ру про јек та СА НУ Са вре ме на срп ска му зич ка сце на, а на под сти цај му зи ко-
ло га Мир ке Па вло вић, за по че ла свој на уч но и стра жи вач ки, али пре све га – 
ар хив ски рад на ба ле ту Охрид ска ле ген да. Иа ко су му зи ко ло зи сво је на пи се 
о овом де лу ин тен зив но пу бли ко ва ли и пре осамде се тих го ди на, очи то су 
не до ста ја ле те о риј ске екс пли ка ци је сцен ских по став ки Хри сти ће вог ба ле та 
из пе ра те а тро ло га, од но сно ба ле то ло га. 

Из у зет но са др жа јан и ин фор ма ти ван Пред го вор књи ге из пе ра при ре-
ђи ва ча из да ња – на шег це ње ног му зи ко ло га и пи сца зна чај них сту ди ја о 
срп ским и стра ним ба ле ти ма На де жде Мо су со ве, упот пу њен је ве о ма бо га-
том би о гра фи јом Ане Ра до ше вић, где се чи та лац упо зна је са ње ном мно го-
стру ком де лат но шћу на по љу ба лет ске умет но сти, али и ши ре, о че му нам 
да нас све до чи и ова ње на сту ди ја. Ау тор кин циљ био је да кри тич ки са гле-
да до ма ће сцен ске по став ке ба ле та Охрид ска ле ген да од пре ми је ре 1947. 
го ди не у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, до 1985, као го ди ни ко ја за о кру-
жу је „ју го сло вен ске“ по став ке овог ба ле та. По себ ну па жњу ау тор ка по кла-
ња ре цеп ци ји го сто ва ња Ле ген де у ино стран ству. Иа ко по стру ци ба ле ри на, 
ба лет ски ко ре о граф и ре ди тељ, а не кри ти чар у ужем сми слу те ре чи, Ана 
Ра до ше вић у тек сту да је оби ље ми ну ци о зних за па жа ња и кри тич ких опа ски, 
што текст (без об зи ра на то што је на стао осам де се тих го ди на про шлог ве ка) 
чи ни ве о ма ак ту ел ним за са вре ме не на уч но-умет нич ке кру го ве. По тен ци-
јал ни чи та лац књи ге на ћи ће се пред мно штвом ин фор ма ци ја и кон ци зних 
уви да, при че му ће се су сре сти са не сва ки да шњим кри тич ко те о риј ским 
при сту пом му зич ко-сцен ском де лу.
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На по чет ку сту ди је, Ана Ра до ше вић пред ста вља би о гра фи ју Сте ва на 
Хри сти ћа са по себ ним ак цен том на оне по дат ке ко ји све до че о та ко ре ћи 
пер ма нент ној при вр же но сти ком по зи то ра му зич кој сце ни. За тим се чи та о цу 
пре до ча ва исто ри јат ево лу ци је ба ле та Охрид ска ле ген да, по чев од три де се-
тих го ди на про шлог ве ка, да би се по том из дво ји ли кључ ни про бле ми ко ре о -
гра фа у ве зи са сцен ском по став ком Хри сти ће вог де ла. Иа ко по ти че из ба-
лет ског све та, Ана Ра до ше вић не за по ста вља кри тич ки осврт ни на са му 
пар ти ту ру Охрид ске ле ген де, ис ти чу ћи ути цај ру ских ком по зи то ра ба ле та, 
те нео би чан Хри сти ћев дар за сти ли за ци ју на род них бал кан ских ме ло ди ја. 
По себ ну дра го це ност ове књи ге чи ни та бе лар ни при каз са хро но ло шким 
по пи сом пре ми је ра, бро ја пред ста ва, име на ко ре о гра фа, као и ју го сло вен-
ских гра до ва у ко ји ма су упри ли че на пре ми јер на из во ђе ња ба ле та у пе ри о-
ду од че тр де се тих до осам де се тих го ди на XX ве ка, укљу чу ју ћи ту Бе о град, 
За греб, Љу бља ну, Но ви Сад, Са ра је во, Ма ри бор, Ри је ку и Ско пље.

У на став ку, ау тор ка се де таљ но по све ћу је сва кој од до ма ћих пре ми је ра 
Охрид ске ле ген де, уз осврт и на по је ди на ино стра на го сто ва ња ју го сло вен-
ског ба ле та. Пре ми јер на из во ђе ња Охрид ске ле ген де, ко јих је би ло 23 у пе-
ри о ду о ко јем је у књи зи реч (1947–1985), пред мет су на ред них оде ља ка 
сту ди је. Дра го це но је што по че так сва ког сле де ћог по гла вља „отва ра“ сво-
је вр сна „про грам ска књи жи ца“ по став ке. На и ме, пре уви да у сва ку од спо-
ме ну тих пре ми је ра, ау тор ка да је пре ци зне по дат ке о свим са рад ни ци ма 
(ре жи сер/ре ди тељ, ко ре о граф, са мо ди ри гент, хо ро во ђа, дра ма тург, сце но-
граф, ко сти мо граф), а по том и спи сак свих уло га и ба лет ских игра ча ко ји их 
ту ма че, као и кра так осврт на ак тив но сти ба лет ског ан сам бла о ко јем је реч. 
Ов де ће се чи та лац упо зна ти са ве ли ким бро јем уче сни ка на ју го сло вен ском 
„про јек ту“ Охрид ска ле ген да, као и са осо бе но сти ма де ло ва ња сва ког од 
њих, што мо же под ста ћи и бу ду ћа, но ва ис тра жи ва ња лич но сти и де ла не ког 
од ба лет ских игра ча или исто ри ја та ба лет ских ан сам ба ла.

