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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 821.163.41.2.09”1903/1914”

792(497.11)”1903/1914”

ПЕ ТАР Д. МАР ЈА НО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти*

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

НАЈ ЗНА ЧАЈ НИ ЈА ОСТВА РЕ ЊА СРП СКЕ ДРА МЕ  
И ПО ЗО РИ ШТА У РАЗ ДО БЉУ ИЗ МЕ ЂУ  

1903. И 1914. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: Раз до бље од не ко ли ко де се тле ћа XIX ве ка до Пр вог свет ског ра та 
об у хва та ра зно ли ку ак тив ност ве ли ких европ ских драм ских пи са ца (Иб зен, Стринд-
берг, Ро стан, Че хов, Гор ки, Вајлд, Шо) и та да аван гард них по зо ри шта (на ту ра ли стич ки 
те а тар Ан дреа Ан то а на, сим бо ли стич ки те а тар Ли њеа Поа и По ла Фо ра, и Мо сков ски 
ху до же стве ни те а тар Ста ни слав ског и Не ми ро вић-Дан чен ка). О но вим те жња ма у 
кон тек сту драм ске књи жев но сти и по зо ри шта Ср ба, у раз до бљу ко је је те ма ове рас-
пра ве, мо же се услов но го во ри ти тек по чет ком XX сто ле ћа. Но ви ји сти ло ви европ ске 
дра ма тур ги је осе ти ли су се та да и у срп ској дра ма тур ги ји, пре све га у дра ма ма Во ји-
сла ва Јо ва но ви ћа Ма рам боа (На ши си но ви, 1906), Бра ни сла ва Ну ши ћа (На род ни по сла
ник, 1912) и Ми лу ти на Бо ји ћа (Кра ље ва је сен, 1913), о ко ји ма је у овом тек сту реч.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: срп ска дра ма, срп ско по зо ри ште, На ши си но ви, На род ни по сла
ник, Кра ље ва је сен, Ро до љуп ци.

Про лог
Раз до бље ко је об у хва та не ко ли ко де це ни ја XІX ве ка и тра је до по-

чет ка Пр вог свет ског ра та од ли ку је ве о ма ра зно ли ка ак тив ност европ-
ских драм ских пи са ца. У сту ди ја ма и рас пра ва ма о европ ској драм ској 
књи жев но сти нај че шће се по ми њу че ти ри дра ма тур шка то ка, ко ја су 
мар кант но обе ле жи ла и ре пер то а ре нај ва жни јих срп ских по зо ри шта. 
Пр ви ток чи не фран цу ски „до бро скро је ни ко ма ди“ (нај че шће са лон ске 
дра ме и исто риј ски спек та кли), чи ји је основ ни циљ, упр кос уз гред ном 
рас пра вља њу о про бле ми ма са вре ме ног дру штва, да за ба ве пу бли ку. Овај 
тип драм ских де ла, чи ји је ро до на чел ник био Ежен Скриб, а нај и стак-

1 pmar jan @e u net.com
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ну ти ји на ста вљач Вик то ри јен Сар ду, „пре пла вио“ је, у на зна че ном 
раз до бљу, ре пер то а ре по зо ри шта Евро пе, па и срп ске. У окви ру фран цу-
ске драм ске књи жев но сти ово раз до бље до не ло је и нео ро ман ти чар ске 
драм ске по е ме Ед мо на Ро ста на, сим бо ли стич ка сно ви ђе ња Бел ги јан ца 
Мо ри са Ме тер лин ка (у ко ји ма чо ве ко вом суд би ном упра вља ју та јан-
стве не си ле љу ба ви и смр ти и где се пред гле да о ци ма во ди „раз го вор 
ду ша“), по ет ске сли ке нај е ле мен тар ни јих су ко ба По ла Кло де ла, че сто 
про же те ре ли ги о зном сим бо ли ком и оства ре не у драм ски ефект ној фор-
ми, и гро теск ну фар су Ал фре да Жа ри ја Краљ Иби, чи ја је пре у ра ње на 
по ја ва при пре ми ла „до бар део оно га што да нас гле да мо под ра зним 
аван гард ним име ни ма“ (Селенић 1971: 11). Дру ги ток књи жев ног по зо-
ри шта Евро пе то га раз до бља пред ста вља драм ски опус ста ри јег Хен ри ка 
Иб зе на, у чи јим је де ли ма би ло осо бе но сти на ту ра ли стич ке, а за тим и 
сим бо ли стич ко-им пре си о ни стич ке по е ти ке. У то ме то ку ва ља ло би по-
ме ну ти и пут Ау гу ста Стринд бер га од на ту ра ли зма, пре ко сим бо ли зма, 
до екс пре си о ни зма. Тре ћи ток чи ни, по дра ма тур шким осо бе но сти ма 
ра зно род на, гру па ру ских пи са ца. Да на шњи исто ри ча ри европ ског и 
ру ског по зо ри шта свр ста ва ју те пи сце у три из ра зи те гру пе: пред став-
ник со ци ја ли стич ког ре а ли зма је Мак сим Гор ки, кри тич ког ре а ли зма 
– Ле о нид Ни ко ла је вич Ан дре јев, Алек сан дар Ива но вич Ку прин и Иван 
Алек се је вич Бу њин, а пи сци на ту ра ли стич ке ори јен та ци је би ли су Ми-
ха ил Пе тро вич Ар ци ба шев, Иг ња тиј Ни ко ла је вич По та пен ко, Сер геј 
Алек сан дро вич Нај дје нов и дру ги. По себ но ме сто при па да Че хо ву, чија 
драм ска де ла мно ги ау то ри по ре де са ве ли ком кла сич ном дра мом.

Че хо вље ва дра ма од опи пљи ве и пре по зна тљи ве сли ке жи во та ка квог 
га око се бе опа жа мо... по сте пе но се уз ди же ка от кри ва њу еле мен тар них 
си ла ко је у том жи во ту де лу ју. Иза ње сто ји јед на ши ро ка, об у хват на 
ви зи ја људ ске суд би не, што амо рф ни „исе чак из жи во та“ пре тва ра у 
ве ли ку драм ску фор му ко ја нам о том жи во ту го во ри на исти онај на чин 
на ко ји нам је го во ри ла грч ка тра ге ди ја или Шек спи ро ва дра ма (Hristić 
1981: 230). 

Че твр ти ток чи не ен гле ски (ир ски) дра ма ти ча ри – са ти рич не дра ме 
Бер нар да Шоа усме ре не про тив дру штве ног ли це мер ја и про ду хо вље не 
ко ме ди је фи ног из ру ги ва ња Оска ра Вајл да.

I

О но вим те жња ма у кон тек сту драм ске књи жев но сти и по зо ри шта 
Ср ба мо же се услов но го во ри ти тек по чет ком XX сто ле ћа. У раз до бљу од 
по чет ка ве ка до из би ја ња Пр вог свет ског ра та у исто ри ји срп ског по зо-
ри шта и дра ме пра ти мо зна чај не по ма ке, упр кос не по вољ ним окол но стима 
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– че стим про ме на ма упра ве по зо ри шта и фи нан сиј ским кри за ма. Два 
европ ски обра зо ва на ин те лек ту ал ца с из ра зи тим скло но сти ма за по-
зо ри ште – Дра го мир Јан ко вић и Ми лан Грол – на ла зе ћи се на по ло-
жа ји ма управ ни ка и дра ма тур га На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, из-
вр ши ли су ви ше стру ку мо дер ни за ци ју срп ског по зо ри шта. Фран цу ски 
ути цај на ре пер то ар био је не сум њив. Али то ни је био ути цај но вих 
по зо ри шних стру ја ња у Фран цу ској (на ту ра ли стич ки те а тар Ан дреа 
Ан то а на, сим бо ли стич ки те а тар Ли њеа Поа и По ла Фо ра), не го ути цај 
Фран цу ске ко ме ди је и бу ле вар ских по зо ри шта Па ри за. Фран цу ски 
ре пер то ар, од Мо ли је ра и Кор не ја до Сар дуа и Ди ме Си на, по вре ме но 
је осве жа ван и де ли ма ру ских пи са ца (Тол стој, Тур ге њев, Че хов, Гор ки) 
и ве ћим бро јем Иб зе но вих дра ма, док су но ве европ ске те жње би ле 
за сту пље не драм ским де ли ма Ме тер лин ка, Ха уп тма на и Хоф ман ста ла. 
Мо дер ни за ци ја сцен ског из ра за све ла се на учвр шћи ва ње ре а ли стич ког 
сти ла глу ме, бор бу про тив пре те ра ног за но са и ста ри стич ког сти ла у 
пред ста вља њу, а тек ће од 1911, ан га жо ва њем пр вих про фе си о нал них 
ре ди те ља, по зо ри шна пред ста ва по че ти да се по ста вља као „хо мо ге на 
стил ска це ли на“. Но ви ји сти ло ви европ ске дра ма тур ги је (на ту ра ли зам, 
сим бо ли зам, екс пре си о ни зам) осе ти ли су се та да и у срп ској дра ма тур-
 ги ји, пре све га у дра ма ма Во ји сла ва Јо ва но ви ћа Ма рам боа, Бра ни сла ва 
Ну ши ћа и Ми лу ти на Бо ји ћа – о ко ји ма ће у овом тек сту би ти реч.

Да бих осве тлио осо бе но сти овог раз до бља у срп ској дра ми и по-
зо ри шту, слу жио сам се ана ли тич ким при сту пом пре ма ко јем је у сва ком 
драм ском де лу са др жа на по зо ри шна пред ста ва. Иа ко је ре ди те љу драм-
ски текст би тан по вод за ства ра ње но вог умет нич ког де ла, у по зо ри шној 
пред ста ви драм ски текст са мо је је дан од рав но прав них са став них де-
ло ва ње ног те а тар ског је зи ка. Овај по то њи став на свој на чин по др жа-
ва ју са вре ме ни те о ре ти ча ри и исто ри ча ри дра ме и по зо ри шта, ис ти чу-
ћи да је пра ви жи вот дра ме са мо на по зор ни ци („Дра ма се мо ра ви де ти“). 
За то ове рас пра ве о де ли ма срп ских драм ских пи са ца – у на зна че ном 
раз до бљу и мом лич ном из бо ру – ува жа ва ју са зна ње да су дра ме књи-
жев на де ла по себ не вр сте и да има ју на ро чи те осо бе но сти (и књи жев не, 
и по зо ри шне) и да, као и ма ко је дру го умет нич ко де ло, у су сре ту са пу-
бли ком за ви се од вре мен ског и дру штве ног окру же ња. Исто вре ме но, у 
при сту пу сва кој од иза бра них дра ма по ла зио сам од дав на шњег схва та-
ња да је сва ко умет нич ко де ло свет за се бе ко ји има сво је фор ме, сво ја 
зна че ња и свој уну тра шњи над и сто риј ски сми сао (Бахтин 1979: 329).

Те а тро ло шки ме тод при ме њен у на чи ну са гле да ва ња драм ских 
тек сто ва те ме љи се на укр шта ју раз ли чи тих при сту па. По ред при хва-
ће них ме то да на у ке о књи жев но сти, дра му ни сам по сма трао ис кљу чи-
во као књи жев ни род, већ сам у ње ном тек сту тра жио при сут на сцен ска 
свој ства, има ју ћи у ви ду ожи во тво ре ње тек ста у по зо ри шној пред ста ви. 
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У та квом кон тек сту те а тро ло шке ди сци пли не по пут те о риј ске дра ма-
ту р ги је, есте ти ке по зо ри шта и исто ри је по зо ри шта има ју сво је по себ-
но ме сто. Дра ме сам раш чла ња вао на њи хо ве струк ту р не еле мен те, 
пра те ћи уну тра шње де ло ва ње дра ма ту р шких за ко ни то сти, по не кад 
упу ћу ју ћи и на ре ше ња ко ја су ми из гле да ла сцен ски уве р љи ви ја. Мој 
лич ни из бор нај бо љих де ла срп ских драм ских пи са ца у раз до бљу од 
1903. до 1914. го ди не не раз ли ку је се бит ни је од нај по зна ти јих са вре-
ме них про це на њи хо ве вред но сти (Селенић 1977: VI I–L XXXI; Група
аутора 1987). 

II

ВојиславМ.ЈовановићМарамбоје сво је вр сна по ја ва у срп ској 
књи жев но сти и на у ци. О ње го вој лич но сти и де лу и да нас се ми сли 
да је у од но су на сво ја ве ли ка зна ња и не спор ну да ро ви тост оства рио 
ма ње не го што је мо гао, али и то да сре ди не у ко ји ма је ра дио овај исти-
но љу би ви, та лен то ва ни и не мир ни ум ни су у до вољ ној ме ри ис ко ри сти-
ле мо гућ но сти ко је им је он та ко бо га то пру жио. Ње го ва дра ма ти чар-
ска де лат ност би ла је крат ко трај на: то ком пе то го ди шње ак тив но сти 
на пи сао је пет драм ских де ла – Та ко ре че За ра ту стра (1903), Наш зет 
(1905), На ши оче ви (1905), На ши си но ви (1906) и Ка ри је ра (1907). У овој 
рас пра ви ана ли зо ва ћу ње го во нај бо ље драм ско де ло – На ши си но ви.

О На шим си но ви ма пи са ли су, и при ли ком пре ми је р ног из во ђе ња 
у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду (1906) и при ли ком из ла ска књи ге 
Јо ва но ви ће вих дра ма из штам пе (1907), нај и стак ну ти ји кри ти ча ри и 
пи сци то га до ба. Јо ван Ске р лић је ве ро вао да мла ди пи сац има осо бен 
та ле нат и јак књи жев ни тем пе ра мент. За па зио је да Јо ва но вић „има 
сна жно осе ћа ње жи во та и оштар по сма трач ки по глед“ и да „по зна је и 
осе ћа Бе о град као рет ко ко од оних ко ји су о ње му пи са ли“. За кљу чио 
је да су На ши си но ви „не са мо леп по че так јед ног мла дог пи сца, они 
зна че и сре ћан пре о крет у на шој до са да шњој дра ми, ко ја је ку кав но 
ве ге то ва ла ван жи во та и без жи во та“ (Скерлић 1908: 274–275). За Јо ва на 
Ду чи ћа, На ши си но ви су „до га ђај у на шем по зо ри шном жи во ту по 
си ли ни свог ре а ли зма, и по ло кал ној бо ји, и по па жљи вој књи жев ној 
об ра ди“, иа ко му сме та што пи сац не до вољ но са у че ству је у пат ња ма 
сво јих ју на ка (Дучић 1907: 3). Ми лан Грол је ис та као „спо соб ност по-
сма тра ња, жи во пред ста вља ње за ми шље них сли ка, не сум њив сце нич-
ни дар, осе ћа ње ефек та по зор ни це на ко јој се сце не и лич но сти у овом 
драм ском по ку ша ју кре ћу при род ни је но у мно гих на ших ру ти ни ра них 
дра ма ти ча ра“, али му за ме ра фраг мен тар ност, не мо ти ви са ност, вул га-
ран тон и не ве шти ну ком по но ва ња (Грол 1906: 538–546). Ка рак те ри-
стич но је би ло и то да су сва тро ји ца сма тра ла да, у за нат ском сми слу, 
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На ши си но ви ни су ус пе ло драм ско де ло. Још оштри ји био је А. Г. Ма-
тош, ко ји је ми слио да је ово Јо ва но ви ће во де ло пи са но у „са свим при-
ми тив ној и ха о тич ној фор ми“ као „бру тал на сли ка из жи во та“ и да га 
ка рак те ри шу мла да лач ка те жња за јеф ти ном ми сти фи ка ци јом и же ља 
да шо ки ра при мер ног гра ђа ни на (Matoš: 1906, пре штам па но 1973: 
66–68). Рас пра вља ју ћи о На шим си но ви ма у европ ском кон тек сту, први 
кри ти ча ри тог де ла за па зи ли су ути цај фран цу ских и ру ских на ту ра-
ли стич ких пи са ца (Ан ри Бек – Га вра но ви и Сер геј Алек сан дро вич 
Нај дје нов – Ва њу ши но ва де ца), а са вре ме ни им до да ју и драм ска де ла 
Че хо ва и Мак си ма Гор ког и Тка че Гер хар та Ха уп тма на. Од мно гих 
тек сто ва о На шим си но ви ма пи са ним у дру гој по ло ви ни XX ве ка по-
ме ну ћу три. Ра до ван Вуч ко вић за па жа да је Јо ва но вић пре на гла ше но 
укр штао раз ли чи те про вин ци јал не је зич ке жар го не, чак и ту ђе је зи ке, 
да би уса гла сио по зо ри шну тран спо зи ци ју са жи вот ном ре ал но шћу. 
„Са овим ди ја ло шким син кре ти змом ускла ђен је мо за ич ки ком по зи ци-
о ни прин цип, свој ствен на ту ра ли стич кој дра ми, ко ји омо гу ћа ва ре ла тив-
но бр зо сме њи ва ње сце на, а оне мо гу ћа ва оштри је су ко бе и про гре сив ни 
раз вој драм ске рад ње“ (VučkoVić 1982: 488). У пред го во ру Иза бра ним 
дра ма ма Во ји сла ва М. Јо ва но ви ћа Мир ја на Ми о чи но вић ис ти че На ше 
си но ве као „ра ни при ме рак оне вр сте дра ма тур ги је за ко ју су Ен гле зи 
про на шли сли ко вит опи сан на зив ‘Kitchen-Sink-Dra ma (‘дра ма ку хињ-
ског слив ни ка’)“ и ста вља га у исти ред са нај бо љим Ве ске ро вим и Оз-
бор но вим ко ма ди ма, са Бон до вим Спа се ни ма и Кре цо вим дра ма ма. 
Она је за па зи ла и „вр ло бли ске и та на не ве зе“ ко је Јо ва но ви ћа спа ја ју 
са Јо ва ном Ст. По по ви ћем: по те ми кри зе па три јар хал не по ро ди це која 
се пред ста вља у там ним бо ја ма, по ко ри шће њу сме шних стра на ис ква-
ре ног го во ра и су да ра раз ли чи тих го вор них на ви ка (Миочиновић 1987: 
32–33). Све то зар Ра па јић упо зо ра ва да се у нас, кад је реч о на ту ра ли-
стич ком по зо ри шту, нај че шће ис ти чу спо ља шње осо бе но сти сцен ског 
на ту ра ли зма, ко је се чак ни у исто риј ском на ту ра ли зму не ја вља ју као 
оба ве зни еле мен ти у свом до слов ном бе ле же њу чи ње ни ца: „Ка да се у 
на шем по зо ри шном жар го ну по ме не на ту ра ли зам, обич но се ми сли на 
оне чу ве не Ан то а но ве кр ва ве бу то ве ме са у пред ста ви Ме са ри (Fer nand 
Ic res Les bo uc hers) 1888, или на гру бо, на ту рал но или фи зи о ло шко 
при ка зи ва ње чо ве ка као на гон ског би ћа, и уоп ште па то ло шких по ре-
ме ћа ја свих вр ста, од фи зич ких и го вор них де фе ка та, до кли нич ко- сцен-
ских сту ди ја ту бер ку ло зе, епи леп си је, или сек су ал них абе ра ци ја“ (ра
пајић 1996: 245). 

Ка да је о драм ској фор ми реч, На ши си но ви – на ту ра ли стич ка дра-
ма о ср би јан ском мен та ли те ту, с из ра зи тим осо бе но сти ма со ци јал не 
дра ме – не ма ју чвр сту драм ску ком по зи ци ју и до след но је дин ство 
рад ње ка рак те ри стич не за драм ска де ла од кла си ци зма до бу ле вар ског 
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по зо ри шта и ко ма да са те зом (они се раз ви ја ју од екс по зи ци је, пре ко 
за пле та и рас пле та, и у њи ма сва ка сце на има не про мен љи во ме сто у 
раз во ју драм ске при че), не го оства ру је осо бен укр штај за тво ре не и 
отво ре не фор ме дра ме. Као и у ве ћи ни дра ма за тво ре не фор ме, рад ња 
На ших си но ва је вр ху нац раз во ја жи вот ног пу та ве ћи не ли ко ва. На 
ни воу фа бу ле, тај пут по чео је мно го пре по чет ка рад ње, те су у њу утка-
ни, у раз ли чи тим об ли ци ма, сви ка рак те ри стич ни де та љи прет ход них 
до га ђа ња. Се љач ко по ре кло Пу ков ни ка Осто је; шко ло ва ње у те шким 
ма те ри јал ним усло ви ма, али и успех на пре сти жној Вој ној ака де ми ји 
у Пе тро гра ду; же нид ба де вој ком из гра ђан ске по ро ди це са ро до сло вом 
ви со ких др жав них слу жбе ни ка ко ја му ни је до не ла ни ма те ри јал ну 
си гур ност ни лич ну сре ћу; не склад на по ро дич на ат мос фе ра, не по вољ-
на за вас пи та ње де це, усло ви ла је њи хо ву рас пу ште ност, не ста би лан 
мо рал ни про фил и не јед на ке ре зул та те у шко ло ва њу. Ва ља ло би на-
гла си ти и то да та пред и сто ри ја са мо по ма же раз у ме ва њу по сту па ка 
ли ко ва, али основ ни си жеј ни ток На ших си но ва – по ку шај Пу ков ни ка 
Осто је да сво ју мно го људ ну по ро ди цу из ву че из со ци јал не бе де – није 
је дан од де ло ва њи хо вог жи вот ног пу та не го ње го ва це ли на. У пр ва 
че ти ри чи на, На ши си но ви су при ча о Пу ков ни ко вим нео ства ре ним 
же ља ма, док се у епи ло гу, по сле ње го ве смр ти, отва ра но ва по вест. Ту 
се ја вља но ви глав ни лик, Пу ков ни ков син Ги ле, кал фа у То по лив ни ци 
у Кра гу јев цу. У про стор ра зо ре ног по ро дич ног до ма (отац мр тав, мај-
ка у бол ни ци, нај ста ри ји брат от пу штен из слу жбе, нај мла ђи брат 
ис те ран из шко ле, ба ба се про пи ла) у ко ме ца ру ју бе да и пр љав шти на 
(де та љи свој стве ни за жа нр на ту ра ли стич ке дра ме), не гда шњи „син- 
-про блем“ на го ве шта ва да ће по ста ти „гла ва по ро ди це“ и пре у зе ти 
бри гу о њој. Ње го ве по се те раз де ше ном по ро дич ном до му и по зи тив-
на уло га ко ју има у епи ло гу дра ме са раз ло гом су ана ли ти ча ре На ших 
си но ва под се ти ле на но во за вет ну по уч ну при чу о блуд ном, раз мет ном 
си ну ко ји се вра ћа у окри ље по ро ди це са же љом да за у ста ви ње но ра-
су ло. Тра ја ње рад ње у На шим си но ви ма ни је у це ли ни све де но на 
вре ме зби ва ња. Ли ко ви се у раз го во ру стал но вра ћа ју у про шлост, те 
се че сто гу би из ра зи ти ја раз ли ка из ме ђу зби ва ња у са да шњо сти и до-
га ђа ња у прет ход ном жи во ту. Сле де ћи ди да ска ли је пи сца и зби ва ња у 
си жеу, ва ља ло би се опре де ли ти за са зна ње да се пр ва три чи на На ших 
си но ва де ша ва ју у ју лу 1902, че твр ти у сеп тем бру, а епи лог у де цем бру 
исте го ди не. За то би тре ба ло ис пра ви ти ве ро ва ње да се у овој дра ми 
„до га ђа ји ни жу у вр ло те сном вре мен ском сле ду и вре ме тра ја ња пр ва 
че ти ри чи на го то во се по кла па с кла сич ним мак си му мом од два да на 
(че тр де сет осам са ти)“ (Миочиновић 1987: 30).

Пи шу ћи о ли ко ви ма ове дра ме, Јо ван Ду чић је са пра вом за па зио да 
је Пу ков ни ко ва ку ћа не срећ ни дом без по ро дич ног ог њи шта и ра до сти: 
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то је по ро ди ца у ра су лу, у ко јој су „отац глу пак, мај ка ала па ча, а де ца 
ман гу пи“ (Дучић 1908: 3). Раз у ме се да ко ре не по је ди нач них суд би на 
нај мла ђе ге не ра ци је и груп ног пор тре та по ро ди це у На шим си но ви ма 
не би тре ба ло тра жи ти са мо у ли ко ви ма ро ди те ља – Пу ков ни ка Осто је 
и ње го ве су пру ге Хри сти не. Ва ља ло би има ти у ви ду и чи ње ни цу да 
пи сац оства ру је за ви сност суд би на свих ли ко ва и од по ро дич ног и од 
дру штве ног окру же ња. У том кон тек сту па жњу за слу жу је ту ма че ње 
Све то за ра Ра па ји ћа: „Фа мо зни на ту ра ли стич ки фе но мен ‘на сле ђа’, оба-
ве зни еле мент фран цу ског и не мач ког на ту ра ли зма, а и у дра ма ма Иб зе-
на и Стринд бер га, па за тим у пси хо а на ли тич кој ва ри јан ти у аме рич кој 
дра ма тур ги ји, ни кад у не кој ве ћој ме ри, сем на при мер код Бо ре Стан ко-
ви ћа и Мом чи ла На ста си је ви ћа, ни је био при су тан у срп ској ли те ра ту-
ри. Уо ста лом те шко је и го во ри ти о не кој ве ли кој на след ној оп те ре ће-
но сти у зе мљи у ко јој не ма све сти о ге не а ло ги ји“ (рапајић 1996: 249). У 
На шим си но ви ма, у окви ру фа бу ле дра ме, ја вља се и жи во пи сна га ле-
ри ја од осам де сет осам не ви дљи вих ли ко ва. Ме ђу њи ма је и ве ли ки 
број лич но сти из ствар ног жи во та у ве о ма ши ро ком ра спо ну дру штве-
ног зна ча ја (од кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа и кра љи це Дра ге, до 
Жи ва не, се љан ке „из око ли не Бе о гра да“). Осо бе ност Јо ва но ви ће вог 
ода би ра и при сту па огле да се у то ме што се они че сто ја вља ју „оне о би-
ча је ни“ и са дво стру ким ци љем: или у функ ци ји пор тре ти са ња ли ко-
ва с осо бе но сти ма ка ри ка ту рал ног, или са же љом да се су ро вост не ких 
си ту а ци ја олак ша или убла жи. Је дан нео бич ни хир са мог пи сца – када 
је по Бе о гра ду ишао у ре ден го ту ко ји је са шио нај бо љи кро јач од плат-
на за џа ко ве – за бе ле жен је у На шим си но ви ма. Ка да го спо ђа Ле на, 
не за до вољ на бу ду ћим зе том Данилом, ка же да се он по на ша „као она 
бе ло свет ска са ка лу да што пер ја у џак по Ка ли мег дан, са кр мез ма шну 
и швап ску ци га ру“, то је до слов но на во ђе ње јед ног де та ља из Јо ва но-
ви ће ве мла до сти.По ме ну ти ди ја лог го спо ђе Ле не и Да ни ла има осо-
бе но сти ди ја ло га отво ре не дра ме, јер сва ки лик го во ри оно што осе ћа и 
што га спо ља при ти ска. На пад и од бра на огра ни ча ва ју се на по твр ђи-
ва ње соп стве них схва та ња жи во та, те је ова сце на би ла, ве ро ват но, 
пре суд на за по то њу Да ни ло ву од лу ку да рас ки не ве рид бу и јед на од 
рет ких у На шим си но ви ма ко ја ви дљи во по кре ће рад њу.

Кри ти ча ри су Јо ва но ви ћа хва ли ли због по зна ва ња дру штве не сре-
ди не Бе о гра да са по чет ка XX ве ка и жи вот не пу но ће и не по сред но сти 
ње ног при ка за, а по себ но су ис ти ца ли зна лач ки ко ри шће ну ме ша ви ну 
раз ли чи тих го во ра ко ји ма се слу же ли ко ви На ших си но ва. Је зич ко 
бо гат ство, го то во без прем ца у срп ској драм ској тра ди ци ји, слу жи пи сцу 
да кроз ли ко ве сли ка сре ди ну – не из бе га ва ју ћи гру бу из ри чи тост – и 
ка рак те ри ше ср би јан ски мен та ли тет. То што сви ли ко ви у На шим си
но ви ма има ју по себ не осо бе но сти го во ра де ло чи ни ви ше слој ним, 
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жи во пи сним и сцен ски при влач ним. У то ме сми слу нај сло же ни је је 
озна ча ва ње Пу ков ни ко вог го во ра. У осно ви су ње гов ма тер њи ва љев-
ско-ужич ки го вор, за тим го во ри раз ли чи тих жи вот них сре ди на у ко ји-
ма је жи вео (Па ра ћин, Пе тро град, Ва ље во, Бе о град) и по зи ва: по вре-
ме на од сеч на кон струк ци ја ре че ни це и ти пич но офи цир ска уз ре чи ца 
„раз у меш“ по ка зу ју ути цај про фе си је на је зик; гру би, вул гар ни тон у 
оп ште њу са под ре ђе ни ма и у си ту а ци ја ма су ко ба са си но ви ма сли ка 
су ње го вог ка рак те ра; не за до вољ ство тре нут ним дру штве ним по ло-
жа јем и по ро дич ним ста њем илу стро ва но је ни ским и не кул ти ви са ним 
то ном ка рак те ри стич ним за ње го ве сва ђе са су пру гом. Го спо ђа Ле на 
– у су шти ни ма ло гра ђан ка ско ро је вић ког мен та ли те та, а у пре пир ка ма 
са Пу ков ни ком ви дљив је и њен при ми ти ви зам – го во ри ју жно ср би јан-
ски, али сти же да у јед ном тре нут ку из ра зи бри гу за срп ски књи жев ни 
је зик и го вор са по зо ри шне сце не ка да сво јој не су ђе ној при ји Хри сти ни 
– хва ле ћи глу ми цу Пер су Па вло вић ко ју је гле да ла у На род ном по зо ри-
шту – „струч но“ ка же: „Не ва ља јој са мо, знаш, мно го за но си на топ чи-
де р ски, а од наш бе о град ски бо љи не ма.“ Га зда Ри ста и оп штин ски 
по слу жи тељ Ма ша го во ре као Цр но гор ци, ба ба Јо ва на ва љев ско-ужич ки, 
слу жав ка Аг ни ја ис ква ре ним срп ским ка ко го во ре нео бра зо ва не стран-
ки ње, док се „злат на мла деж“ из ско ро је вић ког сло ја но во пе че них бо-
га та ша (у тре ћем чи ну, на при је му у ку ћи, га зда Ри ста, по во дом пр сте-
но ва ња ње го ве си но ви це) слу жи фран цу ским и не мач ким је зи ком у 
из ве шта че ном раз го во ру ко ји де лу је ко мич но и до при но си, углав ном, 
сме шној сли ци њи хо ве при зем не от ме но сти.

Про стор жи вље ња Пу ков ни ко ве по ро ди це дат је мно штвом озна-
ча ва ју ћих де та ља и по твр ђу је по то ње дра ма тур шке те о ри је по ко ји ма 
у дра ма ма отво ре не фор ме, „да би се раз у ме ло шта драм ске лич но сти 
чи не и шта им се до га ђа, по тре бан је про стор ни ам би јент у ко ме оне 
жи ве, де ла ју и тр пе“ (клоц 1995: 103). То је ку ћа на Чу бу ри, без те ку ће 
во де и елек трич ног све тла, у ко јој су ви дљи ви не ма шти на и за пу ште-
ност. Са др жај ових про сто ра под се тио је, са раз ло гом, Мир ја ну Ми о-
чи но вић на „бр лог смр де ћи“ у ко ји је сво је ју на ке из Ка те Ка пу ра ли це 
сме стио ду бр о вач ки гра ђа нин, „ја ко бин“ Вла хо Сту ли, и она за па жа 
да је Јо ва но вић у На шим си но ви ма де мон стри рао и Иб зе но ву те зу да 
у ку ћи где се под не ме те сва ког да на чо век за две-три го ди не гу би спо-
соб ност да мо рал но ми сли и ра ди (Миочиновић 1987: 28). Као све до чан-
ством ве ро до стој но сти зби ва ња, Јо ва но вић се у умет нич ком тран спо-
но ва њу у де та љи ма слу жи ствар ним по да ци ма из зби ље Бе о гра да те, 
1902, ка да се рад ња зби ва. „Fa it di ver se“ – до га ђа ње оту ђе но од свог 
тла – ни ка да ни је мо гло би ти пот пу но угра ђе но у на ту ра ли стич ку 
дра му (sondi 1995: 75). Та ко се у На шим си но ви ма, по ред то по граф ских 
пре де ла Бе о гра да (Чу бу ра, Сав ско при ста ни ште, Ма ли пи јац, Ба ра 



19

„Ве не ци ја“, Топ чи дер, Ада Ци ган ли ја, Ка ле мег дан), по ми њу мно ге 
лич но сти, уста но ве, објек ти и јав на гла си ла, што је до слов но пре у зе то 
из ствар но сти (Ма ли жур нал, Раз ман бо за џи ја, Си мо но вић зла тар, 
Шко ла-ин тер нат „Хај ду ко вић“, хо тел „Сла ви ја“, ка фа на „Де ли град“, 
бом бо ње ра „Пан те лић“, по пу лар ни глум ци Пер са и Ра ја Па вло вић, 
што фа ра и ма ну фак ту ра „Ву ле тић“, Ор фе ум код „Ко лар ца“, књи жа ра 
„Цви ја но вић“, Жен ска шко ла на ис точ ном Вра ча ру код го спо ђи це Да-
ни це Ме лен ти је ви ће ве, краљ Алек сан дар Обре но вић и кра љи ца Дра-
га, Бе о град ске но ви не, ме сар и ко ба си чар Ај ду ко вић – на ве де но ре дом 
ко јим се ја вља ју у де лу). Као и код европ ских дра ма ти ча ра с по чет ка 
XX ве ка, и Јо ва но ви ће ве ди да ска ли је су раз у ђе не и са на гла ше ном 
па жњом об ли ку ју про стор зби ва ња и пор тре те ли ко ва. Кри ти ча ри су 
ис ти ца ли њи хо ву „ро ма неск ну пре ци зност“, али ни је за па же но да је 
не ке ау тор ске ис ка зе при ме ре ни је би ло из ра зи ти ди ја ло гом, док по вре-
ме но, због су ви ше рев но сно из во ђе них те о ри ја Сло бод ног по зо ри шта 
Ан дреа Ан то а на, пи сац пре те ру је у де та љи са њу. 