Нај о бим ни ји је, са свим оправ да но, сег мент књи ге о пр вој, бе о град ској 
пре ми је ри Охрид ске ле ген де (1947). Оно што до дат но упот пу њу је ово по гла-
вље у од но су на оста ла је сте спи сак го сто ва ња бе о град ског ба лет ског ан-
сам бла у ино стран ству, али и у дру гим гра до ви ма не ка да шње Ју го сла ви је. 
Сход но сво јој про фе си ји, при мар ном ин те ре со ва њу, али и у скла ду са цен-
трал ном те мом књи ге, ау тор ка се кри тич ки од но си пре вас ход но пре ма сти-
лу игре по је ди них ли ко ва у ба ле ту, али и пре ма ба лет ским шко ла ма у ко ји-
ма су ста са ва ли ре жи се ри Охрид ске ле ген де, што је код сва ког од њих усло-
вља ва ло раз ли чи та ви ђе ња, за ми сли и иде је за сцен ску по став ку ба ле та. 
По се бан пе чат овој књи зи пру жа ау тор кин осврт на шко ло ва ње, про фе си ју, 
па чак и на ка рак тер не и фи зич ке осо би не по је ди них ба лет ских игра ча ко ји 
су сво је вре ме но обе ле жи ли Охрид ску ле ген ду (по је ди не ме ђу њи ма је ау тор-
ка и лич но по зна ва ла!), а све у ци љу бли жег до ча ра ва ња он да шњег Ze it ge ist-а. 
Упо ре ђу ју ћи ви ше ба лет ских игра ча ко ји ту ма че исте ли ко ве, ве о ма про ми-
шље но и сту ди о зно, Ана Ра до ше вић от кри ва свој та ле нат за ком па ра тив но-
-кри тич ки од нос пре ма раз ли чи тим по ја ва ма и мод ним трен до ви ма ко ји су 
се сме њи ва ли и пра ти ли по став ке Хри сти ће вог ба ле та. 
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На да ље, у одељ ку по све ће ном Охрид ској ле ген ди у из вед би бе о град ског 
ба лет ског ан сам бла, чи та лац се су сре ће са ци ти ра ним фраг мен ти ма из по-
сле рат не но вин ске кри ти ке ко ја је пом но пра ти ла из во ђе ња овог де ла. Хри-
сти ћев ба лет је углав ном на и ла зио на по зи тив не ре ак ци је ка ко до ма ћих 
та ко и ино стра них кри ти ча ра. По ред на во ди ма из до ма ће, ау тор ка је по себ-
ну па жњу по кло ни ла из во ди ма из ино стра не штам пе ко ја је не из о став но 
ис ти ца ла фол клор ну ша ро ли кост Охрид ске ле ген де; са бра ни фраг мен ти 
кри ти ка из ли сто ва из Един бур га, Ати не, Салц бур га, Ви зба де на, Же не ве, 
Бе ча и Фи рен це све до че о не ве ро ват но бри жљи вом и пре да ном ар хив ском 
по ду хва ту Ане Ра до ше вић. Све стра ност ау тор ке огле да се у из бо ру кри ти ка, 
при че му се по тру ди ла да укљу чи на пи се ау то ра раз ли чи тих про фе си ја, 
чи ме ње на књи га за слу жу је епи тет из у зет но ре ле вант ног и све о бу хват ног 
ис тра жи вач ког по гле да на Охрид ску ле ген ду. Ва жно је на гла си ти да је, по ред 
кри тич ких освр та и при ка за из штам пе, ау тор ка по се за ла за раз ли чи тим 
фор ма ма ар хив ске гра ђе, по год ним за ре кон струк ци ју ре цеп ци је Охрид ске 
ле ген де. Та ко је спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре Ане Ра до ше вић упот пу њен 
мно го број ним про гра ми ма пред ста ва, из ве шта ји ма, на ја ва ма, пла ка ти ма, 
фо то гра фи ја ма (по је ди ни од њих су увр ште ни у књи гу као при ло зи), те раз-
го во ри ма Ане Ра до ше вић са по је ди ним ко ре о гра фи ма.

За бе о град ском по став ком Охрид ске ле ген де хро но ло шки сле де по гла-
вља о по став ци ба ле та у оста лим ју го сло вен ским гра до ви ма. Те же ћи ме то-
до ло шкој до след но сти, ау тор ка и на ред на по гла вља кон ци пи ра по узо ру на 
пр во. Тре ба ло би по себ но ис та ћи да је Ана Ра до ше вић из вр ши ла бри жљи ву 
се лек ци ју пе ри о ди ке оно га вре ме на, има ју ћи на уму да сва ку по став ку 
Охрид ске ле ген де при ка же кроз нај ре п ре зен та тив ни је гла си ло. Та ко се, на 
при мер, чи та лац са са ра јев ском по став ком ба ле та упо зна је по сред ством 
чла на ка об ја вље них у Осло бо ђе њу или Од је ку, са за гре бач ком по став ком из 
кри ти ка у Ве чер њем ли сту, са ма ри бор ском по став ком пре ко ли ста Ве чер, 
или по сред ством По ли ти ке, Бор бе и Тре ћег про гра ма ка да је реч о бе о град-
ској по став ци Хри сти ће вог ба ле та. Ау тор ка ни је за о би шла ни не га тив не 
кри ти ке ко је су пра ти ле Охрид ску ле ген ду, осо би то по чев од дру ге по став ке 
у Бе о гра ду (1966), ка да је на чи ње на ра ди кал на ре ви зи ја, пот пу ним ба ле ти-
зи ра њем, од но сно „по ди за њем“ сва че ти ри чи на на пр сте, те круп ним дра-
ма тур шким за хва ти ма. 

Бе о град из ме ђу два ра та на слов је сво је вр сног post scrip tum-а ове књи-
ге, у ко јем ау тор ка на за ни мљив на чин „се ли“ чи та о ца из со ци ја ли стич ке 
Ју го сла ви је у Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, вра ћа се го то во пе де сет го ди на уна зад, 
ука зу ју ћи на из ве сне не ја сно ће у ве зи са ге не зом Охрид ске ле ген де, те на 
ме ђу рат ну пра и звед бу та да још увек не до вр ше ног Хри сти ће вог ба ле та.

Ве ли ко пи та ње ко је за о ку пља па жњу ка ко Ане Ра до ше вић, та ко и умет-
нич ке кри ти ке, је сте да ли сцен ска по став ка Охрид ске ле ген де тре ба би ти 
тра ди ци о нал на или сти ли зо ва на и оса вре ме њи ва на. Но, бу ду ћи да сва ко 
вре ме но си сво је бре ме, чи ни се да пра вог од го во ра на ово пи та ње уи сти ну 
не ма. Ва жно је ис та ћи да циљ Ане Ра до ше вић у овој књи зи ни је био са мо 
пу ко пре до ча ва ње Хри сти ће вог ба ле та са гле да ног из угла штам пе оног вре-
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ме на. Овај текст све до чи о ве ли ком по ма ку од по зи ти ви стич ке на уч не прак-
се, при че му ау тор ка пу тем им по зант ног бро ја ана ли зи ра них кри тич ких 
освр та ре кон стру и ше сли ку о ре цеп ци ји Охрид ске ле ген де, да ју ћи вла сти ти 
за кљу чак о по сто ја њу три исто риј ске фа зе овог ба ле та. 