И, на кра ју, ка да је реч о увек пре суд ном пи та њу – да ли је не ко 
умет нич ко де ло из др жа ло тр ку са вре ме ном – тре зве ни чи та лац или 
гле да лац На ших си но ва у на шем ве ку не ће се дво у ми ти: до жи ве ће их 
као са вре ме но драм ско де ло из ко јег се не дво сми сле но ви ди да смо и 
да нас та мо где смо, и дав но не кад, би ли. 

III

Срп ску дра му у пр вој по ло ви ни XX сто ле ћа нај мар кант ни је је обе-
ле жио БраниславНушић, не спор ни вла да лац ре пер то а рима срп ских 
по зо ри шта све до на ших да на. У сво јим пр вим ко ме ди ја ма – На род ном 
по сла ни ку и Сум њи вом ли цу, да нас по зна тим са мо из за вр шних вер зи-
ја – пи са ним под ути ца јем Го го ља, при ка зи вао је при ро ду вла сти у 
Ср би ји и њен од нос пре ма на ро ду.1 Свет ср би јан ских ма ло ва ро ша на 
из вр сно је по зна вао и пред ста вљао с ис тан ча ним по сма трач ким да ром 

1 Тач ну хро но ло ги ју да нас по зна тих вер зи ја пр вих Ну ши ће вих ко ме ди ја ду гу је мо ис-
тра жи ва њи ма Дра го љу ба Влат ко ви ћа. Пр ву вер зи ју На род ног по сла ни ка Ну шић је чи тао у 
ба шти ку ће ста рог пе сни ка Јо ва на Или ћа 1883, пред ње го вим си но ви ма Во ји сла вом и Ми лу-
ти ном Или ћем, са ти ри ча рем Вла ди ми ром Јо ва но ви ћем и Ко стом Ар се ни је ви ћем, ти по гра-
фом и со ци ја ли стич ким пе сни ком. Дру га вер зи ја, и по ред по вољ них ре цен зи ја Ми ло ва на 
Гли ши ћа и Ла зе Ла за ре ви ћа, због опре зно сти и ло јал но сти вла сти управ ни ка Ми ло ра да 
Пе тро ви ћа Шап ча ни на, из ве де на је на сце ни На род ног по зо ри шта тек 1896. године. По сле 
мно гих из ме на тек ста, тре ћа вер зи ја, ко ја се бит но не раз ли ку је од да нас по зна те за вр шне 
вер зи је, из ве де на је у На род ном по зо ри шту 1912. године. Пр ва вер зи ја Сум њи вог ли ца на пи-
са на је 1887, а да на шња и је ди на ко ју има мо пи са на је у раз до бљу од 1917. до 1923. године. 
Влат ко ви ће ва са зна ња са раз ло гом упо зо ра ва ју и на не до вољ ну ве ро до стој ност Ну ши ће вих 
пред го во ра сво јим пр вим ко ме ди ја ма, упр кос оби љу ко ри сних по да та ка и ху мо ру ко јим су 
про же ти де ло ви тих тек сто ва (VlatkoVić 1979: 112–116).
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и по зна ва њем њи хо вог мен та ли те та. То ком це лог жи во та био је у бли-
ској ве зи са по зо ри штем (управ ник, дра ма тург, ре ди тељ, у мла до сти 
и глу мац), ослу шки вао је ре а го ва ње пу бли ке и та жи ва ис ку ства пре-
но сио је у сво је ко ме ди је, бо га ти збир нај ра зно вр сни јих по сту па ка 
чи ји је пре те жни циљ био да се иза зо ве смех у гле да ли шту.

У раз до бљу ко је је вре мен ски оквир на сло ва ове рас пра ве Ну шић 
је 1903. по стао шеф Од се ка за на ци о нал ну про па ган ду у Пред сед ни штву 
вла де ге не ра ла Ди ми три ја Цин цар Мар ко ви ћа, а, по сле пре вра та и уби-
ства кра љев ског па ра (Алек сан дра Обре но ви ћа и Дра ге Ма шин), био 
је пен зи о ни сан. Ка сни је је био управ ник Срп ског на род ног по зо ри шта 
у Но вом Са ду (1904–1905), но ви нар По ли ти ке (1905–1906) и вр ши лац 
ду жно сти дра ма тур га На род ног по зо ри шта (1906–1907). У вре ме анек-
си је Бо сне и Хер це го ви не 1908. ор га ни зо вао је у Бе о гра ду де мон стра-
ци је про тив Ау стро у гар ске и упи си вао до бро вољ це у Ле ги ју смр ти, 
увр стив ши у њу ме ђу пр ви ма сво га си на. У сле де ће че ти ри го ди не уре-
ђи вао је Са мо у пра ву, Три би ну, Бе о град ске но ви не, Днев ник, Стра жу 
и ша љи ве ли сто ве Бр ку, Ћо су, Са ти ру и Те ле фон. За вре ме бал кан ских 
ра то ва (1912–1913) био је шеф Вој не по ште у Мла де нов цу, слу жбе ник 
у Прес би роу Вр хов не ко ман де у Вра њу, шеф вој не по ли ци је у Ско пљу, 
на чел ник Би тољ ског окру га и осни вач и управ ник На род ног по зо ри шта 
у осло бо ђе ном Ско пљу (1913–1915). У на зна че ном вре ме ну на пи сао је 
драм ска де ла: Под ста рост (1903), На ша де ца (1903), Грех за грех (1903), 
У срп ској ку ћи (1903), Под обла ци ма (1904), Свет (1906), Раст ко Не
ма њић (1906), Да нак у кр ви (1907), Ха џи Ло ја (1908), Је се ња ки ша (1909), 
Иза бож јих ле ђа (1909), Пут око све та (1911) и На род ни по сла ник (1912). 
У овој рас пра ви не ћу се ба ви ти дра ма ма Је се ња ки ша (ути цај Иб зе на 
из ње го вог сим бо ли стич ког раз до бља) и Иза бож јих ле ђа (нео на ту ра-
ли стич ка дра ма ко ја се зби ва у па ли лул ском дво ри шту у ко јем жи ви 
свет са дна дру штве не ле стви це; под се ћа на дра му Мак си ма Гор ког На 
дну), не го ћу ана ли зо ва ти ње го во нај бо ље де ло овог раз до бља – ко ме-
ди ју На род ни по сла ник. 

У осно ви фа бу ле На род ног по сла ни ка при сут не су две стал не Ну-
ши ће ве те ме – власт (вла сто љу бље и ко ри сто љу бље) и жи вот ма ло гра-
ђа на (са на гла ском на не у ни шти вом ма ло ва ро шком мен та ли те ту). По-
ла зим од под сти цај них за па жа ња дво ји це ре ди те ља. Јо сип Ку лун џић је 
за па зио да је по ла зна осно ва ве ћи не Ну ши ће вих ко ме ди ја јед на ефект
на по зо ри шна си ту а ци ја, ко ја се у ко ма ду осве тља ва из ра зних угло ва 
по сма тра ња, и то осве тља ва ње нај че шће је су шти на рад ње ко ма да 
(kulundžić 1965: 203). У На род ном по сла ни ку та си ту а ци ја је: при про-
сти и бо га ти тр го вац ма лог ме ста же ли да по ста не на род ни по сла ник. 
Ко ри сте ћи се ис тра жи ва њи ма ка над ског кри ти ча ра и те а тро ло га Нор-
тро па Фра ја, Јо сип Ле шић је за па зио да је струк ту ра ко мич ког за пле та 
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у Ну ши ће вим ко ме ди ја ма (па и у На род ном по сла ни ку) об ли ко ва на на 
ар хе тип ски на чин тро дел не пе сме у му зи ци (АБА), при че му је А „ста-
би лан и скла дан по ре дак“ (оно што Ну шић на зи ва „нор мал на ли ни ја 
жи во та“), док је Б си ла же ње сa те ли ни је, на ру ша ва ње по рет ка, а за тим 
до ла зи по но во А, вра ћа ње на нор мал ну ли ни ју или ус по ста вља ње по-
чет ног склад ног и ста бил ног по рет ка (Lešić 1981: 51). 

Иа ко се рад ња На род ног по сла ни ка зби ва у ја сно на зна че ној сре-
ди ни и вре ме ну – ср би јан ска па лан ка осам де се тих го ди на XIX ве ка – ова 
ко ме ди ја је са чу ва ла са вре ме ност за то што се од но си на све љу де на 
по ло жа ју ко ји над ма ша њи хо ве ду хов не спо соб но сти и ча сна мо рал на 
на че ла. Због тих осо бе но сти, она мо же да се до го ди у би ло ко јем де лу 
све та. Ова ка рак те ри сти ка не до во ди у сум њу ве ро до стој ност Ну ши-
ће вог при ка зи ва ња жи во та у ср би јан ској сре ди ни, упр кос то ме што је 
свет у Ну ши ће вим ко ме ди ја ма умет нич ка тво ре ви на, а не свет ис кљу-
чи во за сно ван на жи вот ној оп сер ва ци ји. До га ђа ји у На род ном по сла ни ку 
од ви ја ју се на из глед ло гич но – иа ко да на шњем чи та о цу-гле да о цу де ла 
Јо не ска, Бе ке та и њи хо вих след бе ни ка, све што се у овој ко ме ди ји де-
ша ва мо же да из гле да као зби ва ње до ве де но до ап сур да. Су ко бе у ко ме-
ди ји – ко ји се пре те жно ис ка зу ју ре чи ма, иа ко има сце на где се ко ми ка 
оства ру је и у си ту а ци ја ма – Ну шић во ди са осо бе ним осе ћа њем за ко-
мич но у ра спо ну од ко ме ди је до во дви ља. За то се у На род ном по сла ни
ку жа нр о ви про жи ма ју, при че му пре вла да ва ју осо бе но сти ко ме ди је 
на ра ви, ка рак те ра и ин три ге. Ве ру ју ћи да су за иза зи ва ње сме ха до зво-
ље на сва сред ства, Ну шић је ства рао, по естет ским до ме ти ма не на-
ро чи то ви сок, али де ло тво ран и ти пич но ну ши ћев ски смех. Оп ште је 
ме сто да се уз Ну ши ће ве ра не ко ме ди је као узор озна ча ва не до сти жни 
Го гољ (нај че шће уз Сум њи во ли це), док се са раз ло гом по во дом На род
ног по сла ни ка као прет ход ник и учи тељ по ми ње Ко ста Триф ко вић и 
ко ме ди је на ђе не у ње го вој за о став шти ни: Пи сар сре ског на чел ства и 
На род ни по сла ник. 

У На род ном по сла ни ку екс по зи ци ја се про те же кроз цео пр ви чин. 
Опис ма ло ва ро шког ам би јен та и по ро дич них при ли ка у ку ћи бо га тог 
па ла нач ког тр гов ца Је вре ма Про ки ћа от кри ва ју по чет ну „нор мал ну 
ли ни ју жи во та“ и ли че на на ту ра ли стич ки „исе чак из жи во та“. На го-
ве шта ва се љу бав ње го ве кће ри Да ни це и њи хо вог под ста на ра, адво-
ка та Ив ко ви ћа, ко ју от кри ва бри жна мај ка Пав ка јер не же ли да је „свет 
узме на зуб“, Је вре мо ва уз не ми ре ност пред из бо ре и ње го ва мо гућ на 
кан ди да ту ра за на род ног по сла ни ка – то ју тро у чар ши ји „го спо дин 
на чел ник му је спу стио ру ку на ра ме“. Ка да Је врем схва ти да му је по-
тен ци јал ни кон ку рент из ре до ва вла де за то ме сто га зда Јо ви ца Јер ко-
вић, ком про ми то ва на лич ност у па лан ци за ко ју се зна да је за вре ме 
ра та ли фе ро вао вој сци по ква ре но ме со, он од лу чу је да се упу сти у 
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бор бу за по сла нич ки ман дат и ве што ели ми ни ше Јо ви цу (I, 9). Си ла же-
ње са „нор мал не ли ни је жи во та“ на ста је че тво ро стру ким зби ва њи ма. 
У свој „из бор ни штаб“ Је врем као ак тив ног по ма га ча ан га жу је Сре ту 
Ну ме ру, пре те чу бес кру пу ло зних но ви на ра да на шњих та бло и да, бив-
шег по ре зни ка ко ји је због кра ђе от пу штен из слу жбе и у за тво ру од-
ле жао го ди ну. У ли ку Сре те ја вља ју се и тип ске осо бе но сти кла сич ног 
ак те ра хва ли сав ца (I, 13, 15, 17). Сре ти се при дру жу је, по сред ством 
На чел ни ка, и дру ги Је вре мов ак тив ни по ма гач – не мо рал ни по ли циј-
ски пи сар Се ку лић (I, 21). Спо ред на рад ња у чи јој је осно ви емо тив ни 
од нос Да ни це и Ив ко ви ћа ак ти ви ра се до ла ском у про ше ви ну про во да-
џи ке Го спа Ма ри не, Ив ко ви ће ве тет ке (I, 12), док де ло тво ран под сти цај 
глав ној рад њи да је из бор адво ка та Ив ко ви ћа за опо зи ци о ног кан ди да-
та за на род ног по сла ни ка. У за вр шним сце на ма пр вог чи на, што је крај 
екс по зи ци је, два основ на то ка рад ње сли ва ју се у је дан: Је врем је иза-
бран као по сла нич ки кан ди дат вла де, а ње гов про тив кан ди дат Ив ко-
вић је ис про сио Да ни цу (I, 21, 22, 23, 24). 

У дру гом чи ну ви дљи во је да је Је врем на пу стио „нор мал ну ли ни ју 
жи во та“ и да је пи сац оства рио за ко мич ку рад њу на сце ни де ло тво ран 
па ра ле ли зам ли ко ва (бу ду ћи таст вла дин кан ди дат и бу ду ћи зет опо зи-
ци о ни кан ди дат жи ве у ис тој ку ћи као ста но да вац и под ста нар). Рас кол, 
под стак нут из бор ном тр ком, на ста је у Је вре мо вој по ро ди ци и нај бли жем 
окру же њу. Пав ка, иа ко јој у под све сти оста је стал на бри га за њи хов 
ду ћан, по ста је Је вре мов агил ни аги та тор (пр ви су коб са ћер ком чи ја 
су те ма из бо ри, II, 2), а гру пи Је вре мо вих мрач них по моћ ни ка Сре ти и 
Се ку ли ћу, са На чел ни ком у сен ци, при дру жу је се и Си ма Со кић (кле ве та 
да му је Ив ко вић пре о тео су пру гу по ста је „мо рал ни до каз“ у аги та ци ји 
про тив опо зи ци о ног кан ди да та, II, 4, 11). Се ку лић – ко ји не кри је да 
слу жи сва кој пар ти ји на вла сти, а „обр ће на чел ни ка око ма лог пр ста“ 
– у пр вом раз го во ру са Је вре мом при ча о мно гим бе за ко њи ма ко је јав но 
вр ши, а сво је зва ње по ли циј ског пи са ра ис ти че као пре суд но ва жно за 
за јед ни цу (II, 4, 5). Глав ни Ив ко ви ћев по ма гач по ста је Је вре мо ва кћи 
Да ни ца, ко ја ста је на стра ну бу ду ћег су пру га. Су прот ста вља ју ћи се 
оцу, она на Ив ко ви ће ву стра ну пре во ди Је вре мо вог по ку ћа ра Мла де на 
ипа ше но га Спи ру (ко ји под при ти ском сво је су пру ге Спи ри ни це од Је-
вре ма тра жи да као про тив у слу гу за из бор ни глас по ста не пред сед ник 
оп шти не), док пре ва ре ни Јо ви ца Јер ко вић по ста је је дан од Ив ко ви ће вих 
по ма га ча. У кри ти ци че сто ко мен та ри са на сце на „по зо ри шта у по зо-
ри шту“ – у ко јој Сре та и Је врем глу ме ли ко ве по сла ни ка на род не скуп-
шти не да би Је врем на у чио ка ко се го во ри и по на ша у скуп шти ни – не 
ли чи ви ше на „исе чак из жи во та“ не го има осо бе но сти ап сурд не гро-
теск не игре (II, 11, 13, 15). Иа ко за у ста вља рад њу, ова сце на је ве ро ват но 
ко мич ки нај е фект ни ји при зор На род ног по сла ни ка. До ла зак Да ни це, 
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ко ји по твр ђу је ње ну но ву по зи ци ју у глав ном то ку рад ње (II, 12), и Пав-
ке, за пре па шће не при зо ром ко ји ви ди („Је вре ме, цр ни Је вре ме... Ду ћан, 
Је вре ме!“, II, 14), за тре ну так сцен ски де ло твор но пре ки да ју ап сурд ну 
скуп штин ску игру и глас су ствар ног жи во та. У на став ку пра ти мо све 
ап сурд ни ја зби ва ња. Упа ни чен на ја вље ним до ла ском де пу та ци је гра-
ђа на ко ји га по др жа ва ју на из бо ри ма, а не спо со бан да им из го во ри не-
ко ли ко су ви слих ре чи, Је врем кра де го вор ко ји је Ив ко вић при пре мио 
да из го во ри сво јим би ра чи ма (II, 21). На кра ђу га је лу ка во усме ри ла 
Да ни ца (II, 19). У ве ли ком уз бу ђе њу и за бу ни Је врем пред сво јим би ра-
чи ма др жи ва тре ни го вор про тив вла де, а очај на Пав ка му ја вља да им 
је ду ћан по кра ден (II, 23).

Тре ћи чин зби ва се у сцен ском про сто ру ко ји сим бо лич но озна-
ча ва та бо ре про тив кан ди да та: По зор ни ца на сре ди ни по де ље на... Ле во 
је Ив ко ви ће ва, а де сно Је вре мо ва со ба (сцен ски про стор дру гог чи на). 
На обе ма со ба ма про зо ри на зад њим зи до ви ма, а вра та из ме ђу со ба 
ши ром су отво ре на.2 Осно ву тре ћег чи на ис пу ња ва ју ср би јан ска кар-
не вал ска ат мос фе ра на дан из бо ра, на пе тост у иш че ки ва њу из бор них 
ре зул та та и су ко би на по ли тич ком и по ро дич ном пла ну: Ив ко вић об ја-
вљу је у но ви на ма те ле грам из ко јег се са зна је да је га зда Је врем го во-
рио про тив вла де; Је врем Ив ко ви ћу от ка зу је ква р тир и рас ки да ње го ву 
ве рид бу са Да ни цом; и да ље сти жу за Је вре ма не при јат ни ра чу ни за 
пи ће ње го вих гла са ча и ве сти о из бор ним мал вер за ци ја ма. Пав ка по-
вре ме но и уза луд но под се ћа Је вре ма да им је ду ћан по кра ден, а га зда 
Јо ви ца ак тив но кор те шу је за Ив ко ви ћа. У овом чи ну се у три на ест од 
укуп но два де сет два при зо ра на сце ни по ја вљу је брач ни пар Спи ра и 
Спи ри ни ца ко ји су бле да сен ка Боп чин ског и Доп чин ског, не над ма шних 
бр бљи ва ца из Го го ље вог Ре ви зо ра. Иа ко су укљу че ни у основ ну те му 
ко ме ди је и по не кад ути чу на раз вој рад ње, они су све де ни на му жа и 
же ну ко ји се не пре ста но и не за др жи во сва ђа ју иза зи ва ју ћи по вре ме но 
ху мор не ефек те ис ка за не ре чи ма и сме шне си ту а ци је. Вр ху нац рад ње 
тре ћег чи на је исто вре ме ни го вор по бед ни ка и по ра же ног са два про-
зо ра Је вре мо ве ку ће (III, 22). На род ни по сла ник, а на ро чи то ње го ва 
за вр шна сце на, мо же се ту ма чи ти и у кон тек сту ка нон ске ко ме ди је у 
ко јој се стро ги и шкр ти отац (se nex ira tus) укла ња пред же ља ма мла дих 
и ми ри са по ра зом. По след ње ре че ни це ко је Је врем из го ва ра у ко ме ди ји 
(„Што ти је, бо же мој, суд би на! Не ћу ићи у скуп шти ну као по сла ник, 

2 Ово ре ше ње сцен ског про сто ра Ну шић је до слов но при хва тио по сле кри ти ке Бо ри-
во ја По по ви ћа пи са не након пре ми је ре не са чу ва не вер зи је На род ног по сла ни ка (На род но 
по зо ри ште, 1896): „Тре ба ло је н.пр. ме сто јед ног про зо ра на ме сти ти два, и на је дан по ста-
ви ти Ив ко ви ћа, а на дру ги Про ки ћа. И на род и онај, ко ји др жи по здрав ну реч, мо гли су се 
обра ти ти Ив ко ви ћу и ње га по здра вља ти, оста вља ју ћи у за блу ди га зда Је вре ма све дон де док 
он не поч не от по здра вља ти“ (поповић 1896: 341–342).
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ал’ ћу ићи као скуп штин ски таст. (Ив ко ви ћу.) Ја ћу пи са ти го во ре.“) де-
лу ју као гро теск ни под смех по ли тич ким ам би ци ја ма по лу пи сме ног 
по ли тич ког ди ле тан та, док до слов но по след ња ре че ни ца („Дај ми кључ, 
Пав ка!“) зна чи ње го во вра ћа ње на „нор мал ну ли ни ју жи во та“ (III, 22).

Ну шић је у сво јим ко ме ди ја ма ко ри стио „ма ску вла сти и нов ца“, 
чи је је ис хо ди ште у ан тич кој ко ме ди ји и у ко ме ди ји дел ар те (укр штај 
Пан та ло неа и Ка пе та на), док му је но ви ји узор гра до на чел ник Ан тон 
Ан то но вич Скво зник-Дму ха нов ски, глав ни лик Го го ље вог Ре ви зо ра. 
Са вре ме ни ко мен та то ри свр ста ва ју лик Је вре ма Про ки ћа у „ма ску вла-
сти и нов ца“, а тој ма ски при па да ју и ли ко ви из Ну ши ће вих ко ме ди ја 
из раз ли чи тих раз до бља ње го ве ко ме ди о граф ске ак тив но сти: Је ро ти је 
Пан тић (Сум њи во ли це), Жи во та Цви јо вић (Др) и Спа со је Бла го је вић 
(По кој ник). Сви они у сво јим би о гра фи ја ма има ју мо рал не пре сту пе, али 
по сва ку це ну те же да се би омо гу ће уве ћа ње бо гат ства и на пре до ва ње 
у слу жби и на дру штве ној ле стви ци ва жно сти. Њи хо ве ствар не спо-
соб но сти ни су у сра зме ри са њи хо вим же ља ма за успе хом. Ва ља ло би 
за па зи ти и то да сви они има ју и кћер до ра слу за уда ју, те се мо тив 
„же нид бе и удад бе“ ја вља у свим овим ко ме ди ја ма. 

Рет ки су ко мен та то ри Ну ши ће вих ко ме ди ја ко ји су про пу сти ли да 
на гла се ње го ву ве шти ну у ства ра њу не га тив них и не до вољ ну увер љи-
вост ка рак те ри за ци је по зи тив них ли ко ва. Ху го Клајн ми сли да Ну ши-
ћу по зи тив ни ли ко ви ни су по ла зи ли за ру ком. Са не ва љал ци ма, сит ним 
и круп ним, под ва ла џи ја ма, угур су зи ма, див но је из ла зио на крај, али 
с „ан ђе ли ма“ као да ни је знао шта да поч не – мо жда и за то што ни је ве-
ро вао да ствар но по сто је. Клајн не сум ња у њи хо ву дра ма тур шку функ-
ци ју: очи то је Ну шић сма трао да та кве че сти те, ис кре не, при род не и 
раз бо ри те осо бе мо ра су прот ста ви ти по ква ре ња ци ма и грам зив ци ма 
(клајн 1965: 14). Пи шу ћи о опо зи ци ји у На род ном по сла ни ку (адво кат 
Ив ко вић), Ми лан Ђо ко вић ис ти че да се она ма ло ви де ла у рад њи ко-
ме ди је, али „у ко ли ко се ви де ла, сва ки њен по сту пак био је ча стан“ 
(Ђоковић 1964: 164). У нас је би ло мно го кри ти ча ра ко ји су са слич них 
по зи ци ја ту ма чи ли Ив ко ви ћев лик. Раз у ме се, ва ља ло би ре ћи и то да ни 
у ре до ви ма опо зи ци је не ца ру је че сти тост. Из раз го во ра га зда Је вре ма 
и Ив ко ви ћа са зна је мо да у кам па њи обо ји ца ко ри сте „ни ске уда р це“. 
Да Ив ко вић ни је на ив ни ви тез све до чи га зда Је вре мо во вај ка ње: „Ето, 
и ви сте ме ни у ва шим но ви на ма из не ли ка ко сам пре је да на ест го ди на, 
кад сам био оп штин ски од бор ник, по јео јед но го ди шњи по рез.“ Ка да 
Ив ко вић по твр ди тач ност те оп ту жбе, га зда Је врем се из вла чи ко мич-
ним ка лам бу ром – да за и ста ни је пла тио по рез, али да је Ив ко ви ће ва 
ту жба да нас за ста ре ла (II, 8). С дру ге стра не, ви дљи во је да у ре ша ва њу 
сво јих ин тим них про бле ма Ив ко вић не им по ну је на ро чи то. Оту да не 
из не на ђу је што том обра зо ва ном и ам би ци о зном чо ве ку же нид бе ну 
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пу та њу тра си ра ње го ва тет ка, Го спа Ма ри на. Нај е мо тив ни ја ре че ни ца 
у це лој ко ме ди ји ко ју упу ћу је Да ни ци од ла зе ћи из по се те Про ки ћи ма 
је: „Ви зна те да бих ја вр ло ра до остао што ду же“ (II, 1), а у је ди ној 
дуо-сце ни ко ју има са де вој ком ко ју је ис про сио (сто је на су прот ним 
стра на ма за тво ре них вра та!) он је по сло ван и без жа ра (III, 13). Као ни 
у дру гим де ли ма – то су кри ти ча ри у ви ше при ли ка за па зи ли – Ну шић 
ни у На род ном по сла ни ку не по ка зу је до вољ но скло но сти за пи са ње 
љу бав них сце на.

Срп ски ле во ори јен ти са ни књи жев ни и по зо ри шни кри ти ча ри у 
раз до бљу из ме ђу два ра та и ве ћи на кри ти ча ра у де це ни ја ма по сле Дру-
гог свет ског ра та ми сли ли су и ми сле да је у На род ном по сла ни ку 
(иа ко је пи сац пре сто нич ку сре ди ну опре зно за ме нио па ла нач ком) 
Ну шић пред ста вио Ср би ју као то та ли тар ну др жа ву у ко јој је из бор 
на род них по сла ни ка за ви сио од по др шке пар ти је на вла сти и по ли ци је. 
На су прот њи ма,Пре драг Про тић је ве ро вао да је ве ли ка за блу да да се 
Ну шић са не чим у на шем та да шњем дру штву об ра чу на вао. Он ми сли 
да је Јо ван Ске р лић у оце ни На род ног по сла ни ка тач но за па зио да „ако 
се ово де ло по сма тра као по ли тич ки ан га жо ва но, оно је ан га жо ва но у 
јед ном не де мо крат ском сме ру“.3 Про тић свој став бра ни сле де ћим чи-
ње ни ца ма: „Је врем Про кић је, нај бла же ре че но, огра ни чен чо век. Њега 
кан ди ду ју за на род ног по сла ни ка. То се де ша ва за то што то хо ће власт, 
али и за то што пар ла мен тар ни си стем то омо гу ћа ва. Из ме ђу ко зе ри је 
Ми лу ти на Га ра ша ни на Пар ла мен та ри зам и Ну ши ће вог На род ног 
по сла ни ка по сто ји вр ло ма ла раз ли ка. Га ра ша ни нов на род ни по сла ник, 
не до ра стао сво ме по ло жа ју, из опо зи ци је је; а Је врем Про кић је вла дин 
кан ди дат. Ина че и је дан и дру ги су ма ло ум ни ци. Раз ли ка је, мо жда, и 
у то ме што Га ра ша нин ми сли да је дан ма ло ум ник мо же да по ста не 
на род ни по сла ник, док Ну шић ми сли да је дан ма ло ум ник то не мо же 
да по ста не. Упр кос ме ша њу вла сти, свим ин три га ма и по дло сти ма, 
опо зи ци о ни кан ди дат Ив ко вић, у На род ном по сла ни ку по бе ђу је Је вре-
ма Про ки ћа. У јед ном дру штву ко је је из гу би ло све кри те ри ју ме, би ло 

3 У вре ме ну од 1903. до 1914. го ди не кри ти ча ри ни су опра шта ли Ну ши ћу при вр же ност 
ди на сти ји Обре но ви ћа и он је го ди на ма био у не ми ло сти кру га око Срп ског књи жев ног 
гла сни ка. На ве шћу са мо два при ме ра. Ви ше стру ко моћ ни Јо ван Ске р лић пи ше: „У до ба 
ка да је До ма но вић пи сао Стра ди ју а Ми ло рад Ми тро вић сво је по ли тич ке ба сне, Ну ши ћа смо 
ви ђа ли као стал ног уред ни ка пра ви тељ стве них по ли тич ких и књи жев них ли сто ва и при-
ват но га се кре та ра ми ни ста ра пред сед ни ка ко ји су уки да ли уста ве... Ну шић не ма ни ду би не 
ду ха, ни чи сто те осе ћа ња, ни мо рал но га ау то ри те та за по ли тич ку и дру штве ну са ти ру, за ону 
че сти ту и ро до љу би ву са ти ру ко ја ri den do ca ti gat mo res. И не тра жи те од ње га да бу де Ју ве нал, 
ни Свифт, ни да у срп ском дру штву на пи ше Стра ди ју или Ја зав ца пред су дом“ (Скерлић 1907: 
276–285). За јед но од ус пе ли јих Ну ши ће вих де ла у овом де се тле ћу, ко ме ди ју Свет (1906), 
Ми лан Грол је не ми ло срд но пи сао да „има са мо три ма не, а оне су: да по чи ње до сад но, да 
се раз ви ја не при род но, и да се свр ша ва ап сурд но“ (Грол 1906: 703).
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би при род но да Је врем Про кић по бе ди Ив ко ви ћа; би ло би то при род-
но бар за јед ног дру штве ног кри ти ча ра“ (протић 1972: 213). 

На су прот Про ти ћу, о ви дљи вој са ти ри у Ну ши ће вим ко ме ди ја ма 
пи са ли су Јо сип Ку лун џић, Зден ко Ле шић, Ми лен ко Ми са и ло вић, а 
по след њих го ди на и мла ђа ге не ра ци ја кри ти ча ра. За слу жу је па жњу 
ми шље ње Алек сан дра Пеј чи ћа у књи зи Те а тра ли за ци ја вла сти – ко
ме ди је Бра ни сла ва Ну ши ћа (2012): „Узме ли се у об зир ста тус глав них 
ли ко ва, се ман тич ка бре ме ни тост њи хо ве рад ње... дис курс дру гих ли-
ко ва, мо же се го во ри ти о под сме шљи вом сме ху под јед на ко усме ре ном 
пре ма ли ко ви ма и пре ма вла сти. Пре ма то ме, ни је реч ни о ка квом 
бла го на кло ном ста ву пре ма, ре ци мо, Је вре му, Је ро ти ју или Жив ки у 
чи јим по ра зи ма је ја сно при сут на тен ден ци ја Ну ши ће вог под сме ха/
исме ва ња“ (пејчић 2012: 179). Пеј чић ис ти че ак ту ел ност и Ну ши ће вог 
„ди си дент ског дис кур са“ – „а та кав је сва ки дис курс ко ји од сту па од 
вла да ју ће иде о ло ги је“ – и као при мер на во ди текст Ив ко ви ће вог го во ра 
(„На ша је зе мља, бра ћо, за ду же на и раз ри ве на, за ко ни су осра мо ће ни 
и про и гра ни, а на род је ого лио и обо сио.“ II, 22). Ва ља ло би упо зо ри-
ти и на то да овај са ти рич ни текст Ну шић опре зно при кри ва: чи та га 
збу ње ни Је врем Про кић им бе цил но па да ју ћи у ва тру, а не по на вља га 
ствар ни ау тор Ив ко вић, ка да се по сле по бе де и уз му зи ку мар ша са 
сво га бал ко на обра ћа буч ним при ста ли ца ма (III, 22).