Књи га при па да ин тер ди сци пли нар ном на уч ном под руч ју, а на ме ње на 
је ка ко струч ној та ко и ши рој пу бли ци, љу би те љи ма ба ле та и му зи ке, те 
по што ва о ци ма ли ка и де ла Сте ва на Хри сти ћа. По ред зна чај ног до при но са 
му зи ко ло шкој ба шти ни, ли те ра ту ри у обла сти сцен ских умет но сти, те кул-
ту ри и умет но сти уоп ште, ово из да ње има и исто риј ски зна чај, бу ду ћи да је 
ово пр ви оп се жни ји пи са ни из вор о Охрид ској ле ген ди из пе ра јед не све стра-
не ба лет ске умет ни це ка ква је би ла Ана Ра до ше вић. 

Ми лош М. Ма рин ко вић
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ
ma rin ko vic92mi los@gmail.co m
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UDC 78.071.1:929 Bruči R.(049.32)

ЖИ ВОТ И ДЕ ЛО РУ ДОЛ ФА БРУ ЧИ ЈА: КОМ ПО ЗИ ТОР  
У ПРО ЦЕ ПУ ИЗ МЕ ЂУ ЕСТЕ ТИ КА И ИДЕ О ЛО ГИ ЈА.

Збор ник ра до ва. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска,  
Ака де ми ја умет но сти, 2018.

На кон Дру гог свет ског ра та, у ју го сло вен ској кул ту ри се фор ми рао 
про стор за де ло ва ње ства ра ла ца чи ји су иден ти те ти ми ри ли дис па рат не, па 
и отво ре но су прот ста вље не еле мен те. Овај про стор кре а тив ног де ло ва ња, 
иа ко оме ђен од ре ђе ним иде о ло шким огра ни че њи ма, омо гу ћио је ју го сло-
вен ским умет ни ци ма по пут Ру дол фа Бру чи ја (1917–2002) да се при бли же 
европ ском гра ђан ском ми љеу и да, уз ло кал не спе ци фич но сти, ис пи ту ју 
фи ло зоф ска и умет нич ка пи та ња ти пич на за европ ску по сле рат ну кул ту ру. 
Об но вље но ин те ре со ва ње за де ло ва ње Ру дол фа Бру чи ја све до чи о то ме да 
је до шао тре ну так да се на но во са гле да умет нич ко ства ра ла штво ко је је на-
ста ло у на шој сре ди ни, а ко је по зи ва на пре ва зи ла же ње иде о ло шких крај-
но сти ка рак те ри стич них за пост ју го сло вен ска дру штва: сла вље ње бал ка-
ни за ци је и ло кал них на ци о на ли за ма, с јед не, и иде а ли зо ва ње ју го сло вен ског 
кул тур ног про сто ра, с дру ге стра не. Збор ник ра до ва Жи вот и де ло Ру дол фа 
Бру чи ја: ком по зи тор у про це пу из ме ђу есе те ти ка и иде о ло ги ја, ко ји је на-
стао на осно ву ре зул та та исто и ме ног на уч ног ску па одр жа ног у Ма ти ци 
срп ској 30. и 31. мар та 2017. го ди не по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња ком по-
зи то ра, упра во ука зу је на је дан по мак ка објек тив ни јем раз ма тра њу на ше 
умет нич ке му зич ке ба шти не.

Збор ник има 246 стра на и 13 по гла вља, а ор га ни зо ван је у не ко ли ко те-
мат ских це ли на. Пр ва це ли на, по све ће на пи та њи ма есте ти ке, иде о ло ги је и 
исто ри је, об у хва та ра до ве Мир ја не Ве се ли но вић Хоф ман, Сте ва на Ко ва ча 
Тик ма је ра, Свен ке Са вић – Ве ре Об ра до вић Љу бин ко вић, Не ма ње Сов ти ћа и 
Бо ри сла ва Чи чо вач ког. У дру гој це ли ни, Ме ли та Ми лин, Иван Му ди (Ivan 
Moody), Бог дан Ђа ко вић, Ива на Ме дић и Ми лан Ми лој ко вић раз ма тра ју жан-
ров ске и тех нич ке аспек те Бру чи је вог опу са. Три до дат не це ли не чи не по гла-
вља ко ја не при па да ју на ве де ним те мат ским кру го ви ма, а по све ће не су се ћа-
њи ма на ком по зи то ра (Ира Про да нов Кра ји шник – Да ни је ла Клич ко вић), 
са чу ва ној дис ко граф ској гра ђи (Пе тар Пе чур), као и умет нич ком де ло ва њу 
Ол ге Бру чи (Свен ка Са вић). На са мом кра ју, да је се и по пис ком по зи то ро вих 
де ла ко ја се на ла зе у фо но те ци Ра дио Но вог Са да (при лог Де ја на То ми ћа). 
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Збор ник отва ра из у зет на ди ску си ја Мир ја не Ве се ли но вић Хоф ман под 
на зи вом „Аван гард на има ги на ци ја у пу сто ли ни ху ма ни зма аван гар де“. Ау-
тор ка кри тич ки, али и на ро чи тим по ет ским при сту пом, ис цр та ва аван гард-
ни про фил ком по зи ци је Има ги на ци је II Ру дол фа Бру чи ја у од но су на европ-
ски кон текст, ју го сло вен ску ге о по ли тич ку спе ци фич ност и ком по зи то ро ве 
лич не пре фе рен це у са гле да ва њу све та. Она јед ним фи ним ана ли тич ким 
ме то дом ука зу је на ком по зи то ро ве ди ле ме у од но су на (не)при хва та ње аван-
гард не му зич ке по е ти ке. У на ред ном по гла вљу „Ру долф Бру чи и но ва пољ-
ска шко ла“, кроз нео бич ну ком би на ци ју ди јаг но сти фи ко ва ња ду хов ног ста-
ња да на шњи це, лич них се ћа ња и освр та на Бру чи јев рад, Сте ван Ко вач Тик-
ма јер пот цр та ва ве зе из ме ђу опу са свог про фе со ра и по е ти ке но ве пољ ске 
шко ле. У пи та њу је текст по себ ног сен зи би ли те та, у ко ме ау тор, про ми шља-
ју ћи свој од нос са ком по зи то ром, по ве зу је по сле ди це лич не и дру штве не 
исто ри је са са вре ме ним тре нут ком. У са свим дру га чи јем ду ху, Свен ка Са вић 
и Ве ра Об ра до вић Љу бин ко вић по ку ша ва ју да да ју јед ну род ну ана ли зу 
жен ских ли ко ва у Бру чи је вим ба ле ти ма („Жен ски ли ко ви у ба ле ти ма Ру-
дол фа Бру чи ја: пра и звед ба ба ле та Ка та ри на Из ма и ло ва 77“), али оста је 
отво ре но пи та ње ко ли ко је ова вр ста при сту па уоп ште по год на за раз ма тра-
ње Бру чи је вог му зич ког опу са. С дру ге стра не, Не ма ња Сов тић ана ли зи ра 
круг ком по зи то ро вих умет нич ких те ма ко је су, иа ко пом но про ми шља не, 
оста ле без му зич ке ре а ли за ци је. Сти че се до јам да мо жда упра во ово кре а-
тив но окле ва ње, о ко ме Сов тић ди ску ту је у по гла вљу „Не ре а ли зо ва не ства-
ра лач ке ин тен ци је Ру дол фа Бру чи ја у све тлу ком по зи то ро вих кре а тив них 
опре де ље ња и идеј них ори јен та ци ја“, ука зу је на по е тич ке и фи ло зоф ске 
про бле ме ко ји су нај ин тен зив ни је за о ку пља ли умет ни ка. Сле ди рад Бо ри-
сла ва Чи чо вач ког „Спе ци фич но сти и зна чај Ру дол фа Бру чи ја“, ко ји, у јед ном 
зна чај ном де лу, по твр ђу је не свр хо ви тост при ме не на ци о нал не иде је на на-
шим про сто ри ма. Да ли је Иво Ан дрић срп ски пи сац, „чи ји“ је Сла вен ски... 
све су то рас пра ве ко је из но ва до ка зу ју да је на ци о на ли зам, као јед на од 
нај зна чај ни јих мо дер них европ ских те ко ви на, огра ни ча ва ју ћег до ме та у 
(услов но го во ре ћи) пе ри фер ним и хе те ро ге ним кул тур ним сре ди на ма. У том 
сми слу, ди ску си ја о Бру чи ју као срп ском ком по зи то ру де лу је уси ље но, јер 
је у пи та њу јед на фор мал на (ком по зи тор је жи вео на те ри то ри ји да на шње 
Ср би је), а не су штин ска од ред ни ца (уте ме ље на у би о гра фи ји и по е ти ци 
умет ни ка). Угле да ње на европ ске мо де ле у ту ма че њу на ци о нал ног су ви ше 
по јед но ста вљу је схва та ње кул тур них иден ти те та на на шем про сто ру, „ухва-
ће них“ из ме ђу сред њо е вроп ског, ори јен тал ног и ме ди те ран ског ути ца ја. 
Бру чи је, као и мно ги ње го ви са вре ме ни ци, а на ро чи то Киш, пре све га ин-
ту и тив но раз у мео овај огра ни ча ва ју ћи по тен ци јал јед не ве ли ке европ ске 
иде је на на шем тлу, при гр лив ши ју го сло вен ство као кон цепт ко ји је, у да том 
исто риј ском тре нут ку, нај де ло твор ни је по ве зи вао на ше че сто не по мир љи ве 
раз ли чи то сти. Ком плек сна по ве за ност Бру чи ја са Сла вен ским са мо по твр-
ђу је ову иде о ло шку по зи ци ју.

Дру ги те мат ски круг Збор ни ка, по све ћен жан ров ско-тех нич ким аспек-
ти ма Бру чи је вог ства ра ла штва, отва ра текст „Кан та те у опу су Ру дол фа Бру-
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чи ја“ Ме ли те Ми лин. Ау тор ка по ку ша ва да, у окви ру стил ске од ред ни це 
со ци ја ли стич ког мо дер ни зма, об ја сни ком по зи то ро ву по тре бу да се та ко 
че сто вра ћа жан ру кан та те, као и да уђе у траг од ре ђе ним тек сту ал ним пред-
ло шци ма за њи хо во ком по но ва ње. До при нос Ива на Му ди ја све до чи о то ме 
да Бру чи је ва му зич ка по е ти ка и да нас има ко му ни ка тив ну сна гу ко ја је 
пре по зна тљи ва и ван на шег кул тур ног ми љеа. У ра ду под на зи вом „Con cer ti 
Non Ab bre vi a ti: The Many Worlds of the Con cer tos of Ru dolf Bru či“ („Con cer ti 
Non Ab bre vi a ti: мно ги све то ви у кон цер ти ма Ру дол фа Бру чи ја“), Му ди по ве-
зу је Бру чи је ва кон цер тант на до стиг ну ћа са слич ним европ ским тен ден ци-
ја ма. По том, Бог дан Ђа ко вић раз ма тра ком по зи то ро ву опе ру Гил га меш и 
ње не до дир не тач ке са опер ским ре пер то а ром ХХ ве ка („Гил га меш Ру дол фа 
Бру чи ја“), а са по себ ним освр том на спе ци фич но сти ли бре та и осо бе но сти 
му зич ког је зи ка. У по гла вљу „Сим фо ниј ско ства ра ла штво Ру дол фа Бру чи ја 
из ме ђу со ци ја ли стич ког есте ти зма и уме ре ног мо дер ни зма“, Ива на Ме дић 
ис пи ту је мо гу ће стил ске од ред ни це ком по зи то ро вог сим фо ниј ског опу са у 
кон тек сту јед не пе ри фер не сре ди не ка ква је би ла ју го сло вен ска, а са аспек та 
тра ди ци је сим фо ниј ског ства ра ла штва. Овај дру ги те мат ски круг за о кру жу је 
се ра дом Ми ла на Ми лој ко ви ћа и са гле да ва њем спе ци фич но сти Бру чи је вих 
му зич ких екс пе ри ме на та у обла сти але а то ри ке и им про ви за ци је („Им про-
ви за ци ја, але а то ри ка и про ши ре не тех ни ке у ком по зи ци ја ма Има ги на ци ја 
и Пти це Ру дол фа Бру чи ја“), а у од но су на слич не тен ден ци је у ју го сло вен-
ској и свет ској му зи ци.