Ну ши ћев је зик има осо бе ност ко ју има је зик ве ли ких по зо ри шних 
пи са ца: ди ја лог у ње го вим ко ме ди ја ма омо гу ћу је да ро ви тим глум ци ма 
да до слов на зна че ња ре чи пре тва ра ју у по зо ри шни је зик, а у нај срећ ни-
јим слу ча је ви ма и у сцен ске ме та фо ре (MisailoVić 1983: 402). Сви ње-
го ви ли ко ви има ју пра во да из го во ре ду хо ви ту до сет ку и не де ле се на 
исме ји ва че и исме ја не (lešić 1981: 146), иа ко њи хов го вор нај че шће 
ни је бит ни је раз ли чит, те има оп ште ка рак те ри сти ке Ну ши ће вог по-
зо ри шног је зи ка. 

Оп ште је ме сто те а тро ло ги је да би сва ка ге не ра ци ја гле да ла ца тре-
ба ло да ви ди кла си ке сво је на ци о нал не дра ма тур ги је, као што би сва-
ка ге не ра ци ја по зо ри шних љу ди тре ба ло да од и гра те кла сич не пи сце 
по ме ри сво га вре ме на и сво је осе ћај но сти. У то ме сми слу вред но је 
по ме на раз ми шља ње Јо ва на Хри сти ћа, пи са но у вре ме ка да се ни је 
по ста вља ло пи та ње вред но сти Ну ши ћа као ко ме ди о гра фа (у срп ској 
ко ме ди о гра фи ји пр ви иза Ј. Ст. По по ви ћа) и ка да су Ма та Ми ло ше вић 
и Ми ро слав Бе ло вић, а ка сни је Де јан Ми јач (На род ни по сла ник, 1991) 
и Егон Са вин, до ка за ли ње го ву не про ла зну сцен ску вред ност: „Ну шић 
је наш Шек спир, и сто га на ше по зо ри ште мо ра да у од ре ђе ним вре мен-
ским раз ма ци ма по ста вља се би пи та ње: ка ко да нас игра ти Ну ши ћа? 
Је дан од го вор зна мо: то је Ну шић на ре а ли стич ки на чин. На жа лост, 
он је оти шао у не по врат за јед но са ге ни јал ним глум ци ма ко ји су га 
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игра ли: без Жан ке Сто кић, Пер се Па вло вић и Ни ко ле Го ши ћа, Ну шић 
не мо же да бу де ре а ли стич ки пи сац. Та ме ра жи вот не ве ро до стој но сти 
у игра њу Ну ши ћа (ко ју зна мо из при ча ста рих глу ма ца и Гро ло ве књи ге 
о по зо ри шту пред рат не Ср би је) ви ше се не мо же по сти ћи, јед но став но 
за то што ви ше не по сто ји ду бо ка уса глаше ност из ме ђу жи во та, пи сца 
и ње го вих ту ма ча на сце ни. За то и при бе га ва мо сти ли за ци ји, и у том 
по гле ду је Ожа ло шће на по ро ди ца Ма те Ми ло ше ви ћа у Ју го сло вен ском 
драм ском по зо ри шту би ла не са мо да тум у исто ри ји при ка зи ва ња Ну-
ши ћа, већ и је дан од да ту ма у исто ри ји на шег по зо ри шта... Оно што је 
Ма та Ми ло ше вић учи нио... оста је углав ном не по но вљи во: јер он је 
умео да на ђе тач ну ме ру из ме ђу сти ли зо ва ног и ау тен тич ног, ко ју по-
сле ње га го то во ни ко ви ше ни је на шао“ (хриСтић 1977: 59–60). 

И, на кра ју, ка да је реч о увек пре суд ном пи та њу – да ли је не ко 
умет нич ко де ло из др жа ло тр ку са вре ме ном – тре зве ни чи та лац или 
гле да лац На род ног по сла ни ка у на шем ве ку не ће се дво у ми ти: до жи-
ве ће их као са вре ме но драм ско де ло из ко јег се не дво сми сле но ви ди 
да смо и да нас та мо где смо, и дав но не кад, би ли.4

IV

Све што је у нас те мељ ни је на пи са но о Кра ље вој је се ни Милути
наБојићаима ло је по ла зи ште у за па жа њу Ми ла на Пре ди ћа пи са ном 
по сле пре ми је ре овог дра ма та у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду у 
је сен 1913: „Кра ље ва је сен ни је па три от ска дра ма, ни је ни исто риј ски 
драм ски од ло мак, не го ду шев на, лир ска са др жи на јед ног тре нут ка 
исто ри је“ (преДић 1913: 621). Та кво ту ма че ње при хва ти ла су и два зна-
чај на срп ска по зо ри шна кри ти ча ра из вре ме на по сле Дру гог свет ског 
ра та – Ели Фин ци и Јо ван Хри стић. При то ме је Фин ци ми слио да од-
лу ка оста ре лог кра ља Ми лу ти на да осле пи сво га си на Сте фа на ни је 
под стак ну та по ли тич ким раз ло зи ма (страх од мо гу ће по бу не; удру-
жи ва ње Сте фа на са стри цем Дра гу ти ном, пре тен ден том на пре сто; 
при ти сак ви зан тиј ског дво ра), већ је у Бо ји ће вом дра ма ту ту ма че на 
„као де ло ко јим се оне мо ћа ли отац све ти си ну због не до зво ље не љу-
ба ви сво је мла де же не пре ма сна жном па стор ку“ (Финци 1977: 26–27). 
Хри стић ми сли исто, али му је обра зло же ње ду хо ви ти је: „У Кра ље вој 
је се ни, исто риј ска зби ва ња ви ди мо из угла јед не дво р ске и ерот ске 
ин три ге, и ако чи та мо Про лог, пе сму ко ју је Бо јић ста вио на че ло сво-
је дра ме, мо ра ће мо при ме ти ти чу дан рас ко рак из ме ђу по зи ва се ни ма 
на ше исто ри је да вас кр сну ‘гор до’ и ис при ча ју ‘пе сму из ве ли ких дана’, 

4 Ве ру јем да сам са ра зло жним по кри ћем по но вио исту ре че ни цу ко јом за вр ша вам 
рас пра ву о На шим си но ви ма Во ји сла ва Јо ва но ви ћа Ма рам боа.
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и дра ме о мла дој же ни оста ре лог кра ља ко ја је за љу бље на у сво га па-
стор ка и по ку ша ва да га спа се, и по це ну да по ста не љу бав ни ца пр вог 
ми ни стра сво га му жа“ (хриСтић 1987: 23).

Оно што кри ти ча ри ни су за па зи ли – или су му од ри ца ли та кве 
те жње – је сте Бо ји ћев не сум њив на пор да сво јим исто риј ским дра ма-
ма (уз Кра ље ву је сен – 1912, то су драм ска три ло ги ја Де спо то ва кру на: 
Па као – 1907, Сле пи де спот и Два на е сти час – 1909, Уро ше ва же нид ба 
– 1916) дâ што вер ни ји исто риј ски оквир. У то ме је из у зе так, ко ли ко 
ми је по зна то, Вла ди мир Ћо ро вић ко ји, ка да је о Кра ље вој је се ни реч, 
ис ти че Бо ји ће во по зна ва ње исто ри је срп ског на ро да, ко је знат но над-
ма шу је зна ње ње го вих прет ход ни ка ко ји су у нас, у епо хи ро ман ти зма 
и кра јем XIX ве ка, пи са ли исто риј ске дра ме. Ћо ро вић за па жа и до ста 
на ив но сти и не тач но сти у Бо ји ће вим ту ма че њи ма, али то до ка зу је само 
ли ком Кра ља Ми лу ти на („Ми лу тин из дра ме упра во је обра тан од оног 
бру тал ног, сво је вољ ног ци ни ка, ка ква га по зна је исто ри ја; од чо ве ка, 
ко ји је све под вр га вао сво јој во љи, и ко ји ни је во дио об зи ра ни о нај ро-
ђе ни ји ма“) и од но сом Ми лу ти на и Да ни ла (за ту „не ве ру“ не да је ту-
ма че ње). Ипак, и Ћо ро вић се ми ри с оп ште при хва ће ним са зна њем да 
мла ди пе сник „об ја шња ва ду ше а не да је сли ке на шег Сред њег Ве ка“ 
(ћоровић 1927: X–XI).

У ру ко пи су дра ма та Кра ље ва је сен Бо јић је – по сле про ло га, име на 
ли ко ва и од ред ни ца за про стор и вре ме зби ва ња – на вео (то је нео че ки-
ван и осо бен по тез у драм ској тра ди ци ји Ср ба) и ли те ра ту ру за ре жи ју.5 
Бо јић је по зна вао исто риј ску ли те ра ту ру свог вре ме на и у овој дра ми 
ко ри стио је ве ро до стој не по дат ке ко ји су та да би ли по зна ти. Да нас се 
чи ни при род ним што у Кра ље вој је се ни има мно го фак то граф ских гре-
ша ка, али те не тач но сти про из ла зе из та да шњих са зна ња и из пре но ше ња 
осе ћа ња свог вре ме на у пси хо ло шки раз ли чит свет сред њег ве ка.

Сви ли ко ви ко је је, уз лич но име, унео у дра мат би ли су исто риј-
ске лич но сти. О не ки ма од њих (Ги јом Адам, ар хи е пи скоп бар ски и 
фран цу ски исто ри о пи сац; ви зан тиј ски принц Ди ми три је Па ле о лог) 
мо гао је да се оба ве сти са мо те мељ ним уви дом у из во ре и ли те ра ту ру 
сво га вре ме на; за по тре бе свог драм ског де ла, он их сме шта у исти 
исто риј ски тре ну так, иа ко се обо ји ца ни су исто вре ме но на ла зи ла у 
Ср би ји (Ги јом Адам је у њој бо ра вио 1305, а Ди ми три је Па ле о лог из-
ме ђу 1314. и 1317). Ми слим да је, у то ме кон тек сту, за Бо ји ћа те шко ћа 
би ла и то што, упр кос на по ри ма, ни је мо гао да са гле да су шти ну сред-
њег ве ка. То се ви ди у ства ра њу ли ко ва Да ни ла и Си мо ни де. Бо јић 

5 1. Фло рин ски: Ви зан ти ја у II че твр ти XIV ве ка, II том; 2. Бро ка до ро во Упут ство за 
пу то ва ња у све те зе мље; 3. Ји ре че ко ва Исто ри ја срп ског на ро да; 4. Gle zer: Bi zant. Kul tur 
geschic hte; 5. Di e hel: L’Art Byzan tin; 6. Спи си ар хи е пи ско па Да ни ла.
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пре ви ђа да је Да ни ло ка лу ђер Хи лан да ра а не је зу ит ски ди пло ма та, 
ка квим га у дра ма ту при ка зу је. Он је био ду бо ко ре ли ги о зан чо век у 
ко јег је краљ Ми лу тин имао нео гра ни че но по ве ре ње. По зна то је да је 
Да ни ло 1321, пред Ми лу ти но ву смрт, уве рио ово га да у зе мљу вра ти 
из из гнан ства Сте фа на и по ве ри му на упра ву жу пу Бу ди мљу у до ли ни 
Ли ма. То све до чи да је и Сте фан имао пу но по ве ре ње у Да ни ла. По гре-
шно се мо ти ви ше Да ни лов по сту пак у јед ној од нај у збу дљи ви јих сце-
на дра ма та. Од ри чу ћи се Си мо ни ди ног те ла, Да ни ло да је не ку вр сту 
пре гле да лич них жр та ва глав них ли ко ва дра ме („Ти жр тву јеш љу бав, 
краљ жр тву је си на. Сте фан очи сво је – ја ноћ тво јих дра жи“), а ка да 
га Си мо ни да гнев но за пи та: „Че му све те жр тве?“, он јој твр до од го-
ва ра: „Др жа ва то тра жи“. Тај ис каз – „др жа ва то тра жи“ – не при па да 
сред њо ве ков ној осе ћај но сти (др жа ва и вла дар, у то вре ме, нео дво ји ви 
су део це ли не). У Евро пи XIV ве ка још се не ја вља ra i son d’État. То 
при па да мо дер ном вре ме ну. По ступ ци Си мо ни ди ни ни су за сно ва ни 
на исто риј ским по да ци ма. Зна се да ни је би ла срећ на у Ср би ји, јер је 
би ла ве о ма ве за на за сво ју по ро ди цу у Ца ри гра ду. Сте фан ни је био би-
тан за њу. Са мо је ма шта мла до га пи сца мо гла да до ча ра сце ну у ко јој 
Си мо ни да, су пру га кра ља Ми лу ти на, го во ри игу ма ну Хи лан да ра и 
двор ском ле то пи сцу о сво јој гре шној и на гла ше но те ле сној љу ба ви за 
кра ље вог си на и сво га па стор ка Сте фа на. Све то са ве ро до стој ним 
жи во том на срп ском сред њо ве ков ном дво ру не ма ствар не ве зе, иа ко 
је, на рав но, и у то вре ме мо гло би ти стра сних и не за до во ље них мла дих 
же на, оста ре лих љу бо мор них му же ва и ам би ци о зних и лу ка вих ка лу-
ђе ра. Раз у ме се, ва ља ло би под се ти ти на Гетеово за па жа ње да за пе сни-
ка не по сто је исто риј ске лич но сти, јер кад по ста не лик у књи жев ном 
де лу – лич ност ви ше не при па да исто ри ји. За то о лич но сти ма у Кра
ље вој је се ни ва ља раз ми шља ти са мо као о ли ко ви ма дра ма та.

По че так увод не сце не дра ма та Кра ље ва је сен ни је, у дра ма тур шком 
сми слу, згу сну та екс по зи ци ја: не на го ве шта ва од мах пред и сто ри ју 
основ ног си жеј ног то ка де ла (то ни је ни про лог, ко јим се, осе ћај ним и 
све ча ним то ном, на ја вљу је те мат ски дру га чи ја „при ча“). Пр ви ди ја ло-
зи оства ру ју оно што се услов но мо же на зва ти ат мос фе ром срп ског 
сред њо ве ков ног дво ра. У њи ма се за па жа же ља мла до га пи сца да по-
ка же по зна ва ње исто ри је сред њег ве ка и у европ ском кон тек сту, што, 
на рав но, од чи та ла ца и гле да ла ца зах те ва из ве сна пред зна ња о до га ђа-
њи ма у про шло сти. У ћа ска њи ма зва ни ца на при је му у двор ској ре зи-
ден ци ји кра ља Ми лу ти на, у Па у ни ма 1314, ожи вља ва ју се успо ме не 
на на је зду Та та ра, кр ста шке ра то ве и не мо рал па па (Кли мент је, због 
бо жан ске ле по те сво је љу бав ни це, до не Та леј ран, из гу био ра зум и умро; 
Бо ни фа ци је је ху лио на Хри ста и твр дио да „не ма ни па кла ни ра ја“). 
Тек по сле то га сле де пр ви ис ка зи о до ма ћим при ли ка ма: краљ Ср ба, 
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по сле раз во да од три су пру ге (а све су још жи ве), има и че твр ту; ка да су 
се вен ча ли, она је има ла осам, а он че тр де сет пет го ди на; иа ко је зе мља 
на вр хун цу мо ћи, и краљ у Бањ ској по ди же свој ше зде се ти ма на стир-
-за ду жби ну, у њој се стал но по ди жу бу не; по ми њу се и скри ва не по-
ро дич не тај не – иа ко је по бо жни до бро твор, Краљ је јед не но ћи пол но 
оп штио са мо на хи њом, се стром бра то вље ве су пру ге. (Под се ћам да се 
њо ме ка сни је Ми лу тин оже нио и у том бра ку имао кћер Је ли са ве ту.) 
Ва жно је за па зи ти и то да не по вољ на за па жа ња о Ср би ма у увод ној 
сце ни из ри чу стран ци (Ди ми три је Па ле о лог и Си мо ни да су принц и 
прин це за са ви зан тиј ског дво ра, Кон стан ца Мо ро зи ни је не ћа ка угар-
ског кра ља Ан дри је III, уга сни ка ди на сти је Ар па до ва ца).6

Пи сац је вла сто љу би вом Ди ми три ју омо гу ћио мо но лог ко ји ли чи 
на ба ри тон ску ари ју, у ко јем из ра жа ва ус хи ће ње сја јем ви зан тиј ског 
дво ра, док су ње го ви ра су ти ис ка зи збир ни по да шта ва ња срп ског дво ра 
и на ро да. За ви зан тиј ског прин ца, сви срп ски кра ље ви и цр кве ни до сто-
јан стве ни ци „бед ни су и ма ли“, а краљ Ми лу тин је охо ли вла дар ко ји 
пла ћа игу ма не да га хва ле; бор ци на ви те шком тур ни ру су „пе ли ва ни“, 
го сти на двор ском при је му глу пи су и не мо рал ни („све сам гад до га да“), 
а упр кос на пад но рас ко шним одо ра ма, „уста су им пу на да ха на про стач-
ко је ло“.7 Кон стан ци Мо ро зи ни Ви зант ли чи на ку ле из бај ке (Бо јић 
пи ше: „ба сне“, због ри ме са сун цем ко је „га сне“), за њу је сјај срп ског 
дво ра са мо при ви дан и она се ту осе ћа као да је „у гро бу рас ко шном 
и гњи лом“. За Си мо ни ду је Ми лу ти нов двор „ја зби на ву ка“ у ко јем 
три на ест го ди на тр пи бол, срам и му ке, док јој „мла дост тру не у цар-
ском оде лу“.

Ула зак на сце ну игу ма на Да ни ла, у ау тор ском ис ка зу Бо јић пред-
ста вља као да је у пи та њу сце на рио за филм. Игу ман сти же у дво р ски 
трем пе њу ћи се сте пе ни ца ма из дво ри шта, те се нај пре ви ди са мо ње-
го ва гла ва – енер гич на, му шка цр на ко са и бра да, ли це моћ но и чи сто; 
за тим се по ја вљу ју гру ди, сна жне и раз ви је не; нај зад се ис пео ви сок је; 
пи сац га са да по сма тра и про це њу је – из гле да да не ма ви ше од три де
сет пет, ма да му је че тр де сет че ти ри; пра ти му по кре те – склад ни 
су; за па жа и ка ко је оде вен – игу ман ско оде ло, у ла ком не ре ду, и на 
осно ву фи зич ког из гле да и оде ће да је на го ве штај ње го вог пси хо ло шког 
пор тре та – сву еле ган ци ју, ко ју је до пу шта ло оде ло сред њо ве ков ног 
ка лу ђе ра моћ ног, бо га тог и све сног, узео је на се бе; оту да је са мо ко рак 

6 Кон стан ца Мо ро зи ни, по ре клом Ве не ци јан ка, уда ла се за Вла ди сла ва 1293, до нев ши 
му у ми раз Хе р це штво Сла во ни је.

7 Бо ји ће ва над град ња исто риј ских из во ра до бро се ви ди на овом при ме ру, јер се са 
до ста оправ да ња мо же прет по ста ви ти да пи сац по ла зи од ове ре че ни це Кон стан ти на Ји ре-
че ка: „Пр во до ђе Ди ми три је сво јој се стри Си мо ни ди; он бе ше при ја тељ ски при мљен на 
срп ском дво ру, али му се не до па до ше зе мља ни љу ди“ (јиречек 1911: 332).
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до за ви ри ва ња у утро бу – ци ник и ле дан и, у скла ду са том оце ном, 
упут ство за пр ви гест двор ске угла ђе но сти: по кло ни се; тре ба ли ре ћи 
и то да чи та лац и гле да лац већ на слу ћу ју да, упр кос на кло ну, Да ни ло 
ни ма ло не це ни ве ћи ну тих зва ни ца на при је му у дво ру. Нео че ки ва но, 
а ди рект но, пи та ње ко је му упу ћу је дво р ска да ма („Чу је се да краљ ће 
осле пи ти си на“) не по сред но упу ћу је на за плет дра ма та. Иа ко Да ни ло 
ве што из бег не од го вор, по кре нув ши при чу ко ја је за до ма ћи не при јат-
ни ја („Ја знам да се да нас из ми ре ње сла ви. Оба на ша кра ља. И мој ум 
је не што за мир учи нио“),8 дух је пу штен из бо це, али се још не зна у 
ко јем ће сме ру кре ну ти.

За плет Кра ље ве је се ни раз ви ја се укр шта њем два то ка до га ђа ња: 
по ли тич ког и ин тим ног. На по ли тич ком пла ну то је су ко бља ва ње кра-
ља Ми лу ти на и свих ње го вих про тив ни ка (бун тов ник Сте фан, Са бор 
у ко јем Дра гу тин има ви ше при ста ли ца ме ђу вла сте лом, Вла ди слав, 
Кон стан тин, по вер љи ва лич ност ви зан тиј ског дво ра Ди ми три је). Тај 
су коб ни је до вољ но ис так нут у си жеу де ла, али су до га ђа ња у фа бу ли 
де ла до вољ но де ло твор на за по ве ћа ње на пе то сти рад ње. На ин тим ном 
пла ну то је од нос оста ре лог и љу бо мор ног кра ља и ње го ве мла де су-
пру ге Си мо ни де, жељ не жи во та, љу ба ви и ерот ских ужи ва ња. Иа ко 
се не по ја вљу је на сце ни (у Бо ји ће вом дра ма ту он је утам ни чен у за-
тво ру у Ско пљу, док је у ствар но сти та лац у Ца ри гра ду), Сте фан је као 
ди ја ло шка те ма при су тан у све три кључ не сце не (Краљ – Да ни ло, 
Си мо ни да – Да ни ло, Краљ – Си мо ни да). Он је као лик тре ћи члан 
„тро у гла“ на по ро дич ном пла ну дра ма та, у ко јем се, нео че ки ва но, и 
са мо у јед ној сце ни, не по сред но, на шао и Да ни ло. Ва ља ло би на гла-
си ти и то да је дра ма тур шка функ ци ја игу ма на Хи лан да ра у оба то ка 
рад ње бит на. Ње гов кључ ни злоб ни и лу ка ви на го ве штај („А ме ни се 
чи ни, Он ма ће ху сво ју вр ло ра до гле да“), из ре чен пред Кра љем у од-
суд ном тре нут ку ње го ве дво у ми це (осле пи ти си на или му опро сти ти), 
од лу чу ју ћи је за рад њу, јер се, ота да, оба пла на зби ва ња сли ва ју у је дан 
си жеј ни ток. У па рад ној сце ни дра ма та, ка да се и сâм на ђе у дво у ми ци 
из ме ђу по ли тич ке до би ти и вр хун ског ерот ског до жи вља ја (Си мо ни да 
му ну ди сво је рас ко шно те ло уз услов да јој, ма кар на је дан дан, до ве де 
Сте фа на), Да ни ло се, по сле ве ли ких ис ку ше ња, при кла ња вер но сти 
кра љу и цр кви. У тој сце ни, у ко јој све зво ни од сти хо ва оча ра ва ју ћег 
зву ка и ле по те, по ми шље њу ко мен та то ра Бо ји ће вог де ла – не ма до вољ-
но ствар ног жи во та. Мо жда, ипак, не би тре ба ло пре те ри ва ти ка да се 

8 Са ва ља ним дра ма тур шким раз ло зи ма Бо јић ово из ми ре ње при пи су је Да ни лу. Ме-
ђу тим, на је ди ном по у зда ном исто риј ском из во ру, Сан сте фан ској по ве љи из 1315, пот пи са-
ни су Ми лу тин, Дра гу тин (по сле по ра за на бој ном по љу, ов де се пот пи су је као бив ши краљ) 
и Да ни лов на след ник на по ло жа ју игу ма на Хи лан да ра, Ни ко дим. 
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су ди о од ри ца њу љу ди одуве ре ња. Ви ше од три де се тле ћа по сле Бо ји-
ће ве Кра ље ве је се ни, у по зо ри шном ко ма ду Лив ни ца Ота Би ха љи-Ме-
ри на, је дан драм ски лик (Бо шко вић, ко му нист и ди рек тор со ци ја ли-
стич ког пред у зе ћа, не гда шњи шпан ски бо рац и пар ти зан), у ле то 1946, 
од би ја љу бав ну по ну ду ле по ти це-бур жуј ке са Се ња ка, ре чи ма: „Чо век 
мо је вр сте зна са мо за је дан ве ли ки до жи вљај у жи во ту, за је дан сан: 
оства ре ње со ци ја ли зма.“ У од но су на овог ко му ни стич ког за не се ња ка 
(у Би ха љи је вој ро ман ти зо ва ној „ре дак ци ји“), игу ман Хи лан да ра де-
лу је као му шкар чи на од кр ви и ме са (БихаљиМерин 1949: 74).

Бо ји ћев дра мат за вр ша ва се сцен ски ефект ним, и са по зо ри шним 
слу хом ми шље ним, при зо ром пу ним опреч но сти. Ја сно је то да је Да ни-
ло ус пео, бар спо ља гле да но, да све од но се за др жи под над зо ром (Сте фан 
ће би ти осле пљен, Ми лу тин ће на ста ви ти бор бу да би са чу вао власт, 
Си мо ни да ће схва ти ти да су ње ни емо тив но-ерот ски сно ви нео ства ри ви). 
Уз звук тру бе, вра та Са бор не дво ра не се отва ра ју, и на њи ма се по ја вљу-
је краљ у прат њи Да ни ла. У сла бо осве тље ном тре му оста је Си мо ни да. 
До тр ча ла је до вра та дво ра не и ћу те ћи слу ша пе сму (уз прат њу ман до-
ли не, пе ва је Пр ви „фран ци шкан ски“ ка лу ђер) ко ја се чу ла и при ли ком 
ње ног пр вог по ја вљи ва ња на сце ни: то је оми ље на и вр ло рас про стра ње-
на пе сма ме ђу ка то лич ким епи ку реј ци ма Vi num sit ap po si tum mo ri en tis 
ori... (Не ка се ви но при не се усти ма уми ру ћег). Та пе сма у фи на лу дра-
ма та ни је нео бја шње на, ка ко се учи ни ло Ми ла ну Пре ди ћу, пи сцу нај-
зре ли је по зо ри шне кри ти ке по сле пре ми је ре Кра ље ве је се ни. Бо јић је, 
ве ру јем, же лео да на го ве сти да, за Си мо ни ду, жи вот без љу ба ви зна чи 
исто што и уми ра ње.

Та ко се основ ни драм ски су коб у Кра ље вој је се ни – за сно ван на 
су прот но сти Си мо ни ди не те жње за лич ном сре ћом и уве ре ња кра ља 
Ми лу ти на и игу ма на Да ни ла да су за љу де нај бит ни ји и је ди но ва жни 
власт и моћ – раз ре ша ва та ко што љу бав до жи ви по раз пред окрут но-
шћу вла сти и не мо гућ но шћу да се из ме ни пред о дре ђе на суд би на, ка ко 
про по ве да те о ло шко уче ње. Ре че но је већ ко ли ко су и лич ни мо ти ви 
(по ро дич ни план дра ма та) има ли ути ца ја на суд би не ли ко ва Кра ље ве 
је се ни. Као вр ли ну пи сца тре ба ло би ис та ћи и то да је ус пео да са чу ва 
људ ско до сто јан ство кра ља Ми лу ти на (по ли тич ке окол но сти и ста-
рач ка љу бо мо ра при мо ра ва ју га да осле пи си на, али искре но па ти што 
је при си љен да по ша ље цр ног гла сни ка у Ско пље, и уза луд и ка сно, 
очај но ви че: „Вра ти те га!“). Го спод стве на и му шка фи гу ра игу ма на Да-
ни ла, оства ре на са сна жним ин стинк том за сце ну и са ни зом мо но ло га 
моћ не ре чи то сти, пи шчев је дар ве ли ким глум ци ма.

Осо бе но сти Бо ји ће вог пе снич ког је зи ка са раз у ме ва њем су за па-
зи ли Ми лан Пре дић и Јо ван Ске р лић. Пре дић оба ве ште но и ра зло жно 
пи ше: „Г. Бо јић је са овим сво јим по ку ша јем пр ви унео у дра му и пре нео 



33

на по зор ни цу ре зул та те на ше са вре ме не лир ске по е зи је, њен са ви тљив, 
бо гат и пун бо је стих, ко ји су из ра ди ли ње го ви прет ход ни ци“ (преДић 
1913: 622). Ске р лић, ко ји је све срд но по др жао Бо ји ћа, ис ти че из вор ност 
ње го вог сти ха: „Вр ло бо гат реч ник, и то реч ник сна жних, ме тал них, 
звон ких ре чи, и но ви сли ко ви, до бро ак цен то ва ни, уда ра ју као ду ги 
ви те шки ма че ви о твр де туч не окло пе ко ји зве че као тру бе, да ју ути сак 
сна ге, бор бе и по бе де. Мла ди пе сник има ре чи тост ко ја се рет ко ја вља 
код нас“ (Скерлић 1914: 714–716). Од ових ста во ва по ла зи ли су сви по-
то њи ко мен та то ри, би ло да су их при хва та ли или, че шће, од ба ци ва ли. 
Иси до ра Се ку лић на зва ла га је „ро бом ре чи“ (1935: 20–28); Ста ни слав 
Ви на вер пи ше о ње го вој „роп ској ода но сти бо га том сли ку“ (1935: 7–9); 
Зо ран Ми шић, при зна ју ћи му за ви дан сте пен фор мал ног са вр шен ства, 
за ме ра му „пре ве ли ку на кло ност ка ме ло дра ма тич ној па те ти ци и де кла-
ма тор ству“ (1956: 164); Ве ли бо ру Гли го ри ћу Кра ље ва је сен „де лу је као 
ре ци тал ора то ри ке у сти ху ве за ног сло га“ (1970: 138); Пре драг Па ла-
ве стра ис ти че да се Бо јић слу жи „ги зда вим и бес пре кор ним пар на сов-
ским сти хом... а као драм ски пи сац чи сту нац је и од ли каш срп ског 
мо дер ни зма“ (1986: 469).

Оно што је за Бо ји ћев сцен ски је зик бит но је сте ус пе ли укр штај 
звуч них и кри ла тих сти хо ва (чи ји је ме тар-два на е сте рац са жео у се би 
и до стиг ну ћа по е зи је срп ске мо дер не и ис ку ства пи са ца исто риј ских 
дра ма у сти ху, ко ји су ко ри сти ли тр о хеј ски и јам пски де се те рац и у 
по след њим де се тле ћи ма XIX ве ка екс пе ри мен ти са ли са сти хом од 
два на ест, че тр на ест и ше сна ест сло го ва) са ћа ска њем на при је му у 
дво ру, чи ја не хај на ле жер ност и пре та па ње ди ја ло га чи не да се стих 
кат кад и не при ме ћу је. То је Бо ји ће вом дра ма ту омо гу ћи ло звон ко и 
ја сно бо гат ство зву ка и мно го гла сну раз и гра ност ко ји не ма ју прем ца 
у срп ској исто риј ској дра ми. Под виг је ве ћи ако под се тим на то да је 
Кра ље ва је сен „ма ла фор ма се це си о ни стич ке пе снич ке дра ме“ (хри
Стић 1987: 21). У Кра ље вој је се ни сви ли ко ви го во ре је зи ком ви со ког 
дру штва (то је је зик дво ра). На род се не по ја вљу је на сце ни, па за то 
не ма ста ле шких раз ли ка у је зи ку (два па жа, чи ја је ду жност слич на 
по ве ри о ци ма и слу га ма, при па да ју вла сте ли). Иа ко у по је ди ним при-
зо ри ма, ка да су на сце ни са мо два ли ка, спон та ност ди ја ло га гу ши 
сти хо ва но кра сно ре чи ва на гла ше на осе ћај ност, ма ло је сце на у ко ји ма 
се за ли ко ве дра ма та мо же ре ћи да су им ис ка зи не про жи вље ни. Бо јић 
је у Кра ље вој је се ни нај че шће успе шно кон тро ли сао сво ју ре чи тост, а 
као дра ма ти чар са слу хом за сцен ски успе шно деј ство умео је да звон-
ке бу ји це ре чи по вре ме но обо ји ху мо ри стич ком игром ре чи ма. Реч ју: 
ка да Ги јом Адам упо зо ра ва Да ни ла да ни је до бро што је Краљ, упр кос 
јав но из ре че ном опро шта ју, утам ни чио Сте фа на у ку лу у Ско пљу, овај се 
„ди пло мат ски“ огра ђу је не до вољ ном оба ве ште но шћу („Ко би дво р ске 
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тај не знао? Ја знам са мо псал тир и књи ге цр кве не...“; тај ис каз нео че-
ки ва но пре ки да гур ман ски ис пад Пр вог „фран ци шкан ца“, ко ји Ди ја ку 
при ча о го зби на ко јој су слу же не и пр же не пат ке – „Са мо кад су сла не 
и до бро пе че не“).