За се бан те мат ски оде љак при па да се ћа њи ма на Бру чи је ву пе да го шку 
ак тив ност. У по гла вљу „Пе да го шка де лат ност Ру дол фа Бру чи ја из ви зу ре 
ње го вих сту де на та“, Ира Про да нов Кра ји шник и Да ни је ла Клич ко вић опи-
су ју ком по зи то ров хо ли стич ки од нос са сту ден ти ма, ис ти чу ћи да Бру чи јев 
пе да го шки рад ни ка да ни је био за сно ван са мо на пу ком пре но ше њу ком-
по зи тор ске ве шти не. Ау тор ке се по себ но освр ћу на се ћа ња Сте ва на Ди вја-
ко ви ћа, Сте ва на Ко ва ча Тик ма је ра, Зо ра на Му ли ћа и Ни не те Авра мо вић 
Лон чар. 

У на ред ном те мат ском одељ ку на ла зи се из у зет но за ни мљи во по гла вље 
Пе тра Пе чу ра по све ће но гра ђи, од но сно, у овом слу ча ју, но са чи ма зву ка на 
ко ји ма су са чу ва ни сним ци Бру чи је вих ком по зи ци ја („Дис ко граф ски опус 
Ру дол фа Бру чи ја: увод у об ја вље на сни мље на де ла“). Ова кав пре глед гра ђе 
омо гу ћа ва чи та о цу је дан до ку мен та ри стич ки увид у исто ри ју и уред нич ку 
по ли ти ку ју го сло вен ског му зич ког из да ва штва, док се по ре ђе ње са кри зом 
у са вре ме ној из да вач кој прак си не ми нов но на ме ће кроз чи тав текст.  

Збор ник за о кру жу је екс курс Свен ке Са вић – се ћа ње на умет нич ко де-
ло ва ње Бру чи је ве су пру ге Ол ге, раз ма тра но из пер спек ти ве ин тер ди сци-
пли нар них род них сту ди ја. У тек сту се ја сно не на во ди ко је су то те о ри је из 
обла сти ин тер ди сци пли нар них род них сту ди ја при ме ње не. Због то га, про-
це на род не мо ћи пу тем ана ли зи ра ња из во ра че сто де лу је про из вољ но и 
сте ре о тип но (нпр. од ре ђи ва ње ма њег бро ја ре до ва у ен ци кло пе диј ској је ди-
ни ци или не по вољ не умет нич ке кри ти ке као по сле ди ца па тер на ли стич ког/
па три јар хал ног дис кур са и сл.), до во де ћи у пи та ње ле ги тим ност ме то до ло-
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ги је род них сту ди ја у вре ме ка да је „од бра на“ ове те о риј ске обла сти у на шој 
сре ди ни ви ше не го нео п ход на. 

Без об зи ра на не у јед на че не ре зул та те, на ро чи то у по гла вљи ма по све-
ће ним те о риј ском са гле да ва њу род них пи та ња (ка ко у од но су на би о гра фи-
ју умет ни ка, та ко и у раз ма тра њу умет нич ког де ла), Збор ник ра до ва Жи вот 
и де ло Ру дол фа Бру чи ја: ком по зи тор у про це пу из ме ђу ес те ти ка и иде о ло
ги ја пред ста вља из у зет но бо га ту и ра зно вр сну збир ку тек сто ва ау то ра и 
ау тор ки раз ли чи тих ге не ра ци ја и про фе си о нал них про фи ла, те та ко све до-
чи о јед ној уни вер зал ној по тре би за но вим и дру га чи јим од но сом пре ма 
на шој му зич кој за о став шти ни. По ред под сти ца ња ин те ре со ва ња за на ше 
за по ста вље но му зич ко ства ра ла штво, као и по ста вља ња но вих стан дар да у 
те о риј ском и на уч ном про ми шља њу, ово из да ње још дра го це ни јим и зна чај-
ни јим чи ни чи ње ни ца да се ства ра ње Ру дол фа Бру чи ја та ко бли ско ве зу је 
за сре ди ну у ко јој де лу ју Ака де ми ја умет но сти и Ма ти ца срп ска. Ово пре-
пли та ње ин спи ра ци ја и мо ти ва обез бе ди ће Збор ни ку ши ро ку чи та лач ку 
пу бли ку и, са свим из ве сно, по кре ну ти но ве раз го во ре о ком по зи то ру.  

Љу би ца Н. Илић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти

lji lic@yahoo.com
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UDC 792.021(049.32)

Та тја на Да дић Ди ну ло вић, СЦЕН СКИ ДИ ЗАЈН  
КАО УМЕТ НОСТ,

Бе о град: Clio; Но ви Сад: Цен тар за сцен ски ди зајн, ар хи тек ту ру и тех но ло ги ју, 
Фа кул тет тех нич ких на у ка уни вер зи те та, 2017.

Сце но гра фи ја се да нас углав ном схва та ис кљу чи во у кон тек сту по зо ри-
шта, као њен не дје љив дио, иа ко се јед на од пр вих де фи ни ци ја сце но гра фи-
је од но си ла на тех ни ку пер спек тив не ре пре зен та ци је у ар хи тек ту ри. Ме ђу-
тим, на до гра ђу ју ћи на ње не по зо ри шне ко ри је не и по ри је кло, сце но гра фи ја, 
она ко ка ко би тре ба ло да бу де схва ће на да нас, је сте збир свих ви зу ел них, 
простoрних и звуч них еле ме на та ко ји чи не јед но умјет нич ко дје ло, по зо ри-
шно или дру го. У том сми слу, при дјев „про ши рен” (ex pan ded) ов дје до ла зи 
као вр ло згод на ри јеч и од ред ни ца за оно што да нас на зи ва мо сцен ским 
ди зај ном или sce no graphy/per for man ce de sign, ако ће мо се ко ри сти ти ен гле-
ском тер ми но ло го јом, ко ја до Па ме ле Ха у ард (Pa me la Ho ward) ни је ни има-
ла тер мин сце но гра фи ја у свом во ка бу ла ру. 

Ри јеч „про ши ре на”, у кон тек сту умјет но сти ге не рал но, пр ви пут је упо-
три је би ла Ро за лин да Кра ус (Ro sa lind Kra uss) у свом есе ју из 1979. го ди не 
„Скулп ту ра у про ши ре ном по љу” (енгл. Sculp tu re in the ex pan ded fi eld), са ци-
љем да опи ше тен ден ци ју кре та ња у умјет но сти из ван окви ра тра ди ци о нал ног 
по и ма ња и пред ста вља ња скулп ту ре. У том есе ју, Кра ус пре и спи ту је дје ла 
Ри чар да Се ре (Ric hard Ser ra), Ро бер та Мо ри са (Ro bert Mor ris) и Ро бер та Смит-
со на (Ro bert Smith son), умјет ни ка ко ји су се при мар но ба ви ли скулп ту ром, али 
скулп ту ром у дру га чи јој фор ми не го што је то до та да би ло по зна то и пре по-
зна то. Пра те ћи ову ана ло ги ју, мо же мо сло бод но ре ћи да баш као што њи хо вој 
скулп ту ри, у кон тек сту са вре ме не умјет но сти, од тог тре нут ка ви ше ни је био 
по тре бан по ста мент или га ле риј ски про стор, та ко ни сце но гра фи ја да нас не 
мо же ви ше би ти оп те ре ће на про сце ни јум ским про сто ром по зо ри шта, ни ти би 
тре ба ло да за ви си од кла сич не, тра ди ци о нал не кон цеп ци је по зо ри шног про-
сто ра, оста ју ћи у тим про це си ма уви јек пло шна, чак и он да ка да је тр о ди мен-
зи о нал на, што ути че не са мо на ис ход дје ла, не го и на ње гов од нос са пу бли ком. 
С тим у ве зи, по сма тра ју ћи по зо ри ште у ње го вом кла сич ном об ли ку, са да на-
шње тач ке гле ди шта, схва та мо да ње гов оквир за по зо ри шну пред ста ву, ко ји 
је обич но фо ку си ран на по тре бе тек ста, ре ди те ља или глу ма ца, ви ше ни је 
до во љан за об ја шња ва ње свих мо гу ћих раз ли чи тих на чи на на ко је сце но гра-
фи ја (Па ме ле Ха у ард) и сце но граф ске ин тер вен ци је кроз пер фо р манс (Ри чар да 
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Шек не ра) и дру ги вид из во ђач ких и ви зу ел них умјет но сти мо же да дје лу је, 
па са мим тим и да дâ ко мен тар на по ли тич ки, со ци јал ни, кул тур ни или еко-
ло шки кон текст у ко јем жи ви мо. У том сми слу, кла сич но по зо ри ште у XXI 
ви је ку по ста је или за стар је ла фор ма, или од скоч на да ска за ра ђа ње но ве гра не 
умјет но сти, мо де ло ва не, из ме ђу оста лог, и по ње го вом ли ку. Да кле, ри јеч је о 
иден ти те ту и, као и уо ста лом са свим дру гим гра на ма умјет но сти, мо ди фи-
ко ва њу и при ла го ђа ва њу вре ме ну у ко јем се ства ра, из че га обич но и че сто 
на ста је не што но во. Ако би смо је по сма тра ли на ова кав на чин, он да сце но-
гра фи ја ви ше ни је ве за на ис кљу чи во за де кор јед не по зо ри шне пред ста ве и 
сво ју ме то ним ну функ ци ју, не го по ста је ак тив ни су ди о ник у гра ђе њу и ства-
ра њу јед ног умјет нич ког дје ла ко је ви ше ни је ну жно по зо ри шно, ни ти је 
ве за но за по зо ри шни про стор. На тај на чин, сце но гра фи ја, са да схва ће на као 
про ши ре на, од но сно као сцен ски ди зајн, пре ма Ар нол ду Арон со ну (Ar nold 
Aron son) исто вре ме но по сто ји и као сред ство и као си стем и као на чин ми-
шље ња пу тем ко јег мо же мо ра зу мје ти ком плек сну око ли ну у ко јој жи ви мо. 

Књи га Та тја не Да дић Ди ну ло вић Сцен ски ди зајн као умет ност ко ја је, у 
из да њу из да вач ке ку ће Клио и Цен тра за сцен ски ди зајн, ар хи тек ту ру и тех но-
ло ги ју СЦЕН, иза шла 2017. го ди не, го во ри упра во о овим но вим тен ден ци ја ма 
у умјет но сти, ну де ћи јед ну ис црп ну сту ди ју и пре глед тре нут ног ста ња у обла-
сти, исто вре ме но пред ста вља ју ћи раз ли чи те пер спек ти ве на те му, а кроз умјет-
нич ке ра до ве за ко је Да дић Ди ну ло вић сма тра да при па да ју сцен ском ди зај ну. 