У Кра ље вој је се ни Бо јић по шту је фор му кла сич не дра ме и ње не 
за ко ни то сти ( је дин ство рад ње; је дин ство вре ме на – зби ва ња тра ју од 
ка сног по по дне ва до пр вих ноћ них са ти; је дин ство ме ста – двор кра ља 
Ми лу ти на у Па у ни ма), али ко ри сти и до стиг ну ћа мо дер не дра ме. Из 
ди да ска ли ја дра ма та ви ди се да по зна је драм ска де ла Иб зе на (ко ји је 
био је дан од за чет ни ка иде је да су ди да ска ли је ин те грал ни део драм ског 
де ла, те су че сто оба ве зу ју ћи и под сти цај ни пред ло зи пи сца ре ди те љу), 
Ива Вој но ви ћа (осим ре ше ња за сцен ски про стор, из глед ко сти ма и 
му зи ку, он да је упут ства и за сва пси хо ло шка ста ња ли ко ва), на ту ра-
ли стич ког и сим бо ли стич ког по зо ри шта. До зво лив ши се би уда ља ва ње 
од ана ли зе Кра ље ве је се ни, же лим да под се тим да је Бо ји ће во опре де-
ље ње за је дин ствен сцен ски про стор (трем двор ске ре зи ден ци је) – ре-
ше ње за ко је би се да нас опре де лио го то во сва ки сцен ски прак ти чар 
– би ло дав но не кад у Евро пи пред мет рас пра ва. Ако се по ме ну ти трем 
ја вља као траг Бо ји ће вог по што ва ња пост пар на сов ског драм ског кла-
си ци зма, у ди да ска ли ја ма Кра ље ве је се ни се осла њао на европ ске мо дер-
не драм ске пи сце. То је ви дљи во, пре све га, у ве ро до стој ним опи си ма 
сцен ског про сто ра, са де та љи ма чи ји су циљ исто риј ско-ар хе о ло шка 
тач ност и ли ков но-ар хи тек тон ска пре ци зност (ве ли ки ни зак трем са 
ша ре ном та ва ни цом и мра мор ним по дом, два ре да зи да них сту бо ва 
ко ји др же та ва ни цу, ве ли ки про зор та да шње ар хи тек ту ре – за себ на 
ни ша ко ја има ок на са три стра не, пре ци зни рас по ред и функ ци ја за 
че тво ро вра та, де та ља на ме шта ја – ве ли ке на сло ња че са ви со ким на-
сло ни ма и ара бе ска ма, мра мор не клу пе, и, ко нач но, ау тор ски ис каз с 
естет ском оце ном: „Све је рас ко шно, али са ма ло уку са“). За тим у 
опи си ма фи зич ког из гле да свих ли ко ва и осо бе но сти ма њи хо вих ка-
рак те ра (у то ме сми слу уз о ран је пор трет кра ља Ми лу ти на: „Он има 
ше зде сет го ди на. Кру пан, ви сок, још очу ван, ма да му се на ли цу ви ди 
бу ран жи вот пун ужи ва ња и ра то ва. Ње го ве очи мут не, а још вре ле, 
го во ре о веч ној ва три, ко ја је увек го ре ла у њи ма. Јак облак кло ну ло сти 
кад и кад се на ву че пре ко овог ли ца, чи ју све жи ну одр жа ва ју сви та да 
по зна ти ми ри си и уља. Краљ, да би се до пао, не за зи ре да сво ју већ 
про се ду бра ду улеп ша ва и сво ју ве ли ку раз ре ђе ну ко су, пу ну иња, 
укра ша ва на ки том. Це ло ње го во оде ло треп ти, а ње гов ма ло оро нуо 
глас да је та јан стве ну по е зи ју овој пер со ни фи ка ци ји та шти не, ле по те 
и стра сти, кроз чи ји пе пео про би ја још са мо пла мен љу бо мо ре“; а није 
ма ње упе ча тљив ни опис би ло ко јег епи зод ног ли ка, ка рак те ри сан са мање 
де та ља, али са на гла ше ном же љом да се по ка же пи шче во по зна ва ње 
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оде ће и дру гих мод них обе леж ја то га до ба. Ка рак те ри стич но је и мно-
штво упут ста ва за емо ци о нал не осо бе но сти го во ра, ко је бо гат ством и 
осе ћа њем за ни јан се над ма шу ју све ау тор ске ис ка зе срп ских дра ма-
ти ча ра до да нас. Рет ки али упе ча тљи ви све тло сни ефек ти по ка зу ју да 
Бо јић по зна је и ис ку ства на ту ра ли стич ког по зо ри шта Ан дреа Ан то а на, 
а у тон ским ефек ти ма, по ред на ту ра ли стич ког, има и ути ца ја сим бо-
ли стич ког по зо ри шта Ли њеа Поа и По ла Фо ра (жа мор гла со ва, уз ви ци, 
два пу та звук тру бе као од бле сак ви те шког тур ни ра ко ји се од ви ја у 
не по сред ној бли зи ни дво ра, ти ха пе сма, стра вич на ти ши на и два пу та 
пе сма Vi num sti ap po si tum mo ri en tis ori, ко ри шће на с очи том на ме ром 
да бу де сим бо ли чан сцен ски знак).

По след њи ана ли ти чан и те о риј ски ва ља но обра зло жен суд о дра-
ма ма Ми лу ти на Бо ји ћа је оглед Је ле не Ко ва че вић „Аспек ти те а трал-
но сти у дра ма ма Ми лу ти на Бо ји ћа“, у ко јем је, са се ми о ло шког по ла-
зи шта, ау тор ка драм ском ства ра ла штву Ми лу ти на Бо ји ћа при сту пи ла 
кроз ана ли зу по јав ног об ли ка те а трал но сти. За крај рас пра ве о Кра
ље вој је се ни из дво ји ћу кључ ну ре че ни цу из тек ста Јо ва на Хри сти ћа: 
„Као што се у фран цу ској књи жев но сти с кра ја 19. ве ка ве ро ва ло да су 
дра ме Ед мо на Ро ста на ве ли ка об но ва дра ме у сти ху, док су у ства ри 
би ле њен по след њи из ди сај, та ко се и у на шој за Бо ји ћа – ко ји се че сто, и 
са пра вом, по ре ди са Ро ста ном – ми сли ло да ће би ти об но ви тељ на ше 
дра ме у сти ху. По ка за ло се да ово ни је тач но, и да Кра ље ва је сен ни је 
по че так об но ве на ше исто риј ске дра ме у сти ху, већ њен крај“ (хриСтић 
1987: 23). Ува жа ва ју ћи ово ми шље ње, ипак ћу, уме сто за кључ ка, под-
се ти ти на два сти ха Т. С. Ели о та: „Што зо ве мо по чет ком, че сто је крај. 
И до крај чи ти не што зна чи от по че ти“.

V

Ве ро ват но нај зна чај ни ји до га ђај за исто ри ју срп ске дра ме и по зо-
ри шта у раз до бљу од 1903. до 1914. би ла је пре ми је ра Ро до љу ба ца, 
ве се лог по зор ја у пет деј стви ја Јо ва на Ст. По по ви ћа, из ве де них по ла 
сто ле ћа по сле на стан ка 30. де цем бра 1904. на сце ни На род ног по зо ри-
шта у Бе о гра ду. Об ра ђу ју ћипо зна ти књи жев ни мо тив (ро до љу бље), 
Јо ван Ст. По по вић оства рио је, уз ве ли ку лич ну хра брост, де ло са мо-
свој ног на дах ну ћа и до сад са ти рич ки нај о штри ју ко ме ди ју на ра ви 
на пи са ну у Ср ба. Пи сац је био и по сма трач и уче сник до га ђа ја ко је је 
опи си вао у ре во лу ци ји 1848–1849, али пред мет са ти ре ни је био срп ски 
по крет тог вре ме на, не го жи вот но ве ро до стој на и умет нич ки увер љи-
ва сли ка ла жног ро до љу бља и тр го ва ња на ци о нал ним осе ћа њи ма. У 
ру ко пи су пред го во ра Ро до љу ба ца ис ти че да му ни је би ла на ме ра да 
ба ци ља гу на свој на род, не го да га осве сти и по у чи. А ње го ве му дре 
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и исти но љу би ве ре чи и да нас нам мо гу ко ри сти ти: „До кле се год бу де-
мо са мо хва ли ли, сла бо сти и по гре шке при кри ва ли, у по ве сни ци учи ли 
ко ли ко је ко од пре да ка на ших ју нач ких гла ва од ру био, а не и гди је с 
пу та си шао – дон де ће мо хра ма ти и ни за дла ку не ће мо би ти бо љи... 
На сто је ће по зо ри је ни сам из ми слио не го све што се у ње му на ла зи, пак 
и са ме из ра зе и ре чи, по ку пио сам ко је из жи во та, ко је из но ви на; и 
чи та те љи ће се из где ко јих оп шти на за чу ди ти кад сво је Смр ди ће, Шер-
бу ли ће, Жу ти ло ве итд. у сво јој исто вет но сти на ђу“ (поповић 1987: 358).

За што Ро до љуп ци, и по ред не сум њи ве умет нич ке вред но сти, ни-
ка да ни су има ли ве лик и не дво сми слен успех код срп ске пу бли ке, 
по сред но об ја шња ва ју ре чи Јо ва на Скер ли ћа, из го во ре не на дан пр вог 
из во ђе ња Ро до љу ба ца у На род ном по зо ри шту. У том тек сту нај у ти цај-
ни ји књи жев ни кри ти чар ко јег су Ср би има ли ис ти че све жи ну и ак ту-
ел ност де ла Јо ва на Ст. По по ви ћа и по ла ве ка по сле вре ме на ка да је на-
пи са но. Скер ли ће ва ви со ка оце на вред но сти овог „ве се лог по зор ја“ и 
ту ма че ње пи шче ве по ру ке де лу ју као да су пи са ни да нас: „Чу вај те се 
оних ко ји ма је увек на усти ма реч па три о ти зам; не ми сли те да во ле ти 
свој на род зна чи би ти слеп пред ње го вим ма на ма и гре си ма и вар вар-
ски мр зе ти љу де дру ге ра се и ве ре; кло ни те се коб них са мо об ма на, а 
свом ду шом мр зи те лаж, јер је исти на пр ва ду жност пре ма на ро ду, јер 
је исти на, на кра ју кра је ва, нај ви ши мо рал и нај моћ ни је ору ђе на прет ка“ 
(Скерлић 1904). Том све шћу о са вре ме ној вред но сти и ва жно сти ове 
гор ке ко ме ди је усме ре не про тив гр ла тих фа ри се ја и под му клих тар-
ти фа ро до љу бља за вр ши ћу ову рас пра ву.
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Pe tar D. Mar ja no vić

TheMostImportantWorksoftheSerbianDramaandTheater
inthePeriodBetween1903and1914

Sum mary

The pe riod of se ve ral de ca des of the ni ne te enth cen tury un til the First World War 
en com pas sed the di ver se ac ti vity of gre at Eu ro pean dra ma tists (Ib sen, Strind berg, Ro stan, 
Chek hov, Gorky, Wi eld, Shaw, etc.) and the then avant-gar de the a ters (na tu ra li stic the a ter 
of An dré An to i ne, symbo list the a ter of Lugné-Poe and Paul Fort, and the Mo scow Art 
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The a ter of Sta ni slavsky and Ne mi ro vich-Dan chen ko). The new aspi ra ti ons in the con text 
of dra ma tic li te ra tu re and the the a ter of Serbs, du ring the pe riod co ve red in this pa per, 
can be pro vi si o nally di scus sed only from the early 20th cen tury. New styles of Eu ro pean 
dra ma turgy we re vi si ble in Ser bian dra ma turgy, first of all in the plays of Vo ji slav Jo va-
no vić Ma ram bo (Na ši si no vi/Ou r Sons/, 1906), Bra ni slav Nu šić (Na rod ni po sla nik /Pe o-
ple’s De puty/, 1912), and Mi lu tin Bo jić (Kra lje va je sen/ King’s Au tumn/, 1913), who this 
pa per de als with. 

Pro bably the most sig ni fi cant event for the hi story of Ser bian dra ma and the a ter in 
the pe riod from 1903 to 1914 was the pre mi e re of Ro do ljup ci (The Pa tri ots), a joyful play 
in fi ve acts by Jo van Ste ri ja Po po vić, per for med on 30 De cem ber 1904 on the sce ne of 
the Na ti o nal The a ter in Bel gra de, half a cen tury af ter it had been writ ten. Wor king on a 
well-known li te rary mo ti ve (pa tri o tism), Jo van Ste ri ja Po po vić ac com plis hed, with gre at 
per so nal co u ra ge, to cre a te a work of au to no mo us in spi ra tion and the str on gest sa ti ri cal 
co medy of na tu re writ ten among the Serbs up to then. The wri ter was al so an ob ser ver 
and par ti ci pant in the events he de scri bed, du ring the Re vo lu tion of 1848-1849, but the 
su bject of his sa ti re was not the Ser bian mo ve ment of that ti me, but a cre dibly and ar ti-
sti cally con vin cing pic tu re of fal se pa tri o tism and tra ding with na ti o nal fe e lings. This 
pa per con clu des with that awa re ness of the con tem po rary va lue and im por tan ce of this 
bit ter co medy di rec ted aga inst the loud Pha ri se es and the per fi di o us Tar tuf fes of pa tri o tism.

Keywords: Ser bian dra ma, Ser bian the a ter, Na ši si no vi/Ou r Sons/, Na rod ni po sla nik/
Pe o ple’s De puty/, Kra lje va je sen/ King’s Au tumn/, Ro do ljup ci /The Pa tri ots/.
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ЉУ БИ ЦА М. РИ СТОВ СКИ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти*

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

ПО ЗО РИ ШНИ ИДЕН ТИ ТЕ ТИ –  
НО ВА ТИ ПО ЛО ГИ ЈА**  

СА ЖЕ ТАК: Ду го го ди шње ис тра жи ва ње по зо ри шних иден ти те та ре зул ти ра ло 
је осми шља ва њем но ве ти по ло ги је мо гу ћег иден ти те та по зо ри шне уста но ве, а део је 
ин те грал ног тек ста док тор ске ди сер та ци је од бра ње не на Фа кул те ту драм ских умет-
но сти у Бе о гра ду, 2016. го ди не. Ова ти по ло ги ја пред ста вља на уч ни до при нос те о ри ји 
ме наџ мен та по зо ри шта и мар ке тин га.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: иден ти те ти, по зо ри шни иден ти те ти, по зо ри шни ме наџ мент, 
ор га ни за ци о на кул ту ра.

Ду го го ди шње про у ча ва ње иден ти те та, а по себ но кул тур них иден-
ти те та, кроз ли те ра ту ру, на ве ло нас је на за кљу чак да по јам иден ти те та 
нај пре го во ри о слич но сти ма, о тач ка ма спа ја ња, а ка сни је и о ме ђу соб-
ним раз ли ка ма, јер он (иден ти тет) иден ти фи ку је раз ли ке. Из у ча ва њем 
иден ти те та сту ди је кул ту ре ис тра жу ју ка ко се ин ди ви дуе кон стри у шу 
у су бјек те, и ка ко се бе иден ти фи ку ју у од ре ђе не гру па ци је. „Иден ти-
те ти се про из во де уну тар, а не из ван дис кур са, ми мо ра мо да их раз-
у ме мо као про из во де спе ци фич них исто риј ских и ин сти ту ци о нал них 
по ло жа ја, са сво јим спе ци фич ним дис курс ним фор ма ци ја ма и прак са-
ма, и по себ но из го во ре ним стра те ги ја ма“ (Hol 1998: 4). Кул тур ни иден-
ти тет ни је не за ви сна, ван вре мен ска, ван про стор на или не у трал на ка те-
го ри ја, већ он за ви си и од дру штва/кул ту ре, али и вре ме на и про сто ра 
у ко јем по сто ји. Ако су кон сти ту и са ни кул тур ни иден ти те ти, зна чи да 
се и по зо ри шни иден ти те ти мо гу осми сли ти, са чи ња ва ти. Бар кер ка же 

* lju bi ca.ri stov ski@g mail.co m
** Овај рад је на пи сан на осно ву ис тра жи ва ња чи ји је ре зул тат док тор ска ди сер та ци ја 

од бра ње на на Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду 2016. го ди не, а ко ја је ка сни је об ја-
вље на као књи га. За по ла зни део овог ра да по слу жи ло је по гла вље књи ге под на сло вом 
„Ти по ло ги ја мо гу ћег иден ти те та и ими џа по зо ри шта“. У овом ра ду да ље се раз ви ја ју но ви 
по гле ди на ти по ло ги ју мо гу ћег иден ти те та по зо ри шне ин сти ту ци је.
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да је иден ти тет о исто вет но сти ма и раз ли ка ма, што зна чи да је би ло 
не о п ход но у по зо ри шним иден ти те ти ма про на ћи шта је то што их по-
и сто ве ћу је, а шта их раз ли ку је. Иден ти тет се мо же са гле да ти у це ли ни 
са мо ако се са гле да ју лич на и дру штве на стра на јед ног иден ти те та, јер 
ни је до вољ но са мо оно што је дин ка ми сли о свом иден ти те ту; нео п-
ход на је и сли ка ко ју дру ги има ју о том иден ти те ту. 

По зо ри шни иден ти тет пред ста вља не пре ки дан раз вој по зо ри шне 
ин сти ту ци је то ком исто риј ског раз до бља, а раз ви ја се у за ви сно сти од 
пра ви ла и нор ми ко је су „до го во ре ни обра зац по на ша ња“ уну тар уста но-
ве, али и у од но су на дру ге ин сти ту ци је, др жа ву и дру штво у це ли ни. 
Иден ти тет по зо ри шта је за ви сан од окру же ња, од ко јег је на не ки на чин 
и усло вљен и уре ђен; али је он и це ли на раз ли чи тих еле ме на та ску пље-
них уну тар јед не по зо ри шне ор га ни за ци је. 

Де фи ни са ли смо да по зо ри шни иден ти тет чи ни ње гов уну тра шњи 
али и спо ља шњи иден ти тет. На фор ми ра ње уну тра шњег иден ти те та 
ути чу стра те ги ја по сло ва ња, ње го ва ми си ја и ви зи ја, ор га ни за ци о на 
струк ту ра, ор га ни за ци о на кул ту ра, фи ло зо фи ја по сло ва ња и ви зу ел ни 
иден ти тет. Усред сре ђе ност ис тра жи ва ча на про у ча ва ње уну тра шњег 
иден ти те та по зо ри шне ин сти ту ци је мо же да по ре ме ти емо ци о нал ни 
до жи вљај те уста но ве, мо же да га „за ве де“ по зо ри шна умет ност, те је зато 
по треб но ис тра жи ва ње дру штве ног окру же ња по зо ри шне уста но ве ка ко 
би ре зул та ти би ли што ре ал ни ји, а пре по зна ва ње ста ња ин сти ту ци је 
што тач ни је. 

Де фи ни са ње иден ти те та по зо ри шне уста но ве и раз ра да ње го ве 
стра те ги је зна чи ће да ће ње ни ци ље ви и за да ци би ти де фи ни са ни, да ће 
по тре бе ор га ни за ци је би ти од ре ђе не, а по зо ри ште ће до би ти по ја ча но 
зна че ње. По сту пак од ре ђи ва ња иден ти те та по зо ри шне ин сти ту ци је 
не по сто ји сам по се би ни ти је то ње гов циљ – кре и ра њем иден ти те та 
по зо ри шне уста но ве по сти же се да она у сво јој стра те ги ји као је дан од 
ци ље ва по ка же „лич ност ор га ни за ци је“. Узроч но-по сле дич ни про цес 
кре и ра ња иден ти те та функ ци о ни ше на на чин да он под сти че по зо ри-
ште да од ре ди сво ју стра те ги ју, а то ка кви су по ста вље ни ци ље ви, али 
и пу те ви ко ји ма ће се до њих до ћи, ути че на по зо ри шни иден ти тет. 

Ана ли за ци ље ва и стра те ги ја ни је до вољ на, јер да би се уста но вио 
иден ти тет јед не по зо ри шне ор га ни за ци је, нео п ход но је да се она ана-
ли зи ра по свим са став ним де ло ви ма, нај пре уну тра шњег иден ти те та. 
Да се осим ана ли зе ти де ло ви уну тра шње ор га ни за ци је иден ти те та 
раш чла не, ана ли зи ра ју, утвр де си сте ми и на чи ни њи хо вог функ ци о ни-
са ња, да би се од ре ди ли ци ље ви ре ди зај ни ра ња по зо ри шне ор га ни за-
ци је. За кре и ра ње иден ти те та по зо ри шне ин сти ту ци је ни су до вољ ни 
са мо раш чла ња ва ње ор га ни за ци је и ана ли за ње них уну тра шњих це ли на, 
већ су по треб на и ис тра жи ва ња ње ног спо ља шњег иден ти те та и вр сте 
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ути ца ја ко јим спо ља шње окру же ње ин сти ту ци је фор ми ра иден ти тет 
по зо ри шне уста но ве. Ана ли за спо ља шњег иден ти те та мо ра да об у хва ти 
ис тра жи ва ње пу бли ке, не пу бли ке, осни ва ча, ме ди ја, спон зо ра, кон ку-
рен ци је и сл., а ис тра жи ва ње ће по ка за ти ка ква су њи хо ва стре мље ња 
и же ље, ка кво ми шље ње вла да о по зо ри шној ку ћи, што ће олак ша ти 
од ре ђи ва ње раз ли чи тих стра те ги ја, ме ри ла и кон крет них ак ци ја ко је 
ће по зо ри ште ре а ли зо ва ти.

Нај зна чај ни ју фа зу у кре и ра њу иден ти те та, ко ја се при род но на ста-
вља на кон ана ли зе уну тра шњег и спо ља шњег иден ти те та по зо ри шне 
уста но ве, пред ста вља од ре ђи ва ње „ци ље ва про гра ма иден ти те та“ (инД 
1999: 125). За ор га ни за ци ју је од ве ли ког зна ча ја да ли ће се ци ље ви 
до бро по ста ви ти, јер ако су до бро по зи ци о ни ра ни, они мо гу по мо ћи 
у оства ре њу и ре а ли за ци ји стра те ги ја по зо ри шне ку ће, чак мо гу и по-
мо ћи при ли ком огра ни че ња ко ја по сто је у сва ком ор га ни за циј ском 
иден ти те ту. Ти ци ље ви мо ра ју би ти де таљ но раз ра ђе ни по за да ци ма 
и при о ри те ти ма, да би кре и ра ње иден ти те та по зо ри шне ин сти ту ци је 
мо гло да се спро ве де. 

Због сво је по себ не при ро де сва ка по зо ри шна ин сти ту ци ја је за ви сна 
од дру штва, од но са, ути ца ја и по ве за но сти са сре ди ном у ко јој функ ци-
о ни ше, а у сре ди ни у ко јој по зо ри ште ра ди ство ре не су, на ра зно ли ке 
на чи не, сли ке о ње му, ко је су се уоб ли чи ле у до жи вљај и пред ста ву о 
са мој по зо ри шној ин сти ту ци ји и по ста ле оп ште при хва ће не вред но сти 
ко је чи не си стем иден ти те та. Те пред ста ве и ми шље ња о по зо ри шној 
ин сти ту ци ји ка сни је има ју ути цај, на раз ли чи те на чи не, на функ ци о-
ни са ње по зо ри шта, као што су фи нан си ра ње де лат но сти, де ло ва ње 
кроз управ не и над зор не од бо ре, при вла че ње спон зо ра и до на то ра, 
про ход ност у ме ди ји ма и дру го. Ка да се јед ном ство ри по зи тив на, 
успе шна, ре пре зен та тив на сли ка о по зо ри шној уста но ви, отва ра ју се 
мно га вра та ко ја су до та да би ла за тво ре на.

Да би се де фи ни са ла ти по ло ги ја иден ти те та, бит но је и утвр ђи-
ва ње осо би на са ме по зо ри шне ор га ни за ци је, од но сно њен уну тра шњи 
иден ти тет. Иа ко по зо ри шну умет ност ка рак те ри ше син кре тич ки ка-
рак тер, она је за себ на, из вор на це ли на са соп стве ним од ли ка ма, она „није 
из ве де на и ре про дук тив на већ пред ста вља са мо свој ну, ау тен тич ну це-
ли ну са соп стве ним осо бе но сти ма“ (МужДекаМанџука 2000: 52). По-
зо ри шно ства ра ла штво је ком плек сна де лат ност, са ста вље на из ви ше 
умет нич ких и не у мет нич ких ди сци пли на, али је оно пре све га ко лек-
тив но. По зо ри шна умет ност на ста је уз не по сред но фи зич ко и пси хич ко 
уче шће глу ма ца и дру гих чла но ва ан сам бла, те је због то га по зо ри шна 
пред ста ва ства ра лач ко-про из вод ни про цес нај ком пли ко ва ни јег ти па. 
Тим ски рад у по зо ри шту под ра зу ме ва рад свих чла но ва по зо ри шта – 
умет ни ка и не у мет ни ка, а да се при то ме он „не опред ме ћу је у де лу као 
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кон гло ме рат ути ца ја исто вр сног зна че ња“ (ранковић 1978: 37). По зо-
ри ште1 је и ор га ни за ци о ни ен ти тет.

План јед не умет нич ке ор га ни за ци је2 мо же се спро во ди ти тек када 
је ус по ста вљен ор га ни за ци о ни оквир ко ји ће омо гу ћи ти ли дер ство и 
кон тро лу те ор га ни за ци је. Циљ ме на џе ра у умет но сти је ор га ни зо ва-
ње.3 По зо ри шне ор га ни за ци је има ју сво ју ин хе рент ну ор га ни за ци о ну 
струк ту ру, за то што она нај ви ше од го ва ра њи хо вој основ ној функ ци ји. 
У про це су при пре ма ња но ве пре ми је ре по зо ри ште се уо би ча је но су о ча ва 
са при ти сци ма, ка ко би све на вре ме би ло спрем но за од ре ђе ни да тум 
пре ми је ре и су срет са пу бли ком. Ме наџ мент по зо ри шта мо ра да кре и ра 
спе ци фи чан ор га ни за ци о ни план за сва ку по зо ри шну ор га ни за ци ју 
по себ но, уни вер зал ни ди зајн за сва по зо ри шта ни је од го ва ра ју ћи. Обли-
ци и на чи ни упра вљач ких ак тив но сти, ко ји ма се упра вља де ло ви ма 
иден ти те та, по ста ће су штин ски бит ни као на чи ни при ка зи ва ња раз-
ли ка из ме ђу жи вот них сти ло ва (чејни 2003: 148).

По зо ри ште ни је не про мен љи во, оно се стал но ме ња, као и иден-
ти тет, без об зи ра на то да ли ути че мо на ње га или не, па се по ста вља 
пи та ње ка ко у тој си ту а ци ји са чи ни ти ти по ло ги ју иден ти те та. Сма-
тра мо да је иден ти тет „лич ност“ по зо ри шта, оно је по себ но због „свог 
на чи на про из вод ње“, а при том је као и сва ка ор га ни за ци ја (по слов на 
или умет нич ка) ор га ни за ци о но ди зај ни ра но, па нам се на ме ће пи та ње 
ка ко у тим усло ви ма од ре ди ти и де фи ни са ти иден ти тет.

Ис тра жи вач ки про цес по зо ри шног иден ти те та мо ра да об у хва ти 
ана ли зу уну тра шњег ин ден ти те та по зо ри шне уста но ве, од но сно ње ну 
ор га ни за ци о ну струк ту ру, ор га ни за ци о ну кул ту ру, фи ло зо фи ју по сло вања 
и ви зу ел ни иден ти тет, а за тим и ана ли зу ње ног спо ља шњег иден ти те та, 
ко ја под ра зу ме ва ис тра жи ва ње гра да у ко јем по зо ри ште ра ди, пу бли ке и 
не пу бли ке, згра де, осни ва че и ме ди је. За кљу чак до ко јег смо до шли, кроз 
про цес ис тра жи ва ња иден ти те та по зо ри шне уста но ве, је сте да је по-
треб на рав но те жа уну тра шњег и спо ља шњег иден ти те та и да је ту скри-
ве на мо гућ ност за ти по ло ги ју иден ти те та по зо ри шне ор га ни за ци је.4

Мо же мо раз ли ко ва ти че ти ри вр сте по зо ри шног иден ти те та: кон-
гру ен тан, ин ве р зи ван, ди вер ген тан и дис па ра тан.

1 У овом кон тек сту ми сли мо на по зо ри ште као ин сти ту ци ју кул ту ре, а реч ју по зо ри-
ште озна ча ва се и згра да у ко јој се игра ју пред ста ве, по не кад се за пред ста ву као си но ним 
ко ри сти реч по зо ри ште, озна ча ва уста но ву, мо же да озна ча ва стил ско раз до бље у сцен ској 
умет но сти (Батушић 1991: 333–334). 

2 Ор га ни за ци ја је „гру па љу ди ко ји ра де за јед но ка ко би по де лом ра да оства ри ли за-
јед нич ки циљ“ (БернС 2009: 208).

3 По јам ор га ни зо ва ње мо же да се де фи ни ше као про цес по де ле по сла на упра вљи ве 
ком по нен те и ко ор ди на ци ју ре зул та та ка ко би се по сти гла од ре ђе на свр ха (БернС 2009: 208).

4 Ти по ло ги ја се за сни ва на ор га ни за ци о ном при сту пу, с об зи ром на мо је про фе си о-
нал но ис ку ство и жи вот но ин те ре со ва ње ве за но за ме наџ мент у по зо ри шту.
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Кон гру ен тан по зо ри шни иден ти тет
Кон гру ен тан по зо ри шни иден ти тет ка рак те ри шу са гла сност уну-

тра шњег и спо ља шњег иден ти те та по зо ри шне ор га ни за ци је, по ду дар-
ност, од но сно из ба лан си ра ност свих еле ме на та иден ти те та. Ста ди јум у 
ко јем се на ла зи по зо ри шна ор га ни за ци ја ко ја има кон гру ен тан иден ти тет 
је „топ-фор ма“.5 Ка ко ка же Исак Ади жес, топ-фор ма ор га ни за ци је под-
ра зу ме ва да су оне са мо све сне и зна ју шта ра де, да има ју де фи ни сан циљ, 
пра вац ку да же ле да иду и при том зна ју на чин ка ко да до ци ља до ђу. 
Ор га ни за ци ја је у том жи вот ном тре нут ку ви тал на, и има спо соб ност да 
по сти же ефек тив не и ефи ка сне ре зул та те би ло у крат ко роч ном или ду-
го роч ном вре мен ском пе ри о ду, она је пред у зи мљи ва и флек си бил на.

По зо ри шну уста но ву са кон гру ент ним иден ти те том ка рак те ри шу 
оп ти мал ни и функ ци о нал ни си сте ми, ма трич на ор га ни за ци о на струк-
ту ра, уте ме ље на кре а тив ност и ви зи ја у стра те шким пла но ви ма, усме-
ре ност ка из вр сно сти, зна чај ни ре зул та ти и ус пе си (аДижеС 1994: 56). 
Ка ко од ре ди ти да ли је по зо ри шна ор га ни за ци ја са кон гру ент ним иден-
ти те том успе шна и у топ-фор ми? По зо ри шна ор га ни за ци ја са ова квим 
ти пом иден ти те та по сти гла је рав но те жу у пре зен то ва њу и зна че њу 
два иден ти те та по зо ри шне уста но ве – уну тра шњем и спо ља шњем. Да 
би се до шло до ба лан са два иден ти те та, нео п ход но је да по зо ри шна 
ор га ни за ци ја про ђе цео про цес „осве шћи ва ња“, ана ли зе по сто је ћих 
ор га ни за ци о них про це са у њој са мој и у од но су са „дру ги ма“. Про ла-
ском кроз све фа зе АМК ме то де (ДраГићевићшешић, ДраГојевић 2005) 
не ми нов но ће се де ша ва ти про ме не у по зо ри шној ор га ни за ци ји. Иден-
ти фи ко ва њем од ре ђе ног ни воа при род но се де ша ва ју ква ли та тив не 
про ме не у си сте му и функ ци о ни са њу ор га ни за ци је. Ка да по зо ри шна 
ор га ни за ци ја до стиг не ни во кон гру ент ног иден ти те та, она је већ успе-
шна и по сти же нај бо ље ре зул та те на по зо ри шним фе сти ва ли ма, сви 
је пре по зна ју као ли де ра, уну тра шњи иден ти тет ко ји се ре пре зен ту је 
кроз ор га ни за ци о ну струк ту ру, ор га ни за ци о ну кул ту ру, фи ло зо фи ју 
по сло ва ња и ви зу ел ни иден ти тет по зо ри шне уста но ве је на нај ви шем 
ни воу. Ова кву по зо ри шну ор га ни за ци ју ни смо мо гли да иден ти фи ку-
је мо у по зо ри шној прак си на ше зе мље.

Ин вер зи ван по зо ри шни иден ти тет
По зо ри шну ин сти ту ци ја са ин вер зив ним иден ти те том ка рак те-

ри ше су пр от но и у це ли ни зна чењ ски обр нут иден ти тет у од но су на 
оно шта је са ма ор га ни за ци ја, ка ко она функ ци о ни ше, ка кви су јој 

5 Топ-фор ма је оп ти мал на тач ка у жи вот ном ци клу су ор га ни за ци је, ка да она оства ру-
је рав но те жу. Топ-фор ма је про цес, а не од ре ди ште (аДижеС 1994: 56).
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ци ље ви, ор га ни за ци о на струк ту ра, ор га ни за ци о на кул ту ра, фи ло зо-
фи ја по сло ва ња и ви зу ел ни иден ти тет. Уну тра шњи и спо ља шњи иден-
ти тет ова кве по зо ри шне уста но ве ни су у са гла сју, ни су иден тич ни 
зна че њи ма ко је се „пре но си“.

Ор га ни за ци о на струк ту ра је за ста ре ла, ор га ни за ци о на кул ту ра се 
не кре и ра ни ти се о њој во ди ра чу на, фи ло зо фи ја по сло ва ња ни је де фи-
ни са на, а ви зу ел ни иден ти тет та кве ор га ни за ци је од ра жа ва не ку дру гу 
ор га ни за ци ју, а не ону ко ја је пред мет ис тра жи ва ња и од ре ђи ва ња 
вр сте иден ти те та ко ји по се ду је. 

По сте пе ну раз во ја по зо ри шна ор га ни за ци ја са ин вер зив ним иден-
ти те том је ор га ни за ци ја ко ја се на ла зи у „до бу по во ја“, ко ја има иден-
ти тет су про тан од оно га ка ко она са ма „из гле да“, јер ор га ни за ци ја ко ја 
се на ла зи у том до бу раз во ја са мо „ју ри“ ре зул та те и не ма вре ме на да 
„ми сли“, да про ми шља сво је по ступ ке и стра те шке ци ље ве. По зо ри-
шна ор га ни за ци ја не ма ни ма ло или има ма ло по слов них по ли ти ка, 
си сте ма, про це ду ра или бу џе та (аДижеС 1994: 21). Та ква по зо ри шна 
ор га ни за ци ја је по ме ђу соб ним од но си ма лич на, у њој има ма ло хи је-
рар хи је, а за по сле ни су ве о ма бли ски; у та квој ор га ни за ци ји не ма си-
сте ма ни за за по шља ва ње, ни за на гра ђи ва ње или вред но ва ње рад них 
учи на ка. По зо ри шна ор га ни за ци ја са ин вер зив ним иден ти те том не ма 
си сте ма, пра ви ла ни по слов не по ли ти ке, она де лу је не у јед на че но, кри зе 
су че сте, а ме наџ мент је усме рен на њи хо во ре ша ва ње.

За при ме ре ин вер зив ног иден ти те та про на шли смо сле де ћа по зо-
ри шта: Сло вач ко вој во ђан ско по зо ри ште из Бач ког Пе тров ца и По зо ри-
ште „До бри ца Ми лу ти но вић“ из Срем ске Ми тро ви це.

Сло вач ко вој во ђан ско по зо ри ште осно ва но је 2003. го ди не, на ини-
ци ја ти ву По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру. Ње гов осни вач је СО 
Бач ки Пе тро вац а АПВ из два ја сред ства за јед ну по зо ри шну про дук-
ци ју и ово је за и ста мла до по зо ри ште ко је је, ка ко би Ади жес ре као, у 
„до бу по во ја“. По зо ри ште има згра ду и че тво ро за по сле них (управ ник, 
ор га ни за тор, бла гај ник и ло жач-чи стач). У го ди ни да на по зо ри ште има 
јед ну пре ми је ру и ор га ни за тор је ма ни фе ста ци је „Пе тро вач ки по зо-
ри шни да ни“. Сло вач ко по зо ри ште је пре осни ва ња би ло по зна то као 
ве о ма ја ко ама тер ско по зо ри ште. С дру ге стра не, то по зо ри ште је осно-
ва но као про фе си о нал но по зо ри ште, и од мах је по осни ва њу при мље но 
у удру же ње вој во ђан ских про фе си о нал них по зо ри шта.6 Ка дров ски, фи-
нан сиј ски и тех нич ки нео пре мље но, то је по зо ри ште ко је ни је про фе-
си о нал но по зо ри ште и ње гов уну тра шњи иден ти тет је у су прот но сти 
са спо ља шњим иден ти те том ко ји до ла зи са са мим ста ту сом про фе сио-
нал ног по зо ри шта.

6 За јед ни ца про фе си о нал них по зо ри шта Вој во ди не.
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По зо ри ште „До бри ца Ми лу ти но вић“ из Срем ске Ми тро ви це осно-
ва но је 1944. го ди не, и да нас има 14 за по сле них рад ни ка: три глум ца, 
два ад ми ни стра тив ца, два за по сле на у ор га ни за ци ји, пет за по сле них у 
тех нич кој слу жби и две чи ста чи це. Ово по зо ри ште при пре ма по јед ну 
пре ми је ру за од ра сле и јед ну до две за де цу, а де ша ва ло се да не ма 
ни јед ну пре ми је ру у го ди ни да на. Раз вој на фи ло зо фи ја по сло ва ња не 
по сто ји, ор га ни за ци о на струк ту ра је не до вр ше на и не функ ци о нал на, 
а уну тра шњи иден ти тет је су про тан од спо ља шњег иден ти те та ко ји 
се под ра зу ме ва за јед ну про фе си о нал ну по зо ри шну ин сти ту ци ју.

У оба при ме ра по зо ри шта са ин вер зив ним иден ти те том ни је 
кључ но ко ли ко глу ма ца има ју у ан сам блу,7 већ је сре ди шњи про блем 
ова два по зо ри шта не до ста так кон ти ну и ра не по зо ри шне ак тив но сти 
ко ја би ис ка зи ва ла основ не стра те ги је и фи ло зо фи ју по сло ва ња, од но-
сно кре и ра ла њи хов иден ти тет. По зо ри шна уста но ва са ин вер зив ним 
по зо ри шним иден ти те том мо ра да кре не са нул те тач ке у ана ли зу и 
струк ту ри са ње по зо ри шта, при том она мо ра да ана ли зи ра сво ју ин сти-
ту ци ју по АМК ме то ду (ДраГићевићшешић, ДраГојевић 2005). 

Ди вер ген тан по зо ри шни иден ти тет
Ка рак те ри сти ка ди вер гент ног по зо ри шног иден ти те та је да је уну-

тра шњи иден ти тет по зо ри шне ор га ни за ци је сла би ји у од но су на спо ља-
шњи иден ти тет. Та ква по зо ри шна уста но ва, с об зи ром на до ба раз во ја 
у ко јем се на ла зи, свој бо љи спо ља шњи иден ти тет, од но сно пре зен та-
ци ју о се би, ду гу је прет ход ном раз вој ном пе ри о ду. Јер ди вер ген тан по-
зо ри шни иден ти тет има „ста бил на ор га ни за ци ја“,8 ко ја, иа ко и да ље у 
до бр ој фор ми, по чи ње да гу би флек си бил ност, пре ста је да ра сте, по чи-
ње да гу би сна гу, кре а тив ност, ино ва тив ност и спрем ност на про ме не. 
Ор га ни за ци о на кул ту ра је у фа зи ка да се раз вио осе ћај си гур но сти, 
све се ви ше осла ња на из у зет ке и успе шне по те зе ко ји су у про шло сти 
до но си ли успех. У та квој ор га ни за ци ји вла да ју ред и кон зер ва тив ни 
ста во ви, са ци љем да се оно што је ра ни је по стиг ну то не из гу би. За по-
сле ни про во де све ви ше вре ме на за јед но, а не у кон так ти ма са по слов ним 
парт не ри ма, ме ди ји ма и окру же њем. Ме ња ју се од но си уну тар фи нан-
си ја, па се да је пред ност раз во ју на у штрб ис тра жи ва ња, а те жи ште ути-
цај но сти се по ме ра уну тар ор га ни за ци је.9 Ма ње се ри зи ку је и ти ме 
ма ње во ди ра чу на о стра те шким ци ље ви ма.

7 Ни је ни ка ква ор га ни за ци о на но ви на да по зо ри ште не ма свој ан самбл, али та ква по-
зо ри шта има ју „кре а ти ван про дук ци о ни тим“ и про дук ци ју.

8 Ста бил на фа за је пр ви ста ди јум ста ре ња у жи вот ном ци клу су ор га ни за ци ја (аДижеС 
1994: 61).

9 Рад ни ци у фи нан сиј ском сек то ру по ста ју ва жни ји од оних у мар ке тин гу, про из вод њи, 
ис тра жи ва њу и раз во ју.
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Ка рак те ри сти ке ста бил не ор га ни за ци је су да не ма да љег ра ста 
ор га ни за ци је, да се не осва ја ју но ва тр жи шта, да се ор га ни за ци ја кон-
цен три ше на оно што је до са да до стиг ну то, на ре зул та те по стиг ну те 
у про шло сти а не на оно што ће се осва ја ти у бу дућ но сти. Сва ка про-
ме на у по зо ри шној ор га ни за ци ји до че ку је се сум њи ча во, а на гра ђу ју 
се они ко ји ра де са мо оно што им се ка же. Ви ше не ма про гре сив но сти 
и кре а тив но сти ме ђу за по сле ни ма, јер се то ви ше не це ни. Ор га ни за-
ци ја се ви ше ба ви со бом, ме ђу соб ним од но си ма, а ма ње по сло ва њем, 
ри зи ци ма и бу дућ но шћу. Ор га ни за ци о на кул ту ра је та ква да не ма више 
кон фли ка та ко ји су би ли кре а тив ни, ин тер ак ци ја ме ђу за по сле ни ма 
по ста је по себ но бит на. Сма њи ва њем ра ста и кон фли ка та ат мос фе ра у 
ор га ни за ци ји по ста је „дру гар ска“. Ка да по не ста је кре а тив но сти, то ор га-
ни за ци ју „во ди“ у на ред не фа зе и ста ди ју ме жи вот ног ци клу са – „ари-
сто кра ти ју, би ро кра ти ју и смрт“ (аДижеС 1994). Не до ста так кре а тив но-
сти и уно ше ња но ви на про сто усме ра ва ор га ни за ци ју на са мо о чу ва ње 
и уда ља ва ње од пу бли ке. У ову гру пу иден ти те та спа да и по зо ри шна 
ин сти ту ци ја ко ја је у ста ди ју му „ари сто кра ти је“, јер она на сту па као 
на ред ни ста ди јум у жи вот ном ци клу су јед не по зо ри шне уста но ве. 
Ка рак те ри сти ке по зо ри шне ор га ни за ци је на овом сте пе ну жи вот ног 
ци клу са су: кон трол ни си сте ми, на гра де и про сто ри је, у по сло ва њу је 
на гла сак на то ме ка ко се ра ди, а не на то ме шта и за што се ра ди. Орга-
ни за ци о на кул ту ра је у фа зи ка да за по сле ни во де ра чу на о обла че њу,10 
осло вља ва њу и тра ди ци ји, а ма ње о са мом ра ду, ино ва ци ја не ма, или 
их је ма ло, а флек си бил ност опа да. Осред њост је на це ни. У ор га ни-
за ци о ној кли ми пре о вла да ва фор ма над функ ци о нал но шћу.11 

Као при мер ди вер гент ног по зо ри шног иден ти те та на ве шће мо два 
по зо ри шта: По зо ри ште „Ате ље 212“,12 јед но је од на ших нај бо љих по-
зо ри шта, ме ђу нај тро феј ни ји ма, са број ним на гра да ма и ус пе си ма на 
фе сти ва ли ма. Још од осни ва ња ово по зо ри ште је про на шло свој про-
стор „у иде ја ма и ства ра лач кој енер ги ји ко јој је кла сич на по зо ри шна 
ин сти ту ци ја би ла пре те сна за ре а ли за ци ју“ (новаков 1999: 34). „Ате ље 
212“ се од дру гих по зо ри шта раз ли ко вао по три осно ва: по ре пер то-
ар ском опре де ље њу, сцен ском про сто ру и ор га ни за ци о ном мо де лу. 
„Ате ље 212“ то ком вре мен ског пе ри о да гу би „ја сне ре пер то ар ске обри-
се, ко ји су га у то пи о нир ско до ба из два ја ли као је дин стве ну по ја ву 
на шег по зо ри шног жи во та“ (новаков 1999: 36). Сцен ски про стор (згра да 

10 Од кон цеп ци је ими џа из ра ни јих фа за оста је са мо „уни фор ма“, ко ја је вр ло кон зер-
ва тив на и од ра жа ва кон зер ва тив ност у на чи ну раз ми шља ња.

11 Над вла да ва ње фор ме над функ ци о нал но шћу од ра жа ва се кроз про стор у ко јем ра-
де, цир ку лар ним до пи си ма, ко дек су обла че ња па и на ме шта ју.

12 По зо ри ште „Ате ље 212“ осно ва но је од лу ком На род ног од бо ра Гра да Бе о гра да 1956. 
го ди не као Ка мер на сце на Ате ље 212 (новаков 1999: 33).
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по зо ри шта) ни је ре а ли зо ван она ко ка ко је тре ба ло да бу де ви ше на мен-
ски и са мо бил ном сце ном, те је „пре ста ла и су штин ска про стор на 
раз ли ка из ме ђу Ате љеа и дру гих бе о град ских по зо ри шта“ (новаков 
1999: 37). Ор га ни за ци о ни мо дел по ко јем је „Ате ље 212“ тре ба ло да 
ра ди био је мо дел по зо ри шта без стал ног ан сам бла, а пре стао је да бу де 
ње го ва ка рак те ри сти ка фор ми ра њем стал ног глу мач ког ан сам бла 1961. 
го ди не. По зо ри ште „Ате ље 212“ је из ра сло у ин сти ту ци ју ко је се до-
жи вља ва као из у зет но успе шно по зо ри ште, ко је на нај зна чај ни јим 
фе сти ва ли ма у зе мљи и ино стран ству осва ја на гра де, ко је је ра до ви-
ђе но на го сто ва њи ма, ко је има за вид ну ме ђу на род ну са рад њу и ре пу-
та ци ју, ко је има мно го спон зо ра и ко је је стал но при сут но у ме ди ји ма, 
би ло штам па ним или елек трон ским. Пра во пре сти жно пре сто нич ко 
по зо ри ште. По зо ри ште ко је је ли дер. Ме ђу тим, слу чај управ ни ка Ко-
ка на Мла де но ви ћа по ка зао је да ни По зо ри ште „Ате ље 212“ ни је иде-
ал но, од но сно да сли ка ко ју смо има ли о ње му ни је иден тич на оној 
из ну тра. И по ред то га што је до ла ском Мла де но ви ћа за управ ни ка то 
по зо ри ште те мат ским од ред ни ца ма ре пер то а ра по но во сти гло у жи жу 
ин те ре со ва ња и кри ти ке и пу бли ке, што је по ве ћан при ход на бла гај-
ни за не ко ли ко пу та, што је по зо ри ште има ло зна чај не спон зо ре и 
по бољ ша ло ви зу ел ни иден ти тет, глу мач ки ан самбл се удру жио и за-
по чео кам па њу за сме ну управ ни ка. То је био до каз да ор га ни за ци о на 
кул ту ра тог по зо ри шта ни је би ла на ви со ком ни воу, ка ко смо га до жи-
вља ва ли, од но сно да је спо ља шњи иден ти тет био ја чи од уну тра шњег 
иден ти те та По зо ри шта „Ате ље 212“.13 

Дру ги при мер за по зо ри ште са ди вер гент ним иден ти те том је На-
род но по зо ри ште у Сом бо ру. Оно је осно ва но 1946. го ди не и пред ста вља 
школ ски при мер ка ко се ула га њем у соп стве ни ан самбл мо гу до сти ћи 
вр хун ски ре зул та ти. Ту фи ло зо фи ју по сло ва ња сом бор ског по зо ри шта 
по ста вио је ње гов нај чу ве ни ји управ ник Ни ко ла Пе ца Пе тро вић. Он 
је ве о ма про ми шље но во дио сом бор ско по зо ри ште, гра де ћи ан самбл, 
ан га жу ју ћи нај бо ље и нај чу ве ни је ре ди те ље, а при том упо ре до ани ми-
ра ју ћи град у ко јем по зо ри ште ра ди, окре ћу ћи га ка по зо ри шту. Ве о ма 
зна чај не ре зул та те имао је и Ми ли во је Мла ђе но вић, ко ји је схва тио да 
ће по сти ћи успех и вра ти ти ста ру сла ву сом бор ског по зо ри шта ако се 
бу де др жао „Пе ци ног ре цеп та“. На кон ње га би ло је зна чај них успе ха 
али спо ра дич них. Ни је би ло кон ти ну и те та у раз во ју, под мла ђи ва ње 
ан сам бла ни је до не ло и ан самбл,14 па да нас ово по зо ри ште жи ви од 

13 За ду бљу ана ли зу узро ка „де ша ва ња“ у По зо ри шту „Ате ље 212“ по тре бан би био 
де таљ ни ји ис тра жи вач ки по сту пак.

14 Мла ди глум ци ко ји су при мље ни у ан га жман ни су се ве зи ва ли за по зо ри ште већ су 
у Сом бо ру бо ра ви ли тек да при пре ма ју уло ге и ка сни је пу то ва ли да игра ју пред ста ве, ни су 
при хва ти ли ни град ни по зо ри ште.
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„ста ре сла ве“. Ипак, оно се и да нас до жи вља ва као ве о ма успе шно по зо-
ри ште, јер му је спо ља шњи иден ти тет ја чи од уну тра шњег иден ти те та.

По зо ри шне ин сти ту ци је са ди вер гент ним иден ти те том мо ра ју 
да ље да ра де на свом уну тра шњем иден ти те ту, од но сно мо ра ју да ана-
ли зи ра ју, кон ти ну и ра но да ме ња ју и уна пре ђу ју сво ју ор га ни за ци о ну 
струк ту ру, ор га ни за ци о ну кул ту ру, фи ло зо фи ју по сло ва ња и ви зу ел ни 
иден ти тет.

Дис па ра тан по зо ри шни иден ти тет
Дис па ра тан по зо ри шни иден ти тет по се ду ју по зо ри шне ор га ни за-

ци је ко је у ствар но сти има ју ја чи уну тра шњи иден ти тет од иден ти те та 
ко ји их „ре пре зен ту је“. Дис па ра тан иден ти тет има по зо ри шна ин сти ту-
ци ја чи ји су ор га ни за ци о на кул ту ра, ор га ни за ци о на струк ту ра, фи ло зо-
фи ја по сло ва ња и ви зу ел ни иден ти тет ја чи од спо ља шњег иден ти те та, 
оног ко ји га ка рак те ри ше и пред ста вља.

Сте пен раз во ја ор га ни за ци је ко ја има дис па ра тан иден ти тет је 
жи вот но до ба „го-го“, или она ко ја се на ла зи у до бу адо ле сцен ци је. 
(аДижеС 1994: 33). Ка рак те ри сти ке ор га ни за ци ја ко је су у „го-го“ раз-
во ју су да не ви де ни ка кве про бле ме, већ са мо мо гућ но сти, упу шта ју се 
у ри зич не по сло ве, а кри за за ви си од ме наџ мен та, ме ња ју се стра те ги је 
по сло ва ња, до би ја се ши ри на по гле да у бу дућ ност. Та ква ор га ни за ци-
ја има ра зно лик обим за по сле них, а за оце ну њи хо вог ра да при ме њу ју 
се раз ли чи ти си сте ми на гра ђи ва ња. По слов на по ли ти ка ор га ни за ци је 
пла ни ра се на те ме љу то га шта не тре ба да се ра ди, уме сто шта још 
тре ба да се ра ди. Ор га ни за ци ја се ор га ни зу је пре ма љу ди ма, од го вор-
но сти и оба ве зе се пре кла па ју, иа ко по сто ји ор га ни за ци о на ше ма. Она 
ра сте не план ски и ре а гу је на мо гућ но сти, сре ди на, од но сно окру же ње, 
кон тро ли ше ор га ни за ци ју, а не обр ну то. Ор га ни за ци јом прак тич но 
упра вља ју мо гућ но сти, а не она мо гућ но сти ма. При ме њу је се „уче ње 
са по ку ша јем и по гре шком“ (аДижеС 1994: 38). Уче њем на гре шка ма 
ор га ни за ци ја схва та да су јој по треб на пра ви ла и по ли ти ке по сло ва ња. 
Раз вој пра ви ла на зна ча ва и до ла зак до но вог ста ди ју ма раз вит ка жи вот-
ног ци клу са. Раз вој ор га ни за ци је и гре шке ко је чи ни до во де ор га ни за ци-
ју у фа зу ка да схва та да је нео п ход на и кон тро ла, те се та ко фор ми ра ју 
пра ви ла и по слов на по ли ти ка. На ста је и де ле ги ра ње ау то ри те та,15 као 
и про цес де цен тра ли за ци је.16 До но ше ње од лу ка се де цен тра ли зу је, али 
се ја вља страх осни ва ча да ће из гу би ти кон тро лу. У ову гру пу иден-

15 Де ле ги ра ње ау то ри те та је про цес пре но ше ња за да та ка низ хи је рар хиј ске ле стви це 
ор га ни за ци је и ства ра ње осе ћа ја ре ше но сти код оних ко ји тре ба да их спро ве ду.

16 Де цен тра ли за ци ја је про цес у ко јем је за да так да се ини ци ра ју од лу ке, од но сно да 
се до не су од лу ке о оно ме шта тре ба при ме ни ти. 
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ти те та спа да и ор га ни за ци ја ко ја се на ла зи у до бу адо ле сцен ци је. Та ква 
ор га ни за ци ја је ти пич на по то ме што је ка рак те ри шу кон фликт и не до-
след ност17 (аДижеС 1994: 45). Пре лаз из јед не у дру гу фа зу те жак је због 
де ле ги ра ња ау то ри те та, про ме на ру ко вод ства и по ме ра ња ци ље ва.

При мер по зо ри шне ин сти ту ци је ко ја има дис па ра тан иден ти тет 
про на шли смо у На род ном по зо ри шту из Су бо ти це. Са ма по зо ри шна 
уста но ва је у ор га ни за ци о ном сми слу ја ча од иден ти те та ко ји га „ре-
пре зен ту је“. Су бо тич ко по зо ри ште се на ла зи у до бу ка сне адо ле сцен-
ци је, бли же топ-фор ми, од но сно оно се на ла зи на сте пе ну раз во ја ка да 
се ви де про бле ми, али и мо гућ но сти. 

Стра те ги ја по зо ри шта је кључ на за ор га ни за ци о ну струк ту ру, а 
она ће за до во ља ва ти ор га ни за ци ју по зо ри шта тек он да ка да у пот пу-
но сти по др жа ва про кла мо ва не стра те ги је. Да нас, ор га ни за ци о ном 
струк ту ром тре ба на сто ја ти да се по сао ре а ли зу је по прин ци пи ма – 
еко но мич но сти, ефи ка сно сти и ефек тив но сти. Би тан фак тор кре и ра ња 
аде кват не ор га ни за ци о не струк ту ре је и ве ли чи на по зо ри шта, јер ма ња 
по зо ри шта има ју јед но став ни ју, а ве ли ка по зо ри шта мно го ком плек сни-
ју ор га ни за ци о ну струк ту ру. Ор га ни за ци о на струк ту ра На род ног по-
зо ри шта у Су бо ти ци је по ста вље на у об ли ку ма трич не ор га ни за ци о не 
струк ту ре.

Нај ва жни ји део сва ке ор га ни за ци је су љу ди, за по сле ни, а у по зо-
ри шту по себ но, јер је чо век и сред ство и про из вод. Ка рак те ри сти ка 
ор га ни за ци о не кул ту ре су бо тич ког по зо ри шта је да на ги ње18 кул ту ри 
„за дат ка“, јер је та кул ту ра план ски гра ђе на у ду жем вре мен ском пе-
ри о ду. Упр кос све му, раз ви је на је ор га ни за ци о на кул ту ра ко ја иза зи ва 
за до вољ ство за по сле них и ути че на умет нич ке ре зул та те и оства ру је 
умет нич ку ви зи ју су бо тич ког по зо ри шта. Су бо тич ка ор га ни за ци ја 
има про фи ли сан ди ја па зон за по сле них, а за оце ну њи хо вог ра да при-
ме њу ју се у пра ви ла пре то че ни си сте ми на гра ђи ва ња. По зо ри ште је 
ор га ни зо ва но пре ма љу ди ма, од го вор но сти и оба ве зе се не пре кла па ју, 
јер по сто ји ор га ни за ци о но про ми шље на ше ма. 

Су бо тич ко по зо ри ште не ра сте не план ски,19 али ре а гу је на мо гућ-
но сти. Чи ње ни ца је да сре ди на, од но сно окру же ње, кон тро ли ше ор га-
ни за ци ју, а не обр ну то.20 Не де фи ни са на кул тур на стра те ги ја раз во ја 
гра да, па и по зо ри шта, не до зво ља ва бр жи раз вој ове ку ће. Ор га ни за-

17 Кон флик ти се ис по ља ва ју у од но си ма „ми –о ни, а не до след ност се очи ту је у ор га-
ни за ци о ним ци ље ви ма, си сте ми ма на док на да и на гра ђи ва ња“.

18 Оно што чи ни да има мо за др шку пре ма ко нач ном де фи ни са њу са ме ор га ни за ци о не 
кул ту ре је не до ста так пот пу не ин те гри са но сти де ла чла но ва Дра ме на ма ђар ском је зи ку у 
та ко кре и ра ну и до след но спро во ђе ну ор га ни за ци о ну кул ту ру и ка дров ски ме наџ мент.

19 Оно је и ма ње не го што је си сте ма ти за ци јом пред ви ђе но.
20 За то је иден ти тет дис па ра тан. 
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ци јом прак тич но упра вља ју мо гућ но сти, а не упра вља по зо ри ште мо-
гућ но сти ма. 

По зо ри ште има по треб на пра ви ла и по ли ти ке по сло ва ња. Уве де ни 
су и де ле ги ра ње ау то ри те та, као и про цес де цен тра ли за ци је. Иа ко су 
раз ви је на пра ви ла и по ли ти ке, ко је на зна ча ва ју и до ла зак до но вог 
ста ди ју ма раз вит ка жи вот ног ци клу са, бо ја зан осни ва ча да ће из гу би ти 
кон тро лу, јер се још ни су од лу чи ли шта ће са по зо ри штем, чи ни да по-
зо ри ште не мо же да пре ђе у на ред ни ста ди јум жи вот ног ци клу са.

Раз вој на фи ло зо фи ја су бо тич ког по зо ри шта ба зи ра на је на АМК 
из вр сно сти (ДраГићевићшешић, ДраГојевић 2005), а фи ло зо фи ја по сло-
ва ња је до шла до тре ћег ци клу са. Упра вља се пу тем ци ље ва. Ме ња ју 
се стра те ги је по сло ва ња, до би је на је ши ри на по гле да у бу дућ ност. 

Ако се сма тра да је иден ти тет уста но ве ње го ва лич ност, он да је 
ви зу ел ни иден ти тет ње гов жи вот ни стил. Ана ли зи ра ју ћи ви зу ел ни 
иден ти тет ло гоа су бо тич ког по зо ри шта, за кљу чи ли смо да он при ка зу је 
по зо ри шну ин сти ту ци ју ко ја је ба зи ра на на тра ди ци ји, али не гу је и ино-
ва ци је, бо је цр на и бе ла сим бо ли зу ју два умет нич ка ен ти те та – дра ме 
на ма ђар ском и срп ском је зи ку, ко је су раз ли чи те. Раз ли чи тост као 
вр ли на, пред ност, бо гат ство. Ви ше кул ту ра ко је оп ста ју у јед ној ку ћи. 
Иа ко пот пу но раз ли чи те, ма ђар ска кул ту ра и срп ска кул ту ра ко ег зи-
сти ра ју са свим сво јим спе ци фич но сти ма и по себ но сти ма у та два умет-
нич ка ен ти те та. Сва ка Дра ма не гу је је зик као је дан од основ них иден-
ти тет ских зна ко ва. 

Дис па ра тан по зо ри шни иден ти тет, као по сто је ћи иден ти тет су бо-
тич ког по зо ри шта, ни је ство рен на осно ву ар ти ку ла ци је иден ти те та, јер 
ни су по сто ја ли по ли тич ка во ља и од луч ност у пи та њу оп стан ка су бо-
тич ког по зо ри шта. Кре и ра ње иден ти те та је би ло ве о ма оте жа но у окол-
но сти ма ка да се сва ко днев но до во дио у пи та ње оп ста нак са ме уста но ве. 
Ипак, де ли мич ну ар ти ку ла ци ју иден ти те та ви ди мо у на цио нал ном де-
фи ни са њу Дра ма ко је функ ци о ни шу уну тар су бо тич ког по зо ри шта. Јед-
но од ре ше ња за су бо тич ко по зо ри ште на ла зи мо у Хо ло вом пред ло гу да 
се ар ти ку ла ци ја по ве же, да би мо гла да пра ви за јед ни штво са два раз ли-
чи та еле мен та (две кул ту ре) под од ре ђе ним усло ви ма. Очи глед но је дин-
ство иден ти те та је ствар на ар ти ку ла ци ја раз ли чи тих и дистинк тив них 
еле ме на та под дру га чи јим исто риј ским и кул тур ним окол но сти ма, јер 
иден ти тет мо же би ти ре ар ти ку ли сан у раз ли чи тим прав ци ма. Мул ти-
кул ту рал ност, или кон цепт хи брид но сти, је сте јед на од мо гућ но сти де-
фи ни са ња иден ти те та су бо тич ког по зо ри шта. Сви усло ви за то по сто је 
у са мој по зо ри шној ку ћи. Нео п ход но је да се осни ва чи до го во ре о да љој 
бу дућ но сти по зо ри шта ка ко би мо гао да се де фи ни ше иден ти тет. За то 
је нео п ход но про јек то ва ти но ви иден ти тет су бо тич ког по зо ри шта као 
ди вер си фи ко ва ни, хи брид ни и мул ти кул ту рал ни иден ти тет.
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Про цес кре и ра ња иден ти те та под ра зу ме ва да по зо ри шна ор га ни-
за ци ја мо ра да ура ди сту ди ју по сто је ћег уну тра шњег и спо ља шњег 
иден ти те та и ими џа. Ре зул та ти сту ди је омо гу ћи ће да се по ста ви „ди-
јаг но за“ – ко јој гру пи при па да по сто је ћи иден ти тет. Тек на кон ана ли тич-
ке сту ди је и ди јаг но зе, тре ба да се по ста вља ју ци ље ви ор га ни за ци је.21 
Ка да се до не се пра ви стра те шки план, де фи ни шу се ци ље ви и при ме-
њу ју нео п ход не из ме не ор га ни за ци о не струк ту ре (инД 1996: 135). 
Струк ту ра по зо ри шта спа да у ком плек сне ор га ни за ци о не струк ту ре, 
па кре и ра ње иден ти те та не тре ба са мо да од ре ди стил из ве сног бро ја 
по тен ци ја ла ор га ни за ци је, већ мо ра да про на ђе рав но те жу у ди зај ни ра-
њу иден ти те та по зо ри шта у це ли ни и по је ди нач них иден ти те та ин ди-
ви ду ал них рад них је ди ни ца.

Нај те жи део кре и ра ња иден ти те та су спро во ђе ње и ре а ли за ци ја са-
мог про гра ма иден ти те та. Ре а ли за ци ја про це са кре и ра ња иден ти те та 
под ра зу ме ва не ко ли ко фа за: пла ни ра ње, упра вља ње и про це њи ва ње, 
а мо же да се спро во ди на два на чи на – пр ви је прак ти чан, ка да и ка ко 
еле мен ти про це са да се уво де, и дру ги – да се ство ри осе ћај код за по сле-
них да је иден ти тет њи хо во вла сни штво. Про це на иден ти те та по зо ри-
шне ор га ни за ци је тре ба да се спро ве де кроз ева лу а ци ју и оце њи ва ње 
по стиг ну тих ре зул та та и да се од ре де да ље про ме не са ци љем по сти за ња 
из вр сно сти умет нич ке ор га ни за ци је (ДраГићевићшешић, ДраГојевић 
2005). 

У про ми шља њу по зо ри шног иден ти те та ни је до во љан „ја иден-
ти тет“ (Barker 2001), као на чин ми шље ња о се би. Да би се од ре дио 
иден ти тет по зо ри шта, ни је до во љан са мо по сма трач ки иден ти тет ски 
про јект ко ји се гра ди на те ме љу оно га што ми сли мо да смо ми са да, а 
у све тлу на ше про шло сти и тре нут них усло ва, за јед но са оним што би-
смо во ле ли да бу де мо у бу дућ но сти. У ана ли зи је нео п хо дан и со ци јал-
ни иден ти тет по зо ри шта, ко ји је у пот пу но сти со ци ја лан и кул тур ни, 
јер ми шље ње о то ме шта је то би ти лич ност кул ту ро ло шко је пи та ње.22 
Че сто се за лич но сти го во ри да са др же не је дан већ не ко ли ко иден ти-
те та, по не кад и про тив реч них. То исто би се мо гло ре ћи и за по зо ри ште. 
Иа ко су бо тич ко по зо ри ште са др жи раз ли чи те иден ти те те, у раз ли чи-
то вре ме, ти иден ти те ти ни су ује ди ње ни око ко хе рент ног „ја“. Уну тар 

21 Ци ље ви мо ра ју би ти ја сно де фи ни са ни и мо ра ју их при хва ти ти сви ак те ри про ме не 
иден ти те та. Про ме на иден ти те та се пла ни ра и спро во ди у ра зним слу ча је ви ма, нпр. про ме на 
при ро де по сло ва ња, про ме на окру же ња ко је на ла же про ме ну по сло ва ња ор га ни за ци је и сл. 
За спро во ђе ње про ме не иден ти те та јед на ко ва жно као и ци ље ви је сте са гла сност це ло куп ног 
ти ма ко ји спро во ди про грам иден ти те та; ја сно се мо ра ју де фи ни са ти ком пе тен ци је. Опе ра-
тив ни про бле ми и ко му ни ка циј ски про бле ми тре ба да се из бег ну прет ход ним до го во ром.

22 Из во ри из ко јих се фор ми ра ма те ри јал за про је кат иден ти те та, је зик и кул ту ра су 
со ци јал ног ка рак те ра.
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по зо ри шта су кон тра дик тор ни иден ти те ти, ко ји „гу ра ју“ у раз ли чи тим 
прав ци ма, што на шу иден ти фи ка ци ју у кон ти ну и те ту ме ња и то је 
до бро, јер да ми сли мо да по зо ри ште има не про мен љив иден ти тет, од 
осни ва ња па до га ше ња уста но ве, то би зна чи ло да смо кон стру и са ли 
„удоб ну при чу“ о се би са ми ма. Кул тур ни иден ти тет ни је ре флек си ја 
фик си ра ног, при род ног све та по сто ја ња, већ је он као про цес по ста ја ња 
(Hol 2007), јер су шти на иден ти те та ни је да га про на ђе мо, већ да се 
кул тур ни иден ти тет у кон ти ну и те ту про из во ди, кроз раз ли чи те ве-
ли чи не слич но сти и раз ли ка.