Пр во по гла вље књи ге ба ви се сцен ским ди зај ном као иде о ло ги јом, исто-
вре ме но ис тра жу ју ћи окру же ње и усло ве у ко ји ма је на стао је дан ова кав 
тер мин, а са њим и ци је ло по ље у обла сти умјет но сти. Сцен ски ди зајн, пре-
ма ри је чи ма Да дић Ди ну ло вић, та ко ни је на стао из по тре бе за но вим умјет-
нич ким из ра зом, не го, ка ко то сто ји у из ја ви Ју ста та, из по тре бе за про мје-
на ма у оно ме што је већ по сто ја ло. Ри јеч је о нео п ход ном са гле да ва њу свих 
умјет нич ких ди сци пли на, ин же њер ских тех но ло ги ја и за на та ко ји чи не 
јед ну по зо ри шну пред ста ву и ус по ста вља њу јед ног де мо кра тич ног си сте ма 
уну тар ко јег ће сви умјет ни ци би ти рав но прав ни, што до та да ни је био слу-
чај. Тај из о ста нак рав но прав но сти се, у пр вом ре ду, од но сио на при мјер 
сце но гра фа и ко сти мо гра фа и био је нај ви дљи ви ји на ње му. По ред то га, 
то ком овог про це са, ука за но је и на још јед ну ва жну те му – по тре бу за ус-
по ста вља њем ве зе из ме ђу си сте ма обра зо ва ња и про фе си о нал ног дје ло ва ња 
у по зо ри шту. Овај но ви при ступ у шко ло ва њу бу ду ћих сце но гра фа на стао 
је из ре ал не по тре бе, бу ду ћи да се, ка ко је то кон ста то вао Ра ди во је Ди ну ло-
вић, сце но гра фи ја до по ја ве Ге ро сла ва За ри ћа у Ср би ји из у ча ва ла углав ном 
кроз шта фе лај но сли кар ство, без по зна ва ња тех но ло ги ја и истин ског ра зу-
ми је ва ња про сто ра, што је до ве ло до ге не ра ци ја мла дих умјет ни ка ко ји су 
сце но гра фи ју до жи вља ва ли и у жи во ту одр жа ва ли као фор му ли ков не умјет-
но сти, што она у сво јој су шти ни ни је. Из истих раз ло га, Па ме ла Ха у ард је 
у ен гле ски је зик уве ла по јам sce no graphy ка ко би скре ну ла па жњу на ње не 
„про ши ре не” аспек те и ши ри кон текст, а из по тре бе да се у срп ском је зи ку 
до би је од го ва ра ју ћи пре вод ње ног тер ми на, ко ји ће би ти про ши рен у од но-
су на наш по сто је ћи сце но гра фи ја, на стао је тер мин сцен ски ди зајн. 
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Да дић Ди ну ло вић сцен ски ди зајн ви ди као по сту пак ко јим се ре а ли зу-
је умјет нич ки спек такл за ко ји ве зу је де фи ни ци ју Сти ве на Хо кин га (Step hen 
Haw king) о про стор-вре ме ну као че тве ро ди мен зи о нал ном про сто ру чи је су 
тач ке до га ђа ји. Уко ли ко се по ђе од ове прет по став ке, да је про стор са ста вљен 
од до га ђа ја и да, исто вре ме но, до га ђај од ре ђу је про стор та ко што је уну тар 
ње га ар ти ку ли сан рад њом, он да је ње но ви ђе ње при лич но ја сно и тач но, јер, 
кре ћу ћи се из ме ђу про сто ра, ко ји Да дић Ди ну ло вић ви ди као по ла зи ште, и 
тек ста ко ји ви ди као ис хо ди ште, до га ђај по ста је по сред ник, од но сно сред-
ство у кон струк ци ји до жи вља ја. Да би де таљ ни је то об ја сни ла, она у тре ћем 
по гла вљу „Те о ри ја и по е ти ка сцен ског ди зај на“ ја сно де фи ни ше и ана ли зи ра 
про стор, од но сно текст у сцен ском ди зај ну, да ју ћи нам ти по ло ги ју ових еле-
ме на та. Она про стор, у кон тек сту сцен ског ди зај на, ди је ли на фи зич ки, драм-
ски, сцен ски и гра нич ни. Фи зич ки је ре ал ни про стор, про стор ко ји се ма ни фе-
сту је у об ли ку пред ме та или објек та. То је про стор у ко јем жи ви мо, гра ђе ни, 
ар хи тек тон ски про стор. Драм ски про стор је за ми шље ни про стор не ког 
умјет нич ког дје ла. У пи та њу је ап стракт ни про стор иде је, што зна чи да је 
ри јеч о уну тра шњем про сто ру чо вје ка, про сто ру има ги на тив ног до га ђа ја 
или ми сли о про сто ру. Ре зул тат су сре та ова два про сто ра, фи зич ког и драм-
ског, је сте сцен ски про стор ко ји она де фи ни ше као би ло ко ју вр сту за пи са или 
сцен ског тек ста ко јим из ра жа ва мо ми сао о про сто ру. По сљед њи, гра нич ни 
про стор, ко ји је мо жда и нај ком плек сни ји, јер се ба ви пи та њем до ди ри ва ња 
раз ли чи тих ди сци пли на – ан тро по ло ги је, фи ло зо фи је, те о ри је умјет но сти, 
ар хи тек ту ре и кул ту ре уоп ште – она де фи ни ше као про стор ар ти ку ла ци је 
не ког гра нич ног ста ња. 

Слич но ти по ло ги ји про сто ра, текст се пре ма Да дић Ди ну ло вић ди је ли 
на драм ски, ар хи тек тон ски и сцен ски, ко је она ви ди као кључ не еле мен те 
се ми о ло шке ана ли зе по зо ри шта, али и сцен ског ди зај на као умјет нич ке 
прак се. Гру бо ре че но, драм ски текст је лин гви стич ки уоб ли чен на ра тив 
пред ста ве, ко ји то ком про це са ту ма че ња пре ра ста из драм ског у сцен ски, и, 
по ње ном ми шље њу, на ста је у су ко бу, у ди ја лек тич ком од но су ар хи тек тон-
ског и драм ског тек ста, гдје се ар хи тек тон ски од но си на тек сту ал ност ар хи-
тек ту ре, као јед не од ње них кључ них функ ци ја. Као ре зул тат спа ја ња драм-
ског и ар хи тек тон ског, сцен ски текст пред ста вља и сло же ни си стем зна ко ва 
и зна че ња, пу тем ко јих умјет нич ко дје ло на сто ји да оства ри ко му ни ка ци ју 
са сво јом пу бли ком. Она да ље го во ри и о са мом чи та њу тек ста, као по тен-
ци јал ној сце ни, те чи ње ни ци да сцен ска дје ла сво ју ко му ни ка ци ју ус по ста-
вља ју и ви зу ел но шћу и тех но ло ги јом ко ју ко ри сте на сли чан или исти на чин 
као што ко ри сте текст ко јим се слу же и на осно ву ко јег на ста ју. Кон цепт 
ин тер тек сту ал но сти се сто га ов дје по ја вљу је као дат, јер он на чел но го во ри 
о од но си ма јед ног тек ста са дру гим тек сто ви ма у кул ту ри и умјет но сти, 
прет по ста вља ју ћи да зна че ње јед ног тек ста, од но сно умјет нич ког дје ла, не 
про ис ти че из ње га са мог, не го из ње го вог од но са са дру гим тек сто ви ма. 
Дру гим ри је чи ма, ин тер тек сту ал ност прет по ста вља од ре ђе ну вр сту (исто-
риј ског, кул ту ро ло шког) пред зна ња, нео п ход ног за ап со лут но и пу но ра зу-
ми је ва ње тек ста дје ла ко је се из ла же.
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Те о риј ски дио сво је књи ге Да дић Ди ну ло вић про вла чи кроз де сет сту-
ди ја слу ча ја, умјет нич ких ра до ва из ре ги о на, ко ји у тре нут ку свог на ста ја ња 
ни су ну жно би ли ми шље ни као дје ла сцен ског ди зај на, не го ра ди је као дје-
ла ко ја се, у свом на сто ја њу да оста ве траг и ис при ча ју јед ну лич ну при чу о 
про сто ру, тек сту и ти је лу ко јим се ба ве и ко ји сто је у њи хо вом цен тру, на ла зе 
не гдје на гра ни ци, не гдје из ме ђу. Из ме ђу лич ног и јав ног, ин ди ви ду ал ног и 
ко лек тив ног, из ме ђу ар хи тек ту ре и умјет но сти, по зо ри шта и сцeнског ди-
зај на. Ме ђу иза бра ним ра до ви ма на ла зе се вир ту ел ни хо ло грам ски сцен ски 
до га ђај, ин ста ла ци ја, фо то гра фи ја, из во ђе ње кроз ис тра жи ва ње, пер фор манс 
итд., чи ме је ин тер ди сци пли нар ност и ви ше слој ност сцен ског ди зај на као 
умјет но сти са мо до дат но по твр ђе на.