Чи ње ни ца је да сва ка ор га ни за ци ја има свој иден ти тет, али је нај-
бит ни ја сна га тог иден ти те та. Ка да се про ме на иден ти те та спро во ди 
са мо кроз ме ња ње ви зу ел ног иден ти те та, деј ство те про ме не би ће 
огра ни че но. За то је нео п хо дан це ло вит про грам про ме не иден ти те та 
ор га ни за ци је, а не са мо јед ног сег мен та тог иден ти те та. У це ло ви тој 
про ме ни иден ти те та све што ор га ни за ци ја ра ди про жи ма ће сна жан 
иден ти тет ко ји је ство рен, одр жа ван и по др жа ван. Нај бит ни је у кре и-
ра њу иден ти те та је из гра ди ти та кав иден ти тет по зо ри шта ко ји ће има ти 
ба ланс из ме ђу спо ља шњег и уну тра шњег иден ти те та, од но сно из гра-
ди ти та кав по зо ри шни иден ти тет где ће спо ља шњи иден ти тет од ра-
жа ва ти ствар но ста ње уну тра шњег иден ти те та. 

Мо дел кре и ра ња иден ти те та ме ња уста но ву кул ту ре у це ло ви то сти, 
у свим ње ним де ло ви ма, за то што под ра зу ме ва ком плет ну ин тер ну и 
екс тер ну ана ли зу уста но ве, от кри ва сла бе тач ке, при мо ра ва ин сти ту-
ци је на про ми шља ње фи ло зо фи је по сло ва ња, ре ди зај ни ра ор га ни за-
ци о ну стру ку ту ру, де фи ни ше по сто је ћу ор га ни за ци о ну кул ту ру и омо-
гу ћа ва раз вој же ље не кул ту ре, ре ди зај ни ра имиџ и ви зу ел ни иден ти тет. 
Због све га то га сма тра мо да је мо дел град ње иден ти те та нео п хо дан 
сва ком по зо ри шту и сва кој уста но ви кул ту ре.
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Lju bi ca M. Ri stov ski

TheaterIdentities‒ANewTypology

Sum mary

A com plex study and re se arch of a the a ter in sti tu tion and its sur ro un dings can re sult 
in a know led ge of the cur rent iden tity of the in sti tu tion. To un der stand iden tity in its 
en ti rety, it is not eno ugh to in ve sti ga te only the in ter nal iden tity, it is al so ne ces sary to 
in ve sti ga te the ex ter nal iden tity of the the a ter in sti tu tion. The in ter nal iden tity is de ter-
mi ned by the or ga ni za ti o nal struc tu re, or ga ni za ti o nal cul tu re, bu si ness phi lo sophy, and 
vi sual iden tity, whi le the ex ter nal iden tity is esta blis hed thro ugh the re se arch of the city 
in which the the a ter ope ra tes, the study of the au di en ce and non-au di en ce, the the a ter 
bu il ding, the analysis of the fo un ders and the me dia, or the re se arch of the ir in stru ments 
and at ti tu des to wards the in sti tu tion. By com pa ring the ob ta i ned re se arch da ta, the cur rent 
iden tity of the the a ter is ob ta i ned, and the new typo logy of iden tity of fers the pos si bi lity 
of clas sifying the iden tity (con gru ent, in ver se, di ver gent, and dis pa ra te the a tri cal iden tity) 
and cre a ting a “de si red” iden tity.

Keywords: iden ti ti es, the a ter iden ti ti es, the a ter ma na ge ment, or ga ni za ti o nal cul tu re.





55

UDC 821.163.41-31.09 Crnjanski M.
821.111.31.09 Woolf V.
792.01

СО ФИ ЈА М. КО ШНИ ЧАР, 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски  фа кул тет*

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

ДРАМ СКИ АСПЕК ТИ ИН ТЕР ТЕК СТУ АЛ НОГ  
ША ПУ ТА ЊА МИ ЛО ША ЦР ЊАН СКОГ  

СА ВИР ЏИ НИ ЈОМ ВУЛФ**  
(I ДЕО)

СА ЖЕ ТАК: У фо ку су па жње су драм ски аспек ти ин тер тек сту ал них ве за из ме ђу 
Госпођe Да ло веј Вир џи ни је Вулф и Ро ма на о Лон до ну Ми ло ша Цр њан ског. Ука за но 
је на аспек те ин тер тек сту ал ног ди ја ло га и ци тат но сти ко ји бит но пар ти ци пи ра ју у 
ре фе рент ним тек сто ви ма, пре све га у до ме ну: хро но топ ског окви ра, драм ских си ту-
а ци ја, при ме ње ног про се деа об ли ко ва ња по је ди них ак те ра и из ве сног за јед нич ког 
мо тив ско-те мат ског ком плек са. 

У пр вом де лу ра да ак це нат је на кључ ним аспек ти ма ци та ци је у до ме ну: основ-
не хро но то пи је и кон тек сту ал ног драм ског окру же ња у ко ји ма се кон сти ту и ше дра ма 
брач ног па ра Во рен Смит и Рјеп нин; њи хо вих за јед нич ких „от кло на“ од хо ри зон та 
оче ки ва ња лон дон ског еста бли шмен та, као уво да у дра ма тич ни пад по ме ну тих па ро ва 
у не ми лост зле суд би не.

Ци ље ви ра да су ви ше стру ки: да се у до ме ну по е ти ке ства ра ла штва до при не се 
пот пу ни јем са гле да ва њу ци тат них ко ре спон ден ци ја и раз от кри ва њу за јед нич ког драм-
ског кли ци шта сло же ног об ли ков ног по ступ ка у на зна че ним тек сто ви ма Вул фо ве и 
Цр њан ског; да се ука же на ве ли ки по тен ци јал но вих чи та ња по ме ну тих тек сто ва, 
мо гућ но сти њи хо вих дра ма ти за ци ја и сцен ских по став ки ин тер тек сту ал ног ти па. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: драм ско у Го спо ђи Да ло веј В. Вулф и Ро ма ну о Лон до ну М. 
Цр њан ског, ин тер тек сту ал ни ди ја лог, ци тат ност у умет нич ком про се деу, ци тат ност 
у тех ни ци на ра ци је, ци тат ност хро но то па, ци тат ност у об ли ко ва њу ли ка, ци тат ност 
мо ти ва, ци тат ност ак тан ци о них схе ма.

* gri nja@sbb.rs; so fi ja.ko sni car@ff.un s.ac .rs 
** Рад је за сно ван на ис тра жи ва њу у окви ру ак ту ел ног про јек та Ин тер ме ди јал ност и 

ин тер тек сту ал ност у умет но сти Оде ље ња Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 
у Но вом Са ду, а спро во ди се под ру ко вод ством проф. др Со фи ја Ко шни чар.
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Про ле го ме на
Драм ско1 у умет нич ком про се деу ко ји је Ми лош Цр њан ски при-

ме нио у Ро ма ну о Лон до ну оста ло је у сен ци ње го ве те ма ти ке и по ли-
фо ни је сло је ви те фа бу ле,2 ти пич не за на ра ци ју то ка све сти, њен „уну-
тра шњи“ ди на ми зам и из у зет ну дра ма ти ку. Упра во по ме ну ти про се де, 
а на ро чи то ње го ви драм ски аспек ти, има ју за ни мљи ве ин тер тек сту-
ал не, пре све га ра зно вр сне ци тат не ко ре ла ци је са култ ном Го спо ђом 

1 Но ви ја и са вре ме на те о ри ја умет но сти де ле ста но ви ште да драм ско на ди ла зи окви-
ре дра ме као жан ра; раз ма тра ју фе но мен драм ског као над ро дов ску и над жан ров ску ка те-
го ри ју ко ја мо же би ти свој стве на свим об ли ци ма умет нич ког из ра жа ва ња: „но ви ја те о ри ја 
пје сни штва ни је хтје ла да свр ста у ‘ро до ве’ ка те го ри је драм ског, еп ског, као и у ве зи с тим, 
ка те го ри је тра гич ног, ко мич ног, ху мо ри стич ног [...] Та ко, об лик дра ме не пру жа уви јек га-
ран ци ју да је рад ња од мах ‘драм ска’“ а ујед но је че сто ис ти цан „драм ски ка рак тер“ мно го-
број них но ве ла, при по ве да ка и ро ма на (хаМБурГер 1976: 196). 

2 Дис курс Ро ма на о Лон до ну до но си три основ на је згра драм ског су ко ба: 
Пр во је згро чи ни брач ни од нос Рјеп нин – На ђа ко ји се раз ви ја по спе ци фич ном драм-

ском хи ја зму и ре зул ти ра тра гич ним не спо ра зу мом из ме ђу њих дво је. Основ но драм ско 
хи ја змич но чво ри ште је фе но мен „осло ба ђа ња“ од оба ве за пре ма брач ном са пут ни ку. Пла-
ше ћи се ста ро сти у бе ди, Рјеп нин ин си сти ра да На ђа от пу ту је у Аме ри ку код сво је тет ке 
ко ја је ма те ри јал но бо ље си ту и ра на и спрем на да и њој обез бе ди др жа вљан ство САД. Ка да, 
та мо, На ђа бу де без бед на – ње го вој ре ше но сти на са мо у би ство ви ше ни шта не ће ста ја ти на 
пу ту. Би ће „сло бо дан“. Мо ћи ће мир но да оде са овог све та ко јем ви ше не при па да; ко ји му 
жи вот чи ни не под но шљи во по ни жа ва ју ћим; ко ји ата ку је на ње гов мо рал ни ин те гри тет; на 
та кав жи вот Рјеп нин не при ста је. На ђа, ме ђу тим, при ста је на то да оде тет ки јер ми сли да 
ка да она бу де „на си гур ном“, Ко ља ви ше не ће има ти раз ло га за са мо у би ство, да ће га рас-
те ре ти ти мо ре и стра ха да се о њој, у ста ро сти, ви ше не ће мо ћи бри ну ти у Лон до ну и ка ко 
ће, због то га, за вр ши ти у јед ном од лон дон ских олу ка. На ђи на ви тал ност и Ко љин пе си ми-
зам раз о ча ра ног, са да „су ви шног“ чо ве ка, ре зул ти ра ли су раз ли чи тим ло ги ци ра њем ко је је 
спрем ност оба ак те ра да се жр тву ју за во ље но би ће, иро ни јом суд би не ра ста ви ло за у век: 
пред њом је не из ве сна бу дућ ност, а он ода би ра на мер ну на сил ну смрт (пре ма кошничар 
1996: 206–207).

Дру го је згро драм ског су ко ба пред ста вља тро стру ки со ци је тет ски обруч у ко јем су, 
без сво је во ље, упле те ни Ко ља и На ђа сти ца јем жи вот них окол но сти у еми гра ци ји: 

• То су, нај пре, аги та то ри из Ру ског цар ског осло бо ди лач ког ко ми те та – ка пе тан Бје ла-
јев, гроф По кров ски, Со ро кин ... ко ји ну де ћи сво је услу ге и „при ја тељ ство“ же ле да 
при до би ју Рјеп ни на за бор бу про тив Ста љи но ве Ру си је. 

• По ро дич ним, по слов ним и при ја тељ ским ве за ма, тај круг Ру ског цар ског „ви со ко род-
ства“ и углед ни ка у из бе гли штву по ве зан је с ен гле ским и шкот ским плем ством упле-
те ним у мре жу шпи јун ско-оба ве штај не слу жбе Бри та ни је (гро фи ца Па но ва-Ба бу шка, 
сер Мел колм Парк). Ду ше бри жни ци, ко ји ну де ћи при стој ни ју ег зи стен ци ју ру ској 
еми гра ци ји, па и Рјеп ни но ви ма, увек тра же „по не што“ за уз врат. 

• То је, нај по сле, као ме та фо ра оту ђе но сти – град Лон дон – ме тро по ла „чи ји је за гр љај био 
смр то но сан за то ли ко љу ди и же на“. Огром на ва рош у ко јој су књаз Рјеп нин и ње го ва 
На ђа са да ни ко и ни шта, у ко јој за њих дво је не ма про сто ра за при стој ну ег зи стен ци ју 
без „при ста ја ња“ на пр ва два кру га. То ви ше ни је са мо дра ма тич на „жи вот на по зор-
ни ца“ већ и дра ма тич на „вр те шка“ бес кру пу ло зних, суд бо но сних, тра гич них ига ра. 
Тре ће је згро драм ског ти тра ња је не ми крик Рјеп ни но вих ева зи ја у со ли ло кви ји ма и 

уну тра шњим ди ја ло зи ма са мр твим рат ним дру гом Бар ло вим, о ма ћу шки Ро си ји и срећ ном 
жи во ту, не ка да (пре ма кошничар 1996: 206–207). 
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Да ло веј Вир џи ни је Вулф (Vir gi nia Wo olf Mrs Dal lo way), ко ја је јед на 
од ро до на чел ни ца на ра ци је то ка све сти.

У овом кон тек сту, из ме то до ло шких раз ло га, по треб но је пре ци-
зи ра ти се ман тич ко по ље пој ма ци тат ност3 и ње му ин хе рент них суп-
тер ми на. Ци тат ност као об лик ин тер тек сту ал но сти „прет по ста вља 
ци тат ну ре ла ци ју ко ја је по ста ла ду бин ским он то ло шким и се ми о тич-
ким на че лом, до ми нан том не ког тек ста“ (oraićtolić 1990: 11). У окви-
ру ин тер тек сту ал но сти про ши ре но је схва та ње ци та та: „сва ки ин ди кат 
ко ји на не ки на чин под се ћа на не ки ту ђи текст већ је ци тат“ (кон
Стантиновић 2002: 20). Ју ли ја Кр сте ва (Юлия Кръсте ва) „све оно што 
нас ио ле под се ћа на не ки дру ги текст озна ча ва као ци тат, па је текст 
за њу ‘мо за ик ци та та‘“ (конСтантиновић 2002: 9).4 Ка да је реч о пред-
ме ту ци та ци је, по треб но је ис та ћи да у „ин тер тек сту ал ном от кри
ва њу ди ја ло га, ци тат мо же би ти за пра во све што се до са да у те о ри ји 
књи жев но сти по ми ња ло као еле ме нат у гра ђе њу ли те рар ног де ла: [...] 
те ма, мо тив, лик или тип [...] сли ка [...] фа бу ла у це ли ни, и то као рад-
ња, си же или са др жај, та ко ђер и ком по зи ци о ни по сту пак (про се де...) 
или на чин дис кур за, а за тим и иде ја или од ре ђен мо дел ми шље ња, па 
све до ме та фи зич ког ква ли те та не ког де ла, у ко ме се оства ру је ње го ва 
спе ци фич на ат мос фе рич ност (тра гич ност, ко мич ност, сен ти мен тал-
ност). До вољ но да се ово са мо на слу ти па да се го во ри о ци та ту“ (кон
Стантиновић 2002: 18).

Ци та ци ји је има нен тан ди ја лог као про цес ко му ни ка ци је ци та та 
и тек ста ко ји са др жи ре фе рент ни ци тат. „Ди ја лог је [...] ми са о ни про цес 
у ко ме се пр во бит ни знак (сем) у из вор ном тек сту пре тва ра у но ви знак, 
ко ји у свом из ме ње ном сми слу мо же са др жа ти и естет ски ис каз дру гог 
ква ли те та“ (конСтантиновић 2002: 9). „Кроз ди ја лог, ка же Ју ли ја Кри-
сте ва, по ме ра се, па и ме ња сми сао оно га што је ау тор ода брао из кор-
пу са про чи та них тек сто ва, та ко да за ова кве ци та те у ње го вом тек сту 
на ла зи мо до не кле про ме њен или пот пу но нов сми сао“ (конСтантиновић 
2002: 9).

3 Ци тат (од лат. ci to – при зи вам, на во дим). „Ци та ци ја или ци ти ра ње су ци тат ни 
ин тер тек сту ал ни про це си, а ци тат ност је свој ство ин тер тек сту ал не струк ту ре. Под ци-
тат но шћу ов дје не ћу ра зу ми је ва ти сва ки ци тат ни кон такт из ме ђу два тек ста, не го са мо онај 
у ко је му је ци тат на ре ла ци ја по ста ла до ми нан том“ (oraićtolić 1990: 11). 

4 Кон стан ти но вић пред ла же да се, због то га што „ци тат по ста је мно го ши ри по јам 
не го што смо ина че на ви кли да га де фи ни ше мо [...] не го во ри о ци та ти ма већ о ин ди ка ти ма, 
или ци та ти маин ди ка ти ма као ме сти ма ко ја у тек сту на ма ко ји на чин ука зу ју на ње го ву 
по ве за ност са дру гим тек сто ви ма“ (2002: 9). Ци тат ност је струк ту рал ни прин цип. С об зи ром 
на то да се ин ди кат ја вља као искра под се ће ња на не што већ по зна то, Кон стан ти но вић сма тра 
да је за овај фе но мен ин тер тек стал но сти по год ни ји тер мин ре ми ни сцен ци ја  јер је у ње го вој 
би ти упра во ак ти ви ра ње под се ћа ња ини ци ра ног при је мом од ре ђе ног сиг на ла из дру гог 
тек ста (2002: 24). 
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Смер ин тер тек сту ал но сти

Ком па ра тив на ана ли за сло же не ак тан ци о не схе ме по ко јој, у на ра-
то ло шком и драм ском сми слу, функ ци о ни шу брач ни па ро ви Сеп ти мус 
и Лу кре ци ја Во рен Смит из ро ма на Го спо ђа Да ло веј, те Ни ко лај и На ђа 
Рјеп нин из Ро ма на о Лон до ну – ука зу је на то да из ме ђу њих по сто је 
не са мо мно го број не већ го то во се риј ски до след не и ве о ма слич не, 
за јед нич ке ко ин ци ден ци је да би се оне мо гле сма тра ти чи стом слу чај-
но шћу. Пре би се мо гло кон ста то ва ти да је ту, пре све га, реч о упе ча-
тљи вом ин тер тек сту ал ном ди ја ло гу и драм ском ути ца ју из ве сних 
аспе ка та про се деа Вир џи ни је Вулф на ин спи ра ци ју Цр њан ског и 
основ ни кре а тив ни им пулс мо де ло ва ња глав них ак те ра Ро ма на ко је 
је Цр њан ски, по том, ве о ма на дах ну то ва ри рао, да ју ћи им ори ги нал-
ност и но во кон тек сту ал но зна че ње. 

На смер ин тер тек сту ал но сти нај ре ле вант ни је ука зу ју го ди не 
из да ња тек сто ва ко ји су у фо ку су ово га ра да. Ка да се по ја ви ла 1925. 
го ди не, Го спо ђа Да ло веј „по ста је жр тва из ме ђу ‘ста рих и но вих’. Час 
див на због тех нич ких но ви на ко је је до не ла, она је за чет ник ‘бе лог 
ро ма на’ пот пу но осло бо ђе ног сте га [...] час бес крв но оли че ње јед ног 
дру штва ко је про па да [...] за ба ва за осе тљи ве же не“ (натан 1964: 145). 
„У тра га њу за фор мом ко ја би би ла исто то ли ко ела стич на и сло бод на 
као и сам жи вот, Вир џи ни ја Вулф [...] се опре де љу је за ме тод ко ји у 
исти мах ту ма чи и опи су је“ (натан 1964: 147). С тим у ве зи На тан 
(Mo ni que Nat han) на во ди ре чи Вул фо ве: „Сво је ре че ни це тре ба да ва ја мо 
све док не по ста ну као тан ка оп на на ших ми сли“. На тај на чин она 
„до при но си по та па њу ста рог цр во точ ног бро да фор меиса др жи не [...] 
и уво ђе њу тек ста у област у ко јој исти ну пред ста вља ју ма ње чи ње ни це 
а ви ше њи хо ви од бле сци, ма ње но та, а ви ше ње но зву ча ње“ (натан 1964: 
147). Ујед но, то је јед но од пр вих де ла ко је је ком па ри ра но с фор мом 
има нент ном дру гој вр сти умет но сти: „Зар Го спо ђа Да ло веј не би мо гла 
да се на зо ве со на том“ са свим ње ним дра ма тич ним свој стви ма – пи та 
се На тан (1964: 148). 

У овом кон тек сту, због хро но ло ги је по ја вљи ва ња, по треб но је ис-
та ћи да Цр њан ски го ди не „1946, у пред гра ђу Лон до на, пи ше на ен гле-
ском, The Sho e ma kers“ – Лон дон ске обу ћа ре, а 1971. го ди не по ја ви ла 
се ње го ва вер зи ја на срп ском је зи ку под на сло вом Ро ман о Лон до ну 
(СКМ 1994: 1). Да кле, ми ни мум је че тврт ве ка Го спо ђа Да ло веј ста ри-
ја од есен ци је Ро ма на, та ко да је ја сно да је смер ин тер тек сту ал не 
ци тат но сти и смер евен ту ал ног ути ца ја усме рен од Вул фо ве ка Цр њан-
ском. 
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Ин тер тек сту ал на ви зу ра драм ског ко ло пле та
На ре ла ци ји Ро ман о Лон до ну – Го спо ђа Да ло веј реч је, пре све га, 

о ин тра се ми о тич кој ци тат но сти5 у до ме ну драм ског кли ци шта ве-
за ног за: 

• ду шев не про це се и по на ша ње Рјеп ни на и Сеп ти му са; драм ске 
по ступ ке об ли ко ва ња ко му ни ка ци о них мо де ла Рјеп ни на и Сеп-
ти му са (ка ко у од но су са су пру га ма, та ко и у њи хо вом од но су са 
дру штве но-кул тур ним кон тек стом);

• тре ти ра ње из ве сног за јед нич ког те мат ско-мо тив ског ком плек са 
у брач ној ре ла ци ји Рјеп нин –На ђа, од но сно Сеп ти му с–Ре ци ја; 

• со ли ло кви је и уну тра шње ди ја ло ге Рјеп ни на и Сеп ти му са са по-
кој ним рат ним дру гом, као кли ци штем драм ског и дра ма тич ног 
ко је сти му ли ше пут ка су и ци ду; 

• из ве сне за јед нич ке драм ске хро но топ ске си ту а ци је и ат мос фе рич-
но сти. 

Већ са ма ана ли за основ ног хро но топ ског окви ра, као оп штег ме ста 
оте ло тво ре ња кру ци јал них драм ских си ту а ци ја у по ме ну тим тек сто-
ви ма, не дво сми сле но ука зу је на то да по сто ји исти за јед нич ки ко ло плет 
фак то граф ске око сни це у оба на ра то ло шка ни за: Рјеп нин –На ђа –Дру
штво (Лон дон), од но сно, Сеп ти му с–Ре ци ја –Дру штво (Лон дон). Тај 
за јед нич ки хро но топ ски оквир и фак то граф ска око сни ца огле да ју се 
у сле де ћим драм ским обра сци ма: 

Обра зац дру штве ноисто риј ског кон тек ста:жи вот у Лон до ну у 
дра ма тич ним по сле рат ним пе ри о ди ма у пр вој по ло ви ни ХХ ве ка. У 
драм ском фо ку су је брач ни пар без де це ко ји би, ста ту сно, тре ба ло да 
при па да еста бли шмен ту, али ко ји, због сво га не у кла па ња у но во на-
ста ле ком плек сне дру штве не окол но сти, по ста је уну тра шња Дру гост6 
осу ђе на на про паст. На и ме, у Го спо ђи Да ло веј, на кон Пр вог свет ског 
ра та, со ци јал не тур бу лен ци је ве за не за ре си ту и ра ње еко ном ске мо ћи 
и по ли тич ка пре ви ра ња у цен тру су јав ног жи во та Лон до на. У Ро ма ну, 
ари сто крат ски брач ни пар из цар ске Ру си је, на кон Ок то бар ске ре во-

5 Ин тра се ми о тич ка ци тат ност ко ре спон ди ра у до ме ну исте вр сте умет но сти; да кле, 
ци тат ни од нос се ус по ста вља уну тар по је ди не умет но сти, кон крет но у до ме ну књи жев но сти 
(oraićtolić 1990: 110).

6 Ко ди ра њем сво је уну тра шње ор га ни за ци је, од но сно нор ми ра њем и уво ђе њем пра-
ви ла соп стве ног функ ци о ни са ња у свим сво јим бит ним до ме ни ма, сва ка кул ту ра стан дар-
ди зу је соп стве не обра сце с ин тен ци јом да те обра сце по шту ју сви ње ни чла но ви (ми лом или 
си лом). У про тив ном, ме ха ни зми са мо о чу ва ња кул тур них стан дар да на раз ли чи те на чи не 
санк ци о ни шу „пре кр ши о це“, од но сно сво ју уну тра шњу Дру гост. Да кле, уну тра шња Дру
гост је суп струк тур ни ен ти тет кул ту ре ко ји се опи ре уо би ча је ним стан дар ди ма и нор ма ма 
ин хе рент ним кон крет ној кул ту ри (де таљ ни је у лотМан 1992; кошничар 2017: 240–245).
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лу ци је, еми гри ра са бе ло гар деј ци ма у Евро пу, а пред Дру ги свет ски 
рат, за вре ме ње га и у по рат ним го ди на ма – за те као се у Лон до ну у 
вр тло гу еко ном ских пре ви ра ња, по ли тич ких и шпи јун ских ига ра. Оба 
брач на па ра су у не за вид ном ма те ри јал ном по ло жа ју и на нис ход ној 
пу та њи дру штве не хи је рар хи је. 

Обра зац му жа (су пру га):у Ро ма ну, муж је пр во бит но имао ви сок 
ранг у вој нич кој хи је рар хи ји (офи цир цар ске вој ске, пле мић-кнез). У 
Го спо ђи Да ло веј, муж је ве те ран Пр вог свет ског ра та, пре ра та имао је 
ви сок чи нов нич ки ранг). Обо ји ца му же ва има ју ка рак те ри стич не драм
ске ева зи је об ли ко ва не по истом схе ма ти зму, а оли че не у: 

• со ли ло кви ји ма ко ји се са др жин ски ве зу ју за се ћа ња на пред рат ни 
срећ ни пе ри од и рат ну про шлост; 

• спе ци фич ним уну тра шњим ди ја ло зи ма с по кој ним рат ним дру гом; 
„раз го во ри ма у зи до ви ма“; 

• ду гим бес циљ ним шет ња ма лон дон ским ули ца ма, или „ту пим“ 
се де њем на клу па ма у лон дон ским пар ко ви ма; 

• уби ја њу вре ме на чи та њем жур на ла и улич них пла ка та; чи та ње 
Шек спи ра;

• нео до љи вој же љи за осло ба ђа њем од брач них сте га и од го вор но сти 
пре ма су пру зи, ка ко би се у та квој „сло бо ди“ мо гао пре пу сти ти 
са мо у би ству; 

• са мо у би ству као чи ну лич ног из бо ра и, на по кон, осло ба ђа ња.
Обра зац же не (су пру ге):Она се бо ри за очу ва ње бра ка и ма те ри јал-

ну ег зи стен ци ју та ко што ши је. У Ро ма ну – ши је лут ке, сво је Ески ме, а 
у Го спо ђи Да ло веј, Она, као мо дист ки ња, пра ви ше ши ре и сит ну га лан-
те ри ју за сво је „при ја те ље“ у еста бли шмен ту. Обе же не же ле да има ју 
де цу, ве ру ју ћи да ће им де те ста би ли зо ва ти и оја ча ти брак, те уне ти 
по зи тив не, све же мо ти ве за жи вот ну бор бу код де пре сив них су пру га.

Већ са ми на ве де ни обра сци, у оба тек ста бо га то раз ви је ни и ва ри рани, 
им пли ци ра ју по сто ја ње за ни мљи вог ин тер тек сту ал ног ци тат ног ди ја-
ло га ко ји је ов де пре зен то ван по суп те мат ским на ра тив ним аспек ти ма. 

Све до че ња о ин тер тек сту ал ним ди ја ло зи ма
Ин тер тек сту ал не ко ре ла ци је из ме ђу Ро ма на и Го спо ђе Да ло веј су, 

да кле, до ми нант но ве за не за два брач на па ра Рјеп нин –На ђа и Сеп ти
му с–Ре ци ја, а у глав ним кон ту ра ма се огле да ју у сле де ћој на ра тив ној 
фак то ци та ци ји: со ци јал ни кон текст – до ба не по сред но по сле ра та; љу бав 
и по жр тво ва ност ме ђу су пру жни ци ма; али је на ци ја су пру га ма ни фе-
сто ва на у со ли ло кви ји ма и ди ја ло шким „ша пу та њи ма“ с по кој ни ком; 
од ба че ност брач ног па ра од со ци јал не за јед ни це; осло ба ђа ње су пру га 
од брач не од го вор но сти; са мо у би ство су пру га. По ме ну та фак то ци та ци ја 
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је у на ра тив ном тки ву оба тек ста ва ри ра на, али улан ча на у јед на ке драм-
ске ко ло пле те до га ђа ја са јед на ким „из ла зи ма“ као драм ском по сле-
ди цом. Да кле, драм ски аспек ти на зна че них брач них па ро ва об ли ко-
ва ни су по истом мо де лу ко ји све до чи о по сто ја њу ци тат ног ди ја ло га 
из ме ђу њих. 

У мре жа ма Лон до на (кон текст)
Основ ни хро но топ ски оквир, ко ји и у Го спо ђи Да ло веј и у Ро ма ну 

по при ма осо бе но сти пер со ни фи ци ра ног дра ма тич ног ју на ка, сва ка ко 
је гро тло Лон до на на кон ра та. У по сле рат ним игра ма, бор ба за жи вот 
у Лон до ну је не ми ло срд на. „Жа мор Лон до на“ да но ноћ но ку ља и ври под 
на ле ти ма љу ди ко ји, у вр тло гу тур бу лент ног вре ме на, по ку ша ва ју да 
се сна ђу и сре де свој жи вот (вулФ 2014: 116). Ме ђу тим, „Лон дон гу та 
мно ге ми ли о не мла ди ћа ко ји се зо ву Смит и не освр ће се на фан та-
стич на име на као што је Сеп ти мус“ (вулФ 2014: 88). „На ули ци ко ла 
ур ла ју [...]; не чо веч ност дре чи [...] љу ди су ухва ће ни у ми шо лов ке Лон-
до на“ (вулФ 2014: 93). Ње гов је „за гр љај смр то но сан за то ли ко љу ди и 
же на“ (црњанСки 1976а: 16). Сви у ње му тра же по сао, по ло жај, за ра ду. 
„Че тр на ест ми ли о на ду ша ухва ће но је у мре же Лон до на“, у „по лип 
Лон до на“. Си ро ти ња „жи ви око Лон до на, до ла зи у Лон дон, про ла зи, 
ра ди, не ста је у Лон до ну, а ни ко, ни ко га не зна у том астро ном ском 
кон гло ме ра ту“ (црњанСки 1976а: 16). 

Са бир на тач ка Лон до на је под зем на же ле зни ца. „Го ми ле у тим 
во зо ви ма пу ту ју не мо. Сте шње не су. Као сар ди не у ли ме ној ку ти ји, 
на сла га не су јед но крај дру го га, по је ди нач но, не мо. Те го ми ле ула зе у 
воз кад у Лон дон иду, ли цем пре ма Лон до ну, а кад се, уве че, вра ћа ју 
са ра да, ле ђи ма окре ну те пре ма Лон до ну“ (црњанСки 1976а: 14). Због 
то га је „Лон дон та ко су мо ран“ (вулФ 2014: 139). Оба брач на па ра, Рјеп
нин –На ђа и Сеп ти му с–Ре ци ја, у Лон до ну су пре ва ре них оче ки ва ња, 
на пу ште на од свих, из не ве ре на, пре пу ште на са ма се би. Пи та ње је у 
нов цу. „Но вац има, у вре ме ну у ком жи ви мо, сна гу Сун ца, сна гу, ко ју 
су зе ви ше не ма ју. Сре ћа људ ска је са да у нов цу. Ен гле зи су од тр го ви-
не на чи ни ли ре ли ги ју. Кад се у Лон до ну пи та, ко је ко, ко ли ко вре ди 
ко – how much is he worth – ми сли се: ко ли ко има? Ко ли ко фун ти?“ 
(црњанСки 1971а: 45). 

Ме ђу тим, док се за гра ни це и еко ном ски ути цај од пам ти ве ка за-
ти ру кул ту ре и ци ви ли за ци је, Но вац, сам, за гра ни це не зна! Он се 
нај бо ље опло ђу је на пи то ми на ма мир них на ра ви да ле ких зе ма ља и 
ег зо тич них остр ва. Цеј лон је за то, на при мер, иде ал но ме сто. И док 
лон дон ски еста бли шмент ши ри сво је мре же и пу шта не ви дљи ве пип-
ке мо ћи сво га нов ца у јав ном и по ли тич ком жи во ту Ен гле ске, њи хов 
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ка пи тал, ко ри сте ћи сна гу ко ло ни јал ног ути ца ја – ра сте у „злат не зи-
до ве“, у да ле ком, ег зо тич ном све ту. Та ко и ме ђу Рјеп ни но вим и ме ђу 
Сми то вим ду ше бри жни ци ма има оних до бро сто је ћих ко ји су на „Цеј ло-
ну раз ви ја ли свој би знис“, по пут Пи те ра Вол ша, или го спо ђи це Хе лен 
Пе ри, ко ја, иа ко има „пре ко осам де сет го ди на [...] са да же ли да се на 
при је му код Кла ри се Да ло веј, срет не са Пи те ром Вол шом и да са њим 
по де ли се ћа ња из Бур ме, Ин ди је, Цеј ло на“. Би знис је увек ак ту е лан! 
(вулФ 2014: 182, 183). 

Та ко ђе, док је Рјеп нин, етич ки пре све га, за ро њен у „про шлост“, 
док му ср це раз ди ру кр хо ти не се ћа ња на не ка да шњи Санкт Пе тер бург, 
на бив шу Мо скву, на не ка да шњи цар ски Крим и Керч, на „ма ћу шку 
Ро си ју“, сер Мел келм Парк, „огро ман ста ри Шкот [...] бар се дам де сет 
го ди на стар“, ко ји у Лон до ну ну ди по моћ и по сао Рјеп ни ну, али под 
од ре ђе ним усло ви ма на ко је Ко ља не мо же да при ста не – окре нут је 
бу дућ но сти. Он, на Цеј ло ну, има ве ли ки би знис и раз ви ја ве ли ке по сло-
ве. Због то га се и оже нио Рјеп ни но вом су на род ни цом Ол гом Ни ко ла јев-
ном, „чи ји је отац био пи љар“ и ко ја је би ла у не за вид ном фи нан сиј ском 
по ло жа ју. Ме ђу тим, ле ди Парк је би ла „вр ло мла да де вој ка, још ко шту-
ња ва, као Ен гле ски ње ко је још ни су же не [...] а ко ја би му мо гла би ти 
уну ка“ (црњанСки 1971а: 297, 321). Рјеп нин је за па њен: „та та ко мла да 
же на тог ста р ца, уда ла се за ње га јер он има, на остр ву Ceylon, план-
та же [...]?!“ (црњанСки 1971а: 321). Иа ко је сер Мел келм „ве дрио и обла-
чио“ лон дон ским ви со ким дру штвом, ипак је, због тог „скан да ло зног 
бра ка, са фа ми ли јом, за увек, пре ки нуо“ (црњанСки 1971а: 297). Рјеп-
нин је тим са зна њем „остао пре не ра жен: да та ко мла до ство ре ње има 
та ко ста рог му жа“ (црњанСки 1971а: 297). Но вац мо же све!

Но вац је пот пу но ого ље но и пре на гла ше но – по стао глав но, ин ва-
ри јант но обе леж је [...] са вре ме них кул ту ра и као со ци је тет ски пре фикс 
ве зу је се за све дру ге вред но сти кул ту ре. Упо ре до с тим, до шло је до 
сна жне ре ла ти ви за ци је и опа да ња иде о ло шких/вер ских вред но сти, а у 
при лог: по ли фо ни ји ми шље ња7, ре ла тив но сти исти не и су вој праг ма
ти ци (кошничар 2017: 252).

Не ма ви ше са ми ло сти, са о се ћај но сти с дру ги ма. Рав но ду шност 
Лон до на је за стра шу ју ћа. Ко не ма да пла ти, не ма ни да жи ви!

Ду ше бри жни ци жи вот чи не не под но шљи вим
Лон дон ски еста бли шмент, ко ји се оку пља око Кла ри се Да ло веј, 

глав не ју на ки ње Го спо ђе Да ло веј, окре ће ле ђа брач ном па ру Смит, 

7 Мно го је гла со ва, а је дан свет – оп шти је мо то са вре ме ног пост мо дер ног до ба.
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Сеп ти му су и Ре ци ји, јер је Сеп ти мус, за ро њен у сво ју де пре си ју, по стао 
ве о ма оту ђен, „не у по тре бљив“ у по слов ном и јав но-по ли тич ком жи-
во ту. Ни је ва жно што су се, у том дру штву, пре ра та, до бро по зна ва ли, 
што су би ли го то во не раз двој ни при ја те љи и успе шно пар ти ци пи ра ли 
у ком би на то ри ци јав ног и по слов ног жи во та Лон до на. Све се про ме ни ло. 
Сми то ви се ви ше не укла па ју у оче ки ва ња еста бли шмен та. „При ја те љи“ 
по ка зу ју сво је пра во ли це ка да се, ка ко то у Ро ма ну ве ли Цр њан ски, 
до че па ју уло ге „ду ше бри жни ка“ и поч ну да вр шља ју по жи во ти ма 
жр тве (сво јих бив ших при ја те ља) као по ан ти квар ни ци из ко је тре ба 
по ку пи ти оно што је још упо тре бљи во, или што је као вред но, пре о ста-
ло. „Жи вот је по стао не под но шљив; љу ди га чи не не под но шљи вим, баш 
та кви љу ди“ ти ду ше бри жни ци, ко ји се ли це мер но пред ста вља ју да 
су вам при ја те љи до пр ве те шко ће (вулФ 2014: 189). При ја те љи, ко ји 
то ви ше – ни су. Ра зни ду ше бри жни ци ко ји „ну де, сво ју по моћ“ по ма-
жу ћи, за пра во, са мо се би у оства ри ва њу нај ра зли чи ти јих ин те ре са, 
нај ра зли чи ти јих јав них и тај них оба ве за и за да та ка. Ме ђу тим, ду ше-
бри жни ци су се, по пра ви лу, из ми ца ли, чим би „шти ће ни ци“ из не ве-
ри ли њи хо ва до бро про ра чу на та оче ки ва ња; на кра ју би и Сми то ви и 
Рјеп ни но ви уви де ли да су у гро тлу Лон до на „оста вље ни на це ди лу“ 
(вулФ 2014: 103). „Исти на је [...] да људ ска би ћа не ма ју ни до бр о те, ни 
ве ре, ни ми ло ср ђа“ (вулФ 2014: 93). Иза свег тог ду ше бри жни штва 
сто ји са мо глад за нов цем. 

Ле кар оп ште прак се „др Холмс је та ко љу ба зан чо век. Он се то-
ли ко ин те ре су је за Сеп ти му са. Он са мо же ли да им по мог не, та ко он 
ка же. Има че тво ро сит не де це и по звао ју је на чај, ре кла је она (Ре ци ја) 
Сеп ти му су“ (вулФ 2014: 96). Он ће „ле чи ти Сеп ти му са, ње го ве ме то де 
су до бре [...] али то, да бо ме, ко шта, до ста ко шта“. По сле ше сто не дељ-
ног ле че ња бро мом и за сто ја у пла ћа њу, др Холмс је кон ста то вао да је 
„са да Сеп ти му со во ста ње до бро, да му ви ше ни је ни шта“ (вулФ 2014: 
96–98). А ста ње је би ло исто, као и ра ни је, при ме ти ла је Ре ци ја. 

И дру ги ду ше бри жник има за ни мљи ве по ну де: спе ци ја ли ста сер 
Ви љем Бред шо „је био си гу ран, чим је угле дао Сеп ти му са, да је то крај-
ње озби љан слу чај. Хи тан слу чај! Слу чај пот пу ног сло ма [...] са свим 
симп то ми ма за вр шне фа зе, све је то за кљу чио за два-три ми ну та“, 
„ве о ма те жак бо ле сник“. Сер Ви љем ће га ле чи ти „у јед ном од сво јих 
са на то ри ју ма“, где ће др Бред шо по се ћи ва ти Сеп ти му са „јед ном не-
дељ но“ ра ди ле че ња. Јер „сер Ви љем Бред шо че сто пу ту је по ше зде сет 
и ви ше ми ља, сво јим ко ли ма, да оби ђе бо га те бо ле сни ке ко ји су у ста њу 
да пла те ве о ма ви сок хо но рар за ње гов са вет. А ува же на ле ди Бред шо 
за то вре ма у ко ли ма че ка [...] раз ми шља ју ћи о [...] злат ном зи ду ко ји на-
ра сте сва ког тре нут ка док она че ка; о злат ном зи ду ко ји на ра ста из ме ђу 
њих и свих не ми ра и бри га“. Јер мно го су она и њен муж „пре ту ри ли 
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пре ко гла ве [...] док ни су осе ти ли ка ко су из би ли на ми ран оке ан где 
са мо ми ри сни ве тр о ви ду ва ју; где их љу ди ува жа ва ју, где им за ви де“. 
Ви ше не ма ју ни ка квих бри га, „сва ког че тврт ка ве ли ка ве че ра за ко ле ге 
ле ка ре; по вре ме но ту је и не ки ба зар у до бро твор не свр хе ко ји тре ба 
отво ри ти; не ки члан кра љев ске по ро ди це ко га тре ба по здра ви ти“. Го-
спо ђа Бред шо је ди но „жа ли што ису ви ше ма ло вре ме на про во ди са 
сво јим му жем, чи ји се по сао све ви ше раз ви ја“. Ме ђу тим, „сер Ви љем 
ни је ви ше млад. Ра дио је ве о ма на пор но; сте као је свој по ло жај чи стом 
спо соб но шћу, а био је син јед ног ду ћан џи је“. Сер Ви љем ће по мо ћи 
Сеп ти му су, али, пр во, мо ра да га сме сти у је дан од сво јих са на то ри ју ма, 
ко ји да бо ме ко шта, до ста ко шта. Сер Ви љем, пр во, мо ра да по пра ви 
гре шке др Хол мса. Сер Ви љем „по ла свог вре ме на тро ши на то да по пра-
ви гре шке ле ка ра оп ште прак се. Не ке су не по пра вљи ве“. А он, др Бред шо, 
уз сав свој по сао, мо ра да одр жа ва сво ју ве ли ку ку ћу, свој ау то мо бил; 
го ди на ма је му ко трп но ра дио, сва шта и сва ко га под но сио, да би по стао 
то што је сте! Да кле, ка да брач ни пар Во рен Смит бу де мо гао да пла ти, 
сер Бред шо ће – по мо ћи; за по че ће Сеп ти му со во ле че ње (пре ма вулФ 
2014: 98–106). 

Лон дон ски еста бли шмент го ди на ма обе ћа ва по моћ Ни ко ла ју и 
На ђи Рјеп нин. Ни ко лај мо ра до би ти при сто јан по сао у Лон до ну: „он 
је ру ски кнез, го то во принц“ (црњанСки 1971а, б). Да мо гу нор мал но 
да жи ве. Ме ђу тим, оче ку је се да се и „Књаз“ при ла го ди, да Ко ља „ода-
бе ре стра ну“, да бу де са лон дон ским еста бли шмен том и Ко ми те том 
ру ских бе ло гар де ја ца ко ји су про тив Ста љи но вог ре жи ма у Ру си ји: 
или је про тив или је за Ста љи но ву Ру си ју! Рјеп ни ну но ва си ту а ци ја у 
из бе гли штву у Лон до ну на ла же да на пу сти свој до та да шњи си стем 
вред но сти, сво ја етич ка на че ла, да по ста не праг ма ти чан – ка ко би мо-
гао да се укло пи у но ви еко ном ско-по ли тич ки кон текст Лон до на. Ни 
ен гле ски еста бли шмент, ни ру ски цар ски Ко ми тет у из бе гли штву – 
ни су за Ста љи на. Ко ља пр во то мо ра да раш чи сти у се би и са со бом и 
да им се при кло ни. Ме ђу тим, Ко ља баш то не ће, јер не при ста је да ра ди 
про тив сво је до мо ви не, „ма ћу шке Ро си је“:

Тач но је да слу ша Мо скву, еми си је Мо скве [...] има ра дио-апа рат. 
То ни ма ло не кри је [...] Слу ша и марш Бу ђо ни је ве ко њи це, ко ји се че сто 
чу је [...] Слу ша, ка же, чак му се и до па да. Он је Рус. И оста ће то, до смр ти. 
То је ло гич но. Он це ни ло ги ку ви ше све га, и, пе сму ру ску во ли ви ше 
све га. Се ћа га Ру си је. Се ћа га мла до сти. А рат је про шао. Сад је мир 
(црњанСки 1971б: 74). 

А што се ти че Мо скве, ка ко ка жу, ма ту шке, ни пр стом ма ћи не ће, 
про тив ње. Рат је за вр шен. Сад је мир. Кад би мо гао, су тра би се у Мо скву 
вра тио, или у Санкт Пе терс буг, ма ка кав био [...] По сле све га што се де сило, 
ја не бих ви ше, ни пр стом, про тив Ста љи на, ма као (црњанСки 1971б: 78).
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Због свог етич ког ин те гри те та, због то га што не ће про тив сво је „Ро-
си је“ ни пр стом да мак не, „има да век про ве де у по дру му не ких се дла ра, 
и обу ћа ра, у смра ду ка лу па, и људ ских та ба на, и ђо но ва“ (црњанСки 
1971б: 58–59). Та кав не од го ва ра ни ру ском, цар ском Ко ми те ту, ко ји се 
у Лон до ну кон со ли до вао да би се бо рио про тив Ста љи но вог ре жи ма 
у Ру си ји. Не од го ва ра ни Ен гле зи ма, ко ји пре ко сво јих до бро твор них 
дру шта ва и до бро чи ни те ља ру ску еми гра ци ју умре жа ва ју у по ли тич ке 
игре од ин те ре са за Ен гле ску. Та ко, у че стим раз го во ри ма са сер Мел-
кел мом Пар ком ко ји му пре пи па ва по ли тич ки пулс, Рјеп ни ну по ста ју 
све ја сни је пер су а зив не Мел кел мо ве на ме ре: „Шта [...] то ну ди, сад, тај 
го ро ста сни Шкот? Да бу де те пер сер [...]? Че ло вјек ан гљи че скиј? [...] 
Да кле то је хтео тај но са ти Шкот? Да га пре тво ри у аген та?“ (црњан
Ски 1971б: 327–329). На те Шко то ве пер су а зи је Рјеп нин кроз сме шка ње 
ка же да „во ли и сад Ру си ју“ (црњанСки 1971б: 318). 

Парк је по сма трао Рјеп ни на, па се и он сме шкао. Књаз, ре че ма ло 
ти ше, мо ра ипак при зна ти, да не мо же има ти сим па ти је за оне у Ру си ји, 
ко ји су учи ни ли то ли ко што шта, што је би ло ру жно, је зи во, не схва тљи-
во. Ка ко мо же он то да одо бра ва? Он, Парк, не би мо гао да жи ви у зе мљи, 
где не ма сло бо де, сло бо де штам пе, сло бо де го во ра, сло бо де ми сли (црњан
Ски 1971б: 318). 

Рјеп нин од го ва ра упе ча тљи вим хи ја змом с обр том: 

Што се ње га ти че, од го ва рао је Рјеп нин, он, ни кад ни је, то, што му 
ка же да одо бра ва, одо бра вао. Што се ти че сло бо де, ду го би тра ја ло, да се, 
о ле по ти те да ме, ко јој је то ли ко спо ме ни ка у све ту по диг ну то, го во ри. 
Да пре ко то га пре ђу. Све што је он, Рјеп нин [...] хтео да ка же, то је са мо: 
да ни ко не ма пра во на из да ју. На слу жбу ту ђи ну. Ни кад. [...] Што се ње га 
ти че, он је Рус, па сно си сво ју суд би ну [...] Оста ће та кав до кра ја“ (црњан
Ски 1971б: 318–319). 

Та кав, не при кло њен ни јед ној стра ни, Рјеп нин не мо же да до би је 
ни по сао од ко је га би он и су пру га мо гли да жи ве. Јер но вац је све, он 
све ме ња, у сво јој би ти он је уни вер зал ни ме ха ни зам при ти ска: „знам. 
Сва су та до бро твор на дру штва ов де, оно што Фран цу зи зо ву: фа са де 
[...] Са мо обе ћа ва ју. Обе ћа ва ју“ (црњанСки 1971а: 45). Ни ко ла ју од до-
бро тво ра, по ко зна ко ји пут, сти жу обе ћа ња за по сао, ма кар не ки при-
вре ме ни „за по че так“. Ово га пу та, Рјеп нин мо ра да се упо зна са ба бу-
шком. Мо ра код ње на ру чак, код „гро фи це Па но ве, ве ли ке до бро твор ке 
свих Ру са у Лон до ну“ (црњанСки 1971б: 213), чи ји је по кој ни су пруг био 
Рус, а она Ен гле ски ња, ле ди Дан кен, ро ђа ка сер Мел кел ма. Тре ба ло би 
да пре у зме бри гу око ње них ко ња, „он је са да њен ко њу шар“ (црњанСки 
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1971б: 221). Пи та га „да ли је исти на да је он, Рјеп нин, у Ру си ји, зби ља био 
не ки лорд, не ки принц [...] Да ли је то мо гу ће?“ (црњанСки 1971б: 221), 
на шта јој се Рјеп нин „сме шкао по дру гљи во и ре че, да је, за и ста, та ко 
не што и био. In deed“. На то гро фи ца Па но ва убе дљи во твр ди: „То што 
је до сад био у Лон до ну, би ло је при вре ме но. Ро ђен је за не што бо ље. 
То му је ре кла ко кет но. А до тле, тре ба да по не се свој крст“ (црњанСки 
1971б: 221). Рјеп нин, ко ји је и сам го ди на ма био чи нов ник Цр ве ног 
кр ста, за па жа да ње го ви су на род ни ци ко ји во де Цр ве ни крст не ра де 
оно што би та ква ор га ни за ци ја тре ба ло да ра ди. Рјеп нин је „гле дао не-
сре ћу и слу шао ва пај офи ци ра и вој ни ка ру ских, ко ји су, као и он, из и шли 
са Кри ма. Осра мо ће ни, бед ни, про сја ци у свим зе мља ма Евро пе. Сма трао 
је да је сад, глав но пи та ње: ка ко спа си ти, уоп ште, сав тај свет? На ћи 
за њих за по сле ње, за ра ду, уте ху. Из у ми ру“ (црњанСки 1971б: 259). 

А сви ти из Ко ми те та, ко ји во де и Цр ве ни крст, сма тра ју „да је 
глав но на ста ви ти рат, про тив оних, у Мо скви. Он не. За то што је мир. 
Не тре ба на ста ви ти тра ге ди ју тих вој ни ка и офи ци ра, ко ји су иза шли 
из Ру си је. Око два ми ли о на Ру са. Ми ли он Ру са умр ло је, у ве ли кој 
бе ди, за ових три де сет го ди на, због тих ко ми те та, и њи хо ве па ме ти у 
ту ђи ни“, њи хо вих по ли тич ких ига ра и ку по про да ја (црњанСки 1971б: 
259). Он зна да је сав тај до бро твор ни рад по ли тич ка фа са да за ак тив-
но сти тај них слу жби и шпи јун ски рад. Због то га се јет ко сме шка на 
Ба бу шкин ка те го рич ки став да се „ми ли о ни тро ше на вас, ру ске еми-
гран те. Све се чи ни да се, бар они, ко ји су би ли на на шој стра ни, спа су“ 
(црњанСки 1971б: 260). Од Ба бу шки не пер су а зив не опа ске ве за не за 
„оне на на шој стра ни“, ко јом Рјеп ни на, го то во отво ре но, по зи ва да 
на по кон ста не на „пра ву стра ну“ – он је пре бле део и ци нич но ре пли-
ци рао: „Мо же би ти. Са мо је те шко по ве ро ва ти у љу бав за еми гран те, 
ле ди Дан кен (ре че из не на да ње но ен гле ско име) кад пу ков ни ци у еми-
гра ци ји сад чи сте по су ђе у хо те лу Дор че стер, у Лон до ну. Она мо жда 
не зна да је дан ње гов су на род ник, ан гло фил, је дан од нај чу ве ни јих 
фи нан си је ра ру ског цар ства, са да слу жи, као чу вар оп штин ског ну-
жни ка, у ва ро ши Екс е тер“. Ни они ни су „ода бра ли стра ну“ (црњанСки 
1971б: 260). На та кво Рјеп ни но во ар гу мен то ва но обра зла га ње „Ба бу шка 
је би ла од ско чи ла са сто ли це [...] Сва цр ве на у ли цу до уши ју, ре кла 
му је да је крај ње вре ме [...] да ми сли на сво ју же ну, и, па зи шта го во ри 
[...] Ни је му пру жи ла, на ра стан ку, ни ру ку“ (црњанСки 1971б: 260–261).

Одав но је Рјеп нин про чи тао шта се то за пра во кри је у ду би на ма 
„до бро на мер но сти“ до бро тво ра ко ји се ну де да по мог ну. „Ду ше бри-
жни ци, ду ше бри жни ци“! Рјеп ни на су „те по ну де по мо ћи и ми ло сти ње 
у Лон до ну вре ђа ле за то што је знао, да су ла жне, а увек су да ва не пом-
пе зно пре по доб но, са мо у ве ре но“ (црњанСки 1971а: 354). Због то га, Рјеп-
нин „не ула зи ви ше ни у ка кву за јед ни цу, а нај ма ње у њи хо ву [...] Има 
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и уса мље них љу ди на све ту. И он је то“ (Цр њан ски 1971б: 75). Ни ко лај, 
сто га ни је кон так ти рао с ру ским цар ским Ко ми те том ко ји се у Лон до-
ну кон со ли до вао да би се бо рио про тив Ста љи но вог ре жи ма у Ру си ји. 
Исто вре ме но, „Ко ља, син по што ва ног чла на Ду ме, по сле се дам го ди-
на из бе гли штва у Лон до ну, ни је ви ше во лео, ни Ен гле ску, ни Ен гле зе 
[...] они су упро па сти ли, Ру си ју, хо ти мич но. Кри ви су би ли и за она 
без ум на кр во про ли ћа, у гра ђан ском ра ту [мисли се на Ок то бар ску 
револуцију]“ – а све кроз рад мре же „до бро твор них дру шта ва“ и њи-
хо вих шпи јун ских ак тив но сти (црњанСки 1971б: 63, 64). Због све га 
то га, Рјеп нин не ће да се ве же за ду ше бри жнич ки Ко ми тет ни ти за лон-
дон ске до бро тво ре. Не при кло њен, он зна да ће га они стал но ла га ти; 
да ће: „обе ћа ва ти да ће до би ти по сао, по моћ, help, help, help – сре ћа је 
ту, мо жда, иза ћо шка [...] а да ће по сле ка за ти да им је жао: so so rry и 
оста ви ти, кад до ђу у по се ту, тин, кон зер ву, су пу“ (црњанСки 1971а: 
46, 84–85). Не при кло ње ни мо ра ју би ти ба рем – по ни же ни! „То што не 
мо гу ви ше да жи ве у сво јој про шло сти ни је је ди но што их је му чи ло; 
још је за њих те же, чуд но ва ти је, да не мо гу да жи ве ни у са да шњо сти. 
Не зна ју ни од че га да пла те кров над гла вом. А има ли су две па ла те у 
Пе терс бур гу [...] Оста ли су са ми, пот пу но са ми, њих дво је. Оста вље ни 
на це ди лу“ (црњанСки 1971а: 56–57).

Мре же Лон до на, у ру ка ма ду ше бри жни ка, сте гле су се око брач-
ног па ра Сеп ти му са и Ре ци је Во рен Смит и брач ног па ра Ни ко ла ја и 
На та ли је Рјеп нин – на исти на чин. Ти ме по чи ње њи хов вр тлог у ду би не 
без на ђа. Ана ли за ука зу је на то да је код Цр њан ског „по лип Лон до на“ у 
на ра тив ном и драм ском сми слу раз ви је ни ји и те мељ ни је об ра ђен, иа ко 
у би ти за др жа ва исту ма три цу об ли ко ва ња као код Вир џи ни је Вулф.

* * *
На ста вак сле ди у дру гом бро ју Збор ни ка. Због ве о ма бо га те ис тра-

жи вач ке гра ђе и тех нич ких огра ни че ња у ве зи са оби мом ра да од ре-
ђе них стан дар ди ма Збор ни ка, пр вим де лом ра да ни су мо гли би ти обу-
хва ће ни сви ре ле вант ни драм ски аспек ти ин тер тек сту ал но сти код 
Ми ло ша Цр њан ског и Вир џи ни је Вулф. 

ИЗ ВО РИ И ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
Бахтин, Ми ха ил. „Је дин ство хро но то па.“ По ља бр. 330–331 (1986): 355–357. 
вулФ, Вир џи ни ја. Го спо ђа Да ло веј. Бе о град: По ли ти ка – На род на књи га, 2014.
иБерСФелД, Ан. „Ак тан ци јал ни мо дел у по зо ри шту.“ У: Миочиновић, Мир ја на. Мо дер на 

те о ри ја дра ме. Бе о град: Но лит 1981, 85–117.
конСтантиновић, Зо ран. Увод у упо ред но про у ча ва ње књи жев но сти. Бе о град: СКЗ, 1984.
конСтантиновић, Зо ран. Ин тер тек сту ал на ком па ра ти сти ка. Бе о град: На род на књи га 

– Ал фа, 2002.
кошничар, Со фи ја. Ра дио те а тар про зе Ан дри ћа, Цр њан ског и Кр ле же. Но ви Сад: Ма-

ти ца срп ска, 1996.



68

кошничар, Со фи ја. Ипер бо рео ме ђу же на ма – ин тер вјуи Ми ло ша Цр њан ског Где жи ви 
нај срећ ни ја же на Ју го сла ви је? Текст–кон тек ст–ин тер текст. Но ви Сад: Фи ло-
зоф ски фа кул тет, 2013. 

кошничар, Со фи ја. „Кул ту ра као ег зо ге не тич ка суп струк ту ра се ми ос фер.“ Фи ло лог бр. 
15 (2017): 235–256.

лотМан, Ју риј М. „Огле ди из ти по ло ги је кул ту ре.“ Тре ћи про грам Ра дио Бе о град бр. 4 
(је сен 1974): 439–489.

лотМан, Ју риј М. „Раз не кул ту ре, раз ли чи ти ко до ви.“ По ља бр. 318 (ав густ 1985): 274–275. 
лотМан, Ју риј М. Се ми ос фе ра. Но ви Сад: Све то ви, 2004.
лотМан, Юрий М. Статьипосемиотикеитопологиикультуры.Осемиосфере.Избранные

статьивтрехтомах. Том I. Тал лин, 1992. <http:// www.guмer.in fo/bi bli o tek_Buks/
Cul tu re/Lotм/in dex.ph p.> 6. 2. 2010.

Миочиновић, Мир ја на (прир.). Мо дер на те о ри ја дра ме. Бе о град: Но лит, 1981.
натан, Мо ник. Вир џи ни ја Вулф – њом са мом. Бе о град: Са вре ме на шко ла, 1964. 
Фохт, Иван. Увод у есте ти ку. Са ра је во: Свје тлост, 1984.
хаМБуГер, Кате. Логика књижевности. Београд: Нолит, 1976.
црњанСки, Ми лош. Ро ман о Лон до ну, Пр ва књи га (I). Бе о град: Но лит, 1971а.
црњанСки, Ми лош. Ро ман о Лон до ну, Дру га књи га (II). Бе о град: Но лит 1971б.
„Цр њан ски и ко мен та ри.“ Срп ски књи жев ни ма га зин (СКМ) бр. 2, 19–22 + ко ри це.

Beker, Mi ro slav. Se mi o ti ka knji žev no sti. Za greb: Škol ska knji ga, 1991.
Culler, Jo nat han. Knji žev na te o ri ja, Za greb: Bi bli o te ka AGM, 2001.
oraićtolić, Du brav ka. Te o ri ja ci tat no sti. Za greb: Gra fič ki za vod Hr vat ske, 1990.
Peleš, Ga jo. Tu ma če nje ro ma na. Ar Tre sor, Za greb, 1999. 

So fi ja M. Koš ni čar

DramaticAspectsofIntertextualWhisperingBetweenMilošCrnjanski
andVirginiaWoolf

(PartI)

Sum mary

This pa per fo cu ses on the dra ma tic aspects of in ter tex tu al con nec ti ons bet we en 
Mrs. Dal lo way by Vir gi nia Wo olf and Ro man o Lon do nu (A No vel abo ut Lon don) by Mi loš 
Cr njan ski. The aspects of in ter tex tu al di a lo gue and ci ta tion as im por tant par ti ci pants in 
re fe ren ce texts, first of all in the do main of chro no to pic fra me work, dra ma tic si tu a ti ons, 
the ap plied procédé of for ma tion of par ti cu lar ac tors, and a cer tain com mon mo ti va ti o nal 
and the ma tic com plex, are in di ca ted.

In the first part of the pa per, the emp ha sis is on key aspects of the ci ta ti ons in the 
do main of ba sic chro no to pes and con tex tu al dra ma tic en vi ron ment in which the dra ma 
of the mar ried co u ples War ren Smith and Rjep nin is con struc ted; the ir com mon “di ver-
gen ce” from the ho ri zon of ex pec ta ti ons of the Lon don esta blis hment, as a pre lu de to the 
dra ma tic fall of the men ti o ned co u ples to the dis fa vor of evil fa te.

The go als of the pa per are mul ti ple: to con tri bu te to the mo re com ple te con si de ra tion 
of ci ta tion cor re spon den ces in the do main of po e tics of cre a ti vity and tо disclosе a com-
mon dra ma tic so u r ce of a com plex de sign pro cess in the in di ca ted texts of Wo olf and 
Cr njan ski; to po int to the gre at po ten tial of the new re a dings of the se texts, as well as the 
pos si bi li ti es of the ir dra ma ti za tion and sta ging of the in ter tex tu al type.

Keywords: dra ma tic in Mrs. Dal lo way by Vir gi nia Wo olf and Ro man o Lon do nu 
(A No vel abo ut Lon don) by Mi loš Cr njan ski, in ter tex tu al di a lo gue, ci ta tion in ar ti stic 
pro se, ci ta tion in nar ra tion tec hni que, ci ta tion of chro no to pics, ci ta tion in per so na lity 
de sign, ci ta tion of mo ti ves, ci ta tion of ac tan tial mo dels.
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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

ПУ ТО ВА ЊА СРП СКИХ АКА ДЕМ СКИХ  
ПЕ ВАЧ КИХ ДРУ ЖИ НА: ПРИ МЕ РИ ДРУ ЖИ НА  

„ОБИ ЛИЋ“ И „БАЛ КАН“∗∗

СА ЖЕ ТАК: Пред мет ис тра жи ва ња су прак се пу то ва ња срп ских ака дем ских 
пе вач ких дру жи на, пре све га Ака дем ског пе вач ког дру штва „Оби лић“ из Бе о гра да 
и Ака дем ско пје вач ко-там бу ра шког клу ба „Бал кан“ из За гре ба. По себ на па жња 
по све ће на је осо бе но сти ма ака дем ских дру жи на у од но су на дру га пе вач ка дру штва, 
пре све га на пла ну ро да, мо бил но сти и по ли тич ко-иде о ло шког де ло ва ња. До мо вин-
ска пу то ва ња „Оби ли ћа“ и „Бал ка на“ ра све тље на су ка ко као иде о ло шки про јек ти, 
та ко и као афек тив не, ис ку стве не прак се. На осно ву све до чан ства уче сни ка, по ка-
зу је се на ко ји на чин се иде ја ује ди ње ња срп ске на ци о нал не те ри то ри је про вла чи 
кроз прак се пу то ва ња пе вач ких дру жи на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пе вач ке дру жи не, ака дем ска дру штва, на ци о на ли зам, пу то-
ва ња, Ака дем ско пе вач ко дру штво „Оби лић“ (Бе о град), Ака дем ско пје вач ко-там-
бу ра шки клуб „Бал кан“ (За греб).

Те ма овог ра да је су прак се пу то ва ња срп ских ака дем ских пе вач ких 
дру жи на1 на кра ју ду гог XIX ве ка, од но сно од осам де се тих го ди на 
XIX сто ле ћа до по чет ка Пр вог свет ског ра та. Ова пу то ва ња по сма трам 

* sr dja na ta na sov ski@yahoo.co.uk
** Рад је пи сан у окви ру про јек та 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 (бр. 177004 /2011–2019/), 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. За хва љу јем др Би ља ни Ми ла но-
вић на са ве ти ма и су ге сти ја ма у ра ду.

1 У XIX ве ку су тер ми ни „дру жи на“ и „дру штво“ би ли у рав но прав ној упо тре би, док 
у са вре ме ној му зи ко ло шкој ли те ра ту ри до ми ни ра упо тре ба тер ми на „дру штво“. Упо тре бом 
тер ми на „дру жи на“ у овом ра ду на гла ша ва се дру же ње као зна ча јан аспект њи хо ве де лат-
но сти. На и ме, док нас тер мин „дру штво“ упу ћу је на раз ми шља ње о овим ин сти ту ци ја ма у 
смер ни ца ма те о ри ја са вре ме них ци вил них по кре та у ко ји ма се по је дин ци оку пља ју око 
од ре ђе не иде о ло ги је и дру штве но по ли тич ког про гра ма, тер мин „дру жи на“ ука зу је на из-
вор ни ка рак тер ових удру же ња, ко ја су у ве ћој ме ри би ла ме сто со ци ја ли за ци је, а тек на кон 
то га ме ста кул тур ног, про свет ног и му зич ког дру штве ног де ло ва ња.
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као прак се ко је су кон сти ту и са ле срп ску на ци о нал ну те ри то ри ју ка ко 
на иде о ло шком ни воу, та ко и на ни воу ди рект ног, афек тив ног ис ку ства. 
Огра ни чио сам се на прак се срп ских ака дем ских пе вач ких дру жи на јер 
по сто је од ре ђе не осо бе но сти ака дем ских дру жи на, ко је се углав ном ти чу 
пи та ња ро да, мо бил но сти, те у од ре ђе ној ме ри и са мог ре пер то а ра.2 

По зна то је да су пе вач ка дру штва де ло ва ла као но си о ци на ци о на-
ли стич ке иде о ло ги је, те као је дан од ва жних ме ха ни за ма та ко зва ног 
ома со вља ва ња на ци о на ли зма (уп. düding1984;klenke1998;BoHlMan
2004;MarkoVić2005). Пе вач ке дру жи не су за пра во би ле јед на од мре жа 
ин сти ту ци ја ко је су се осла ња ле на но ву сна гу гра ђан ске кла се и ње не 
кул ту ре и ко је су про из во ди ле на ци о на ли зам пре до ча ва ју ћи га као 
чи ње нич но, нор мал но ста ње ства ри. Им пе ра тив ује ди ње ња Ср ба кроз 
мре жу пе вач ких дру жи на та ко ђе је ја чао кра јем XIX ве ка. Пе вач ке дру-
жи не ви ђе не су као ин сти ту ци је „ко је у јед но сна жно ко ло тре ба да 
спо је све Ср бе из свих кра је ва“ (Гусле 1, 1911:52), ко је са ра ђу ју пре ко-
ра чу ју ћи по ли тич ке гра ни це, те ко је има ју за циљ да ује ди не Ср бе у 
свим кра је ви ма, кроз па три от ско де ло ва ње, као сво је вр сни „мо сто ви 
ко му ни ка ци је“ (MarkoVić2005:138). По ред отво ре ног иде о ло шког 
де ло ва ња, пе вач ке дру жи не би ла су, ме ђу тим, и ло кус дру же ња и афек-
тив них прак си гра ђан ске кла се. Удру жи ва ње у пе вач ке дру жи не отва-
ра ло је про стор со ци ја ли за ци је са исто ми шље ни ци ма, што је по не кад 
би ло ва жни је од про свет них и иде о ло шких аспи ра ци ја ових ин сти ту-
ци ја. Пе вач ке дру жи не су, да кле, пред ста вља ле про стор дру штве ног 
су жи во та и ме ста где се на ци ја фор ми ра ла као „оте ло тво ре на за јед-
ни ца“, на су прот „за ми шље ној за јед ни ци“ Бе не дик та Ан дер со на (an
derson1991;leerssen2015). „На ци о нал но про све ћи ва ње“ је за пра во 
мо гло функ ци о ни са ти са мо уко ли ко су чла но ви ак тив но сти ма дру жи-
не при сту па ли искре но и у ду ху со ли дар но сти пре ма дру гим чла но-
ви ма, а од чла но ва се оче ки ва ло да јед ни дру ги ма по ма жу, ка ко у пе сми 
та ко и у жи во ту. Ова кво збли жа ва ње има ло је за циљ да сру ши ста-
ле шке гра ни це и као та кво ди рект но је по ве за но са на ци о на ли змом 
као иде о ло ги јом ега ли та ри зма. 

Од ви ја ју ћи се у кон тек сту раз во ја кул та пу то ва ња као нео дво ји вог 
де ла гра ђан ске кул ту ре XIX ве ка, пу то ва ња су у окви ру ак тив но сти 
пе вач ких дру жи на би ла јед на од основ них прак си и до по чет ка XX 
ве ка по ста ла су ши ро ко рас про стра ње на, чак и у ма њим ме сти ма (уп. 
цветковић2015). Пе вач ке дру жи не ре дов но су, као вид дру же ња, при-
ре ђи ва ле из ле те сво јих чла но ва. По ред то га, ор га ни зо ва на су го сто ва ња 

2 Про фил ре пер то а ра ака дем ских пе вач ких дру жи на је де лом и сам био усло вљен 
фак то ри ма ро да и уз ра ста чла но ва дру жи на, а од ли ко ва ло га је из ра же но при су ство па три-
от ских хор ских ком по зи ци ја, хим ни и по кли ча (за ви ше де та ља вид. atanasoVski 2015: 
194–202; пи та ње ре пер то а ра не ће би ти по себ но раз ма тра но у овом ра ду).
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у обли жњим ме сти ма, као и по се те по во дом ју би ле ја ве ћих дру жи на. 
Ко нач но, по је ди не пе вач ке дру жи не ор га ни зо ва ле су ам би ци о зне тур-
не је, по се ћу ју ћи и ге о граф ски уда ље ни је кра је ве на се ље не Ср би ма и 
одр жа ва ју ћи низ кон це ра та у са рад њи ка ко са дру гим пе вач ким дру-
штви ма, та ко и са кул тур ним и до бро твор ним ин сти ту ци ја ма, због че га 
су не рет ко пу то ва ле пре ко та да шњих по ли тич ких гра ни ца, а би ло је 
и из у зет них слу ча је ва ве ли ких тур не ја усме ре них ка про сто ри ма дру-
гих на ци ја, по пут Бу гар ске, Не мач ке, и та ко да ље.3 

Ака дем ске му шке пе вач ке дру жи не фор ми ра ле су се у Сред њој 
Евро пи по чев од по след њих де це ни ја XIX сто ле ћа као по себ не вр сте 
дру жи на ко је су сво је члан ство ре гру то ва ле ис кљу чи во из сту дент ске 
по пу ла ци је (уп. klenke1998;eiCHner2012). Осни ва не су по пра ви лу у 
ве ћим ака дем ским цен три ма и би ле су са чи ње не ис кљу чи во од му шка-
ра ца. Му шке пе вач ке дру жи не су по чет ком XIX ве ка би ле уо би ча је не, 
али је кра јем ве ка ве ћи на хо ро ва, по го то ву оних у ве ћим гра до ви ма, 
по че ла да ре гру ту је и жен ско члан ство фор ми ра ју ћи ме шо ви ти хор ски 
са став, те су се ис кљу чи во му шки хо ро ви за др жа ли у ма њим дру жи-
на ма, не рет ко у ру рал ним сре ди на ма. По ја ва ака дем ских пе вач ких 
дру жи на би ла је про тив те жа овом трен ду. Оку пља ју ћи сту ден те, ове 
дру жи не би ле су за пра во ме ста где су иде а ли ви ри ли те та и ко дек си 
ча сти би ли из ра зи то сна жни. На пре ла зу у XX век ака дем ске дру жи не 
су ге не ри са ле и мо би ли са ле на ци о на ли стич ку иде о ло ги ју и ра то бор-
ну ене р ги ју ака дем ске мла де жи, што је по пра ви лу би ло у ко ли зи ји са 
по ли ти ка ма им пе ри ја и на ци о нал них др жа ва, ко је су, у пе ри о ду од 
ује ди ње на Не мач ке до Пр вог свет ског ра та, ве што, ди пло мат ски и уз-
др жа но ба лан си ра ле сво је по зи ци је на по ли тич кој и вој ној ин те ре сној 
ма пи Евро пе (klark2014). 

Дит мар Клен ке (klenke 1998) за го вор ник је те зе да не мач ке ака-
дем ске пе вач ке дру жи не тре ба по сма тра ти кроз ма ску ли ни култ дво-
бо ја ко ји је био ра ши рен ме ђу ака дем ском омла ди ном Вил хел мин ског 
до ба. Клен ке на во ди при ме ре да су ака дем ске дру жи не, по ред хор ског 
пе ва ња, об у хва та ле и ча со ве фи зич ке кул ту ре и бор бе, те да су чла но ви 
дру штва сма тра ли да је по треб но ра ди ти на ви со кој фи зич кој из др жљи-
во сти. У кон тек сту не мач ког дру штва ко је је про у ча вао, Клен ке за-
кљу чу је да је кроз култ дво бо ја и не рет ко кр ва вих об ра чу на не го ва на 
ма ску ли на кул ту ра по но са, а осе ћа ње лич ног, „му шког по но са“ по ве-
зи ва но је са „по но сом на ци је“. Кон цепт фи зич ког од го ја био је не раз-
дво јив од ака дем ског обра зо ва ња, а при пад ни ци ака дем ске по пу ла ци је 

3 Ови слу ча је ви се пре вас ход но од но се на Бе о град ско пе вач ко дру штво, ко је је би ло 
у спе ци фич ном по ло жа ју и има ло је дин стве ну функ ци ју у окви ру кул тур не по ли ти ке Кра-
ље ви не Ср би је (уп. MilanoVić 2014а; 2014b).
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су, про ла зе ћи кроз оба ова про це са, по ста ја ли при пад ни ци „на ци о нал-
не ели те“. У овом све ту сту де на та, ко ји Клен ке на зи ва и „ми кро ко смо-
сом кр ва вог кул та кон фрон та ци је“, на ци ја је би ла ви рил на хе рој ска 
тво ре ви на ко ју тре ба оте ло тво ри ти у хе рој ским де ли ма и на њи ма 
уста но вље ној др жа ви (klenke 1998: 145–150; уп. Hull2006). На овај 
на чин је, кроз фи зич ку кул ту ру и дво бо је, али и кроз пе ва ње, осе ћа ње 
„му шко сти“ и по но са по ве зи ва но са на ци о на ли змом као прак сом на 
те ле сном, ви сце рал ном ни воу, а на ци о на ли зам је био прак ти ко ван не 
као иде о ло ги ја и по ли тич ко убе ђе ње већ као ви со ко афек тив но де ла ње. 

Сфе ра у ко јој су ака дем ске дру жи не пред ња чи ле у но вим трен до-
ви ма сва ка ко је би ла по ја ча на мо бил ност. За раз ли ку од гра ђан ских 
пе вач ких дру жи на са ме шо ви тим хо ром, ака дем ске дру жи не и њи хов 
му шки збор би ле су мно го спрем ни је да под у зму пу то ва ња, екс тен-
зив не тур не је, те да ре дов но кон цер ти ра ју ван свог ма тич ног гра да 
(из у зе так је, на рав но, Бе о град ско пе вач ко дру штво, вид. фу сно ту 3). 
Ве зу мо бил но сти и „на ци о нал не ми си је“ му шке пе вач ке дру жи не под-
ву као је и ау тор сле де ћих ре до ва у ли сту Гу сле: 

Дру штво са му шким збо ром је мо бил ни је, оно се лак ше кре ће, 
лак ше и сло бод ни је ра ди, не го ли дру штво где се мо ра да во ди ра чу на 
и о сто ти ну оправ да них, а ваљ да још ви ше нео прав да них пре тен зи ја 
жен ских чла но ва. Дру штво са ме шо ви тим збо ром ве за но је за сво је уже 
ме сто, оно се вр ло те шко мо же да ре ши на из лет, на пут, на рад ван свог 
гње зда. А хо ће ли на ша пев. дру штва да по слу же у за ма шној иде ји на-
род на про све ћи ва ња – што њи ма сва ка ко у ду жност спа да, и што се баш 
пу тем на ших срп. пев. дру шта ва мо же нај у спе шни је да по сти за ва – онда 
се мо ра ју ла ти ти по сла си сте мат ског по се ћи ва ња срп ских ме ста, где не 
по сто је пев. дру штва; ши ре ња срп ске пе сме и про све те у сви ма сло је-
ви ма на род ним; мо ра ју за и ла зи ти у на род; мо ра ју да кле би ти окрет ни, 
вољ ни и спо соб ни за ова кав рад (Гусле 3, 1913: 52–53).

Срп ске ака дем ске пе вач ке дру жи не по ја ви ле су се у дру гој по ло-
ви ни XIX ве ка, и то нај пре у пре сто ни ца ма Ау стро у гар ске, у Бе чу и у 
Бу дим пе шти, где је и нај ве ћи број срп ских сту де на та био ло ци ран. 
Срп ско ака дем ско дру штво „Зо ра“ у Бе чу осно ва ло је му зич ку сек ци ју, 
од но сно хор, већ 1862. го ди не, а по чет ком XX ве ка о ње му се го во ри-
ло као о „нај о збиљ ни јем срп ском омла дин ском дру штву“ (Политика 
3. VII 1907: 2; пејовић 2001: 101–102). По ја ви дру гих срп ских ака дем-
ских пе вач ких дру жи на прет хо ди ла је ор га ни за ци ја Ује ди ње на омла-
ди на срп ска, осно ва на 1866. го ди не, ко ју је за пра во ини ци ра ло дру штво 
„Зо ра“. Ује ди ње на омла ди на са ра ђи ва ла је и са дру гим пе вач ким дру-
жи на ма и би ла је по кро ви тељ Са ве за срп ских пе вач ких дру шта ва у 
Вр шцу, те је ње на пре вас ход на уло га би ла умре жа ва ње срп ских ин сти-
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ту ци ја у Ау стро у гар ској и про ли фе ра ци ја на ра ти ва све срп ског ује ди-
ње ња (MarkoVić2004). У Бу дим пе шти је ра ди ло Срп ско ака дем ско 
пе вач ко дру штво „Ви шњић“ ко је је за пра во би ло му зич ка сек ци ја 
Ко ла мла дих Ср ба у Бу дим пе шти, осно ва ног 1881. го ди не, а у окви ру 
сек ци је по сто јао је и там бу ра шки са став (вид. Гусле 3, 1913: 61).4 

Нај број ни је и нај у ти цај ни је сва ка ко је би ло Ака дем ско пе вач ко 
дру штво, осно ва но при Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду 1884. го ди не, ко је 
је три го ди не доц ни је на зва но „Оби лић“.5 Ово дру штво је у од ре ђе ној 
ме ри би ло не ти пич но јер су, по чев од 1893. го ди не, при ма не и чла ни це, 
те је од 1896. по сто јао и ме шо ви ти хор (коСтић 2005: 47), иа ко је и на-
кон то га, све до Пр вог свет ског ра та, му шки збор имао ва жно ме сто у 
ра ду хо ра. По ред то га, за раз ли ку од оста лих ака дем ских пе вач ких 
дру жи на, у ко ји ма хо ро во ђе ни су би ле за па же не, а нај че шће је та ко ђе 
би ло ре чи о сту ден ти ма-ама те ри ма, „Оби лић“ је за сво је хо ро во ђе имао 
во де ће бе о град ске ком по зи то ре, укљу чу ју ћи Сте ва на Мо крањ ца, Јо си фа 
Ма рин ко ви ћа, као и Бо жи да ра Јок си мо ви ћа. Срп ска сту дент ска омла-
ди на у За гре бу осно ва ла је 1904. го ди не Ака дем ско пје вач ко-там бу-
ра шки клуб „Бал кан“, ко ји је био уско по ве зан са Срп ском са мо стал ном 
стран ком у Хр ват ској.6 У де це ни ји ко ја је прет хо ди ла из би ја њу Пр вог 
свет ског ра та, „Оби лић“ и „Бал кан“ сва ка ко су би ле две нај ве ће срп ске 
ака дем ске пе вач ке дру жи не и уз Бе о град ско пе вач ко дру штво би ле су 
ме ђу дру жи на ма у ко ји ма је кул ту ра пу то ва ња би ла нај ви ше из ра же на. 
По ред то га, по чет ком дру ге де це ни је XX ве ка би ло је ак тив но и Срп ско 
ака дем ско пе вач ко дру штво „Сун цо крет“ из Но вог Са да (вид. Гусле 2, 
1912: 8).

Со ци ја ли за ци ја је у ака дем ским пе вач ким дру жи на ма би ла ин-
тен зив но на гла ше на. Збли жа ва ње, „дру штве ни жи вот“, те не го ва ње 
„мла дић ке ве се ло сти“ при ли ком осни ва ња „Оби ли ћа“ екс пли цит но 

4 У Гра цу је 1875. го ди не осно ва но Срп ско ака дем ско дру штво „Ср ба ди ја“ ко је је при-
ре ђи ва ло му зич ке при ред бе у са рад њи са сло ве нач ким пе вач ким дру жи на ма, али, и по ред 
крат ко трај ног ра да пе вач ке шко ле, за сни ва ње срп ске ака дем ске пе вач ке дру жи не ни је ус пе ло. 
Срп ски сту ден ти у Пра гу су та ко ђе одр жа ва ли по је ди не при ред бе, без осни ва ња пе вач ког 
дру штва. пејовић 2001: 106.

5 Ар хи ва „Оби ли ћа“, ко ја би би ла дра го це на у ис тра жи ва њу исто ри је и ра да ове дру-
жи не, уни ште на је кра јем Дру гог свет ског ра та. За основ не из во ре за исто ри ју пе вач ког 
дру штва „Оби лић“, у ко ме су са др жа ни ар хив ски из во ри, по да ци из штам пе, али пре све га 
усме на исто ри ја и се ћа ња чла но ва, вид. СиМоновић 1984; МаГазиновић 2000; МајДанац, 
раДојчић2005.

6 Основ ни из вор за исто ри ју пе вач ке дру жи не „Бал кан“ је сте ма те ри јал ко ји је при-
ку пио Све то лик Па шћан Ко ја нов, хо ро во ђа дру штва у ме ђу рат ном пе ри о ду (од 1922), са 
на ме ром да по во дом пе де се то го ди шњи це осни ва ња при ре ди спо ме ни цу. Реч је пре све га о 
из во ди ма из днев ног ли ста Но ви Ср бо бран, од но сно Ср бо бран, али и из дру ге пе ри о ди ке, о 
лич ним се ћа њи ма, фо то гра фи ја ма, и слич но; вид. Ар хив Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, 
Фонд Све то ли ка Па шћа на Ко ја но ва, фа сци кла 129.
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су се на во ди ли као ци ље ви дру штва, док је хор ско пе ва ње пред ста-
вља но као „ле па ве шти на“ ко ја упра во има за да так да ге не ри ше ову 
пре ко нео п ход ну „дру жев ност“ (коСтић2005:14–15;уп. СиМоновић
1984:109). Ака дем ске пе вач ке дру жи не че сто су раз ви ја ле и кон так те 
са дру гим ака дем ским дру жи на ма, као и ве зе са фи скул тур ним ор га-
ни за ци ја ма.7 Та ко је „Оби лић“ у ви ше на вра та са ра ђи вао са Дру штвом 
за гим на сти ку и бо ре ње, уче ству ју ћи на њего вим при ред ба ма, а при-
ли ком тур не је у Бо сни 1911. го ди не при су ство вао је све ча ним ве жба ма 
са ра јев ског срп ског „Со ко ла“ (коСтић 2005: 23–24, 79). 

Култ „му шко сти“ ко ји се не го вао у ака дем ским пе вач ким дру жи-
на ма био је нео дво јив од иде о ло ги је на ци о на ли зма. Си нер гиј ска ве за 
из ме ђу „му шког“ дру же ња и „на ци о нал ног ра да“ би ла је екс пли цит но 
под сти ца на и не го ва на. Ака дем ске пе вач ке дру жи не пер ци пи ра не су 
као удру же ња на ци о нал но осве шће не омла ди не ко ја има исто риј ску 
уло гу да мо би ли ше при пад ни ке на ци је ко ји ни су ра ни је би ли ан га жо-
ва ни на по љу „на ци о нал ног ра да“ та ко што ће соп стве ним де ла њем, 
со ци јал ним умре жа ва њем и пу то ва њи ма, по ста ви ти при мер ан га жо-
ва ња мла дих му шка ра ца у ци љу гра ђе ња на ци је. По себ но су за ни мљи-
ви при ка зи пе вач ких на сту па му шких збо ро ва ака дем ских дру жи на у 
ко ји ма се упра во по тен ци ра му шкост и ста ме ност гла со ва и на сту па, 
а енер гич ност из во ђе ња по кли ча и на ци о нал них хим ни по ве зу је се са 
ус пе ло и убе дљи во из ве де ном на ци о нал ном ми си јом. Ре чи ма ано ним-
ног пи сца ру бри ке ве сти у ли сту Гу сле, по во дом скуп шти не Пе вач ког 
дру штва Ср ба ве ли ко шко ла ца „Ви шњић“ из Бу дим пе ште, „баш та 
ин те ли гент на, на пред на омла ди на тре ба да пред ња чи и при ме ром 
по ка же оста лим на шим кон зер ва тив ним пе вач ким дру жи на ма, ка ко 
ва ља [...] раз ви ти сми шљен и си сте мат ски рад“ (Гусле1, 1911: 58, уп. 
и при каз на сту па „Бал ка на“ об ја вљен у ли сту Но ви Ср бо бран 18. VII 
1905; де таљ ни је о ве зи ма ску ли ни те та и на ци о на ли зма у ма те ри јал ним 
прак са ма ака дем ских пе вач ких дру жи на вид. atanasoVski 2015: 189–217).

Иа ко су се пе вач ке дру жи не по пра ви лу пред ста вља ле као не стра-
нач ке, по ли тич ки ак ти ви зам био је нео дво јив од ака дем ских пе вач ких 
дру жи на и из њи хо ве ак тив но сти ја сно се мо же за кљу чи ти да су би ле 
укљу че не и у днев но по ли тич ка де ша ва ња. Две нај ве ће дру жи не, „Оби-
лић“ и „Бал кан“, би ле су уско ве за не за од ре ђе не по ли тич ке стран ке 
– На род ну ра ди кал ну стран ку у Кра ље ви ни Ср би ји, од но сно Срп ску 
са мо стал ну стран ку у Кра ље ви ни Хр ват ској и Сла во ни ји. Пе вач ка 

7 Иа ко ова за па жа ња по твр ђу ју обра сце ра да ака дем ских пе вач ких дру жи на ко је је 
Клен ке уо чио у не мач ком кон тек сту, по треб но је ис та ћи да су у спе ци фич ном кон тек сту 
Бе о гра да као пре сто ни це Кра ље ви не Ср би је, по ред „Оби ли ћа“, још два зна чај на пе вач ка 
дру штва – Бе о град ско пе вач ко дру штво и Пе вач ко дру штво „Стан ко вић“ – не го ва ла слич ну 
вр сту ак тив но сти. 
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дру жи на „Оби лић“, осно ва на три го ди не на кон опо зи ци о не На род не 
ра ди кал не стран ке, убр зо је, због ве за са ра ди ка ли ма, по ста ла пред мет 
па жње Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва. Го ди не 1994. дру жи ни 
„Оби лић“ пу то ва ње по за пад ној Ср би ји би ло је за бра ње но као акт 
„по ли тич ке про па ган де“, јер је та да шња вла да сма тра ла да је пред сед-
ник дру жи не „Оби лић“ (Ми лен ко Ве снић, ина че ми ни стар у прет ход-
ној ра ди кал ској вла ди) ути цао на др жа ње ве ли ко шко ла ца при ли ком 
сту дент ских про те ста ја ну а ра и апри ла 1994, ве за них за уки да ње Уста-
ва из 1888. го ди не (коСтић 2005: 37). На ци о нал но усме ре ње „Оби ли ћа“, 
пре ма то ме, ни је под ра зу ме ва ло без у слов ну по др шку др жав ној по ли-
ти ци, по го то ву не у пе ри о ди ма ка да је она би ла ам би ва лент на пре ма 
иде ји на ци о нал ног ује ди ње ња (уп. Милановић 2011). Ова пе вач ка дру-
жи на би ла је члан-уте ме љи вач Дру штва Све тог Са ве, ко је је има ло ми-
си ју да се ба ви „на ци о нал ним ра дом“ у Осман ском цар ству, а са ра ђи ва-
ла је и са Ака дем ским дру штвом „Мла дост“ из Бе о гра да, у ко јем су се 
оку пља ли сту ден ти из „Ста ре Ср би је“. „Оби лић“ је, та ко ђе, 1892. го ди-
не уче ство вао у здру же ној ре ак ци ји на об ја вљи ва ње та ко зва не Ко ма-
ро вље ве ет но граф ске кар те, у ко јој су на вод но би ле са др жа не бу гар ске 
пре тен зи је на те ри то ри је „Ста ре Ср би је“.8

Дру жи на „Бал кан“ осно ва на је го ди ну да на по уво ђе њу „но вог 
кур са“ у ра ду Срп ске са мо стал не стран ке, ка да су на ње но че ло до шли 
Бог дан Ме да ко вић и Све то зар При би ће вић. При би ће вић и ње го ви са-
рад ни ци ви де ли су у по ли тич ким и ин сти ту ци о нал ним окви ри ма Кра-
ље ви не Хр ват ске и Сла во ни је но ву прав ну плат фор му за оства ри ва ње 
пра ва Ср ба. У са ве зу са хр ват ским по ли ти ча ри ма на гла ше не ју жно-
сло вен ске ори јен та ци је ор га ни зо ва ли су за јед нич ки хр ват ско-срп ски 
фронт за од бра ну од по ли ти ке ма ђа ри за ци је (уп. gašić2001). Гла си ло 
Срп ске са мо стал не стран ке, днев ни лист Ср бо бран, ујед но је би ло и 
нај зна чај ни ји ме диј ко ји је оба ве шта вао и по хвал но се из ра жа вао о 
по ду хва ти ма пе вач ке дру жи не „Бал кан“. Пе вач ка дру жи на „Бал кан“ 
ре дов но је при ре ђи ва ла до бро твор не кон цер те у ко рист Срп ског ака дем-

8 „Ко ма ро вље ва кар та“ би ла је ет но граф ска кар та ко ја је тре ба ло да при ка же све европ-
ске Сло ве не. Из ра дио ју је Н. С. Зар јан ко, на осно ву по сто је ћих ста ти стич ких при ка за, а 
об ја вље на је 1889. го ди не у Санкт Пе тер бур гу, у из да њу В. В. Ко ма ро ва. Ова кар та иза зва ла 
је ве ли ку па жњу у Ср би ји, јер су на њој сви Сло ве ни у Ма ке до ни ји би ли озна че ни као Бу-
га ри. По ред не го до ва ња ве ли ког бро ја срп ских ин те лек ту а ла ца, укљу чу ју ћи Сто ја на Про-
ти ћа и Ми ло ра да Ме да ко ви ћа, Кра ље ви на Ср би ја је из да ла зва нич ни де марш и у на ред ном 
из да њу кар те ово је би ло ко ри го ва но (протић 1888; МеДаковић 1890). На по ме ну том збо ру 
у Бе о гра ду на ко ме је осу ђе но пу бли ко ва ње ове кар те, по ред „Оби ли ћа“, уче ство ва ло је још 
шест ака дем ских ор га ни за ци ја: „По бра тим ство“, „Да ни чић“, „Пан чић“, Прав нич ко дру штво, 
бо го слов ско дру штво „Брат ство“ и Дру жи на ђа ка учи тељ ске шко ле, а као ре зул тат збо ра 
био је по кре нут про је кат из да ва ња кон ку рент не ет но граф ске кар те срп ских зе ма ља, те осни-
ва ње Фон да за пу то ва ње ђа ка по срп ским зе мља ма (коСтић 2005: 29–30). О кон цеп ту „Ста ре 
Ср би је“ и од но су „Ста ре Ср би је“ са Ма ке до ни јом вид. де таљ ни је у atanasoVski 2017.
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ског пот пор ног дру штва, ко је је по ма га ло си ро ма шне срп ске ака дем це 
у За гре бу, а по ма га ла је и дру ге ло кал не ини ци ја ти ве. 

Пу то ва ња и тур не је ака дем ских пе вач ких дру жи на би ли су ди-
рект но ко ри шће ни за оства ри ва ње ци ља ши ре ња иде о ло ги је на ци о на-
ли зма и умре жа ва ња са дру гим ин сти ту ци ја ма. Иа ко су срп ска пе вач ка 
дру штва кра јем XIX ве ка сва ка ко ин тен зи ви ра ла прак су пу то ва ња, са 
из у зет ком Бе о град ског пе вач ког дру штва (вид. MilanoVić2014), ака-
дем ске дру жи не су у овом по гле ду да ле ко пред ња чи ле у од но су на 
дру га дру штва. По ред из ле та и кра ћих по се та ко ји су би ли уо би ча је ни 
и за дру га дру штва, ака дем ске пе вач ке дру жи не по себ но су се ис ти-
ца ле че стом ор га ни за ци јом ам би ци о зних тур не ја и ду жих пу то ва ња, 
ко ји су их не рет ко во ди ли у њи ма уда ље не кра је ве, те кроз ко је су 
пре ко ра ча ва ли по сто је ће по ли тич ке и ме ђу др жав не гра ни це. По ве за ти 
срп ске про сто ре ко ји су би ли раз де ље ни на по ли тич кој ма пи Бал ка на 
сма тра ло се за сво је вр сну ду жност ака дем ских дру жи на. Јав ност је 
по го то ву би ла ра да да по здра ви пу то ва ња ко ја су дру жи не во ди ле на 
те ри то ри је чи ји је по ли тич ки или еко ном ски ста тус био не по во љан, 
по пут анек си ра не Бо сне и Хер це го ви не, оси ро ма ше не Ли ке или „Ста ре 
Ср би је“ под осман ском вла шћу. 

Пу то ва ња дру штва „Оби лић“ за по че ла су у ма ју 1888. го ди не (по-
во дом Ус кр са), че ти ри го ди не по осни ва њу, из ле том у Ниш, а већ у 
пр вих де сет го ди на по сто ја ња дру штво је при ре ди ло осам из ле та и 
тур не ја. Пу то ва ња су по пра ви лу ор га ни зо ва на јед ном го ди шње, у то ку 
ус кр шњих пра зни ка, али је би ло слу ча је ва ка да се пу то ва ло и ви ше 
пу та у то ку го ди не. Пу то ва ња су из о ста ла са мо 1894, ка да је дру штво 
про сла вља ло де се то го ди шни цу ра да, те је при ре ди ло про сла ву и уго-
сти ло ви ше при ја тељ ских дру жи на у Бе о гра ду, као и 1898. го ди не, 
услед не по вољ них по ли тич ких при ли ка фор ми ра ња про а у стриј ске 
вла де Вла да на Ђор ђе ви ћа ко ја је не га тив но гле да ла на ак тив но сти 
дру жи не „Оби лић“ (коСтић2005:49). 

Го ди не 1891, уме сто уо би ча је ног из ле та, дру штво је при ре ди ло тур-
не ју, оби ла зе ћи гра до ве ис точ не Ср би је и на сту па ју ћи и у Ру му ни ји. 
Ово је на ред них го ди на по ста ло оби чај, а по себ но је ам би ци о зна би ла 
тур не ја 1902. го ди не, на ко ју се дру штво упу ти ло за јед но са Срп ским 
пе вач ким дру штвом „Гу сле“ из Ве ли ке Ки кин де, ко је је нај пре по се ти-
ло „Оби лић“ у Бе о гра ду. Ве ћи број из ле та пе вач ке дру жи не „Оби лић“ 
имао је ја сну дру штве ну и по ли тич ку ко но та ци ју, по пут пу то ва ња на 
ко ји ма су при су ство ва ли от кри ва њу спо ме ни ка Љу бо ми ру Не на до ви-
ћу и Сте ва ну Син ђе ли ћу, у Ва ље ву и Сви лајн цу (21. ја ну ар 1895). У 
пр вим го ди на ма од осни ва ња по се бан зна чај за дру штво има ло је пу то-
ва ње 1889. го ди не у Кру ше вац, где се обе ле жа ва ло пет сто ти на го ди на 
од Ко сов ске бит ке. На овом до га ђа ју дру жи на „Оби лић“ би ла је сво је-
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вр сни до ма ћин, а ова при ли ка ујед но је би ла ис ко ри шће на ка ко би се 
под по кро ви тељ ством кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа при ре ди ла све-
ча ност осве ће ња за ста ве пе вач ке дру жи не. У го ди на ма уо чи Пр вог 
свет ског ра та нај ам би ци о зни ја тур не ја „Оби ли ћа“ сва ка ко је би ла по-
се та Ру си ји 1912. го ди не (11. април – 3. мај), ко ја је об у хва ти ла на сту пе 
у Пе тро гра ду, Мо скви и Оде си (коСтић 2005, вид. При лог: Хро но ло-
ги ја пу то ва ња срп ских ака дем ских пе вач ких дру жи на). 

Има ју ћи у ви ду вре ме ње ног осни ва ња и ди на ми ку де ло ва ња, пу-
то ва ња Ака дем ске пе вач ке дру жи не „Бал кан“ из За гре ба још су упе ча-
тљи ви ја. Ка ко из днев ни ка њи хо вих ак тив но сти, та ко и из при мар них 
из во ра (србобран,новисрбобран, AMI SA NUsPk 129), ја сно се мо же ви-
де ти да су пу то ва ња за пра во од са мог по чет ка би ла је дан од основ них 
раз ло га по сто ја ња и осни ва ња дру жи не „Бал кан“. Већ у дру гој го ди ни 
свог де ло ва ња, дру жи на „Бал кан“ при ре ди ла је чак пет из ле та, а на-
ред не, 1906. го ди не, ор га ни зо ва ла је тур не ју по се ћу ју ћи гра до ве ју жне 
Уга р ске и Бе о град. За раз ли ку од „Оби лића“, чла но ви дру жи не „Бал кан“ 
пу то ва ли су ле ти и у де цем бру, што је би ло усло вље но ака дем ским 
ка лен да ром, од но сно лет њом и бо жић ном па у зом у ра ду Све у чи ли шта 
у За гре бу. По пра ви лу су пу то ва ли ви ше пу та го ди шње, а по ред тур не-
ја при ре ђи ва ли су и из ле те и го сто ва ња о све то сав ским бе се да ма. Иа ко 
је то ком 1908. и 1909. го ди не на чи ни ла па у зу у сво јим ак тив но сти ма, 
дру жи на „Бал кан“ је, за са мо де сет го ди на ра да, ор га ни зо ва ла се дам 
екс тен зив них тур не ја и број на го сто ва ња. И са ма про сла ва де се то го-
ди шњи це ра да дру жи не ор га ни зо ва на је у окви ру јед ног од пу то ва ња, 
од но сно на Пр вој сла ви Ср ба пе ва ча у Сом бо ру 1914. го ди не (AMI SA NU
sPk 129).

По ред пу то ва ња две ју нај за па же ни јих срп ских ака дем ских дру-
жи на, у пред рат ној срп ској штам пи за бе ле же ни су број ни из ле ти ака-
дем ске дру жи не „Ви шњић“ из Бу дим пе ште, ко ја је че сто го сто ва ла у 
гра до ви ма ју жне Угар ске са број ном срп ском по пу ла ци јом, по пут Но вог 
Са да и Ки кин де, као