Хе те ро го ге ност ових ра до ва иде ру ку под ру ку са де фи ни ци јом сцен-
ског ди зај на ко ју Да дић Ди ну ло вић да је у за кључ ку сво је књи ге: „На кра ју: 
шта је сцен ски ди зајн као умет ност?“, гдје се под сцен ским ди зај ном под ра-
зуми је ва јед но но во умјет нич ко дје ло, са мо стал но, кон тек сту ал но, до ми-
нант но осло ње но на упо тре бу сцен ских из ра жај них сред ста ва, ко је ус по ста-
вља ак ти ван од нос пре ма про сто ру и пу бли ци. Она ову де фи ни ци ју из вла чи 
из, пре ма ње ном ми шље њу, три кључ не ка рак те ри сти ке ку сто ских и умјет-
нич ких прак си: ви ше ме диј ске при ро де дје ла, по тре бе за ус по ста вља њем и 
ар ти ку ла ци јом про сто ра умјет нич ког дје ла, те на по сли јет ку од но са из ме ђу 
дје ла и ње го ве пу бли ке ко ји је, у слу ча ју дје ла сцен ског ди зај на, раз ли чит 
од оног ко ји се ус по ста вља у по зо ри шту. 

Зна чај ове књи ге је мно го струк. У пр вом ре ду за то што да је ја сну де-
фи ни ци ју зна че ња сцен ског ди зај на, ко ји се и да нас, на кон не ко ли ко де це-
ни ја по сто ја ња, још уви јек бо ри за сво је мје сто у бал кан ском дис кур су сцен-
ских и ви зу ел них умјет но сти иа ко тер мин, као и са ма гра на умјет но сти у 
Евро пи и дру гдје, већ уве ли ко жи ви и под окри љем Пра шког ква дри је на ла 
сцен ског ди зај на и про сто ра (енгл. Pra gue Qu a dren ni al of Per for man ce De sign 
and Spa ce) ми је ња ли це не са мо ви зу ел них умјет но сти не го и по зо ри шта 
ка кво смо до са да по зна ва ли. У дру гом ре ду, за то што да је ја сан пре глед 
сце не, ко ја, иа ко у не ком за чет ку, свје до чи о по тент но сти овог још уви јек 
не ис тра же ног, уз бу дљи вог по ља и умјет ни ка ко ји уну тар ње га ства ра ју. Ша-
ро ли кост њи хо вих ра до ва, при ка за них у овој, за сцен ски ди зајн, ва жној 
књи зи, свје до чи о ње го вој ин тер ди сци пли нар но сти и, мо жда још зна чај ни је, 
ак ту ел но сти и кри тич ком пос ма тра њу сви је та у на ма и око нас. Упра во из 
тог раз ло га се на дам да ће књи га Сцен ски ди зајн као умјет ност до жи вје ти 
ви ше из да ња и да ће на свом пу ту ши ре ња зна ња до ве сти до бо љег ра зу ми-
је ва ња сцен ског ди зај на ко ји је на стао из по тре бе да се сцен ским умјет но-
сти ма и умјет ни ци ма, ко ји их ства ра ју и жи ве, да мје сто у јед ном ши рем 
дис кур су ко је им с пра вом при па да. 

Мо ни ка Ј. По ња вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фа кул тет тех нич ких на у ка

ДАС Сцен ски ди зајн
mo ni ka po nja vic @gmail.co m
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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.

Ау тор је оба ве зан да по шту је на уч не и етич ке прин ци пе и пра ви ла при-
 ли ком при ре ме ра да, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма. Пре да јом ра да 
ау тор га ран ту је да су сви по да ци у ра ду тач ни, ка ко они ко ји се ти чу са мо га 
ис тра жи ва ња, та ко и по да ци о ли те ра ту ри ко ја је ко ри шће на, те на во ди из 
ли те ра ту ре.

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

турасу 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: mtisma1@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.
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Илустративни прилози уз радове (нотни примери, фотографије, цртежи, 
табеле,...) објављују се црно-бели са називом прилога. Аутор треба да означи 
место прилога у тексту.

Све илустрације приложити у електронској форми на CD-у квалитетно 
снимљене, резолуција 300 тачака.

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, научно 

звање, институцију у којој је запослен и њено седиште, своју адресу стано-
вања, 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 верзалом), 
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 од-
носе 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 из-
ворном 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 
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азбуч ним словом прецизирати о којој је библиографској одредници из коначног 
списка литературе реч, на пример (МuRPhy 1974а: 12).

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, пре-
узет 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 при-
лагођеношћу средини (према килибарда 1979: 7).

Цитирана литература

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном Цитира
на 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 Матице 
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 наве-

дено 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:
Палибрк-сукић, Несиба. Руске избеглице у Панчеву, 19191941. Предговор Алексеја 

Арсењева. Панчево: Градска библиотека: Историјски архив, 2005.
ЂорЂеВић, Љубица. Библиографија дела Десанке Максимовић, 19201971. 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.

Пример: 
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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.
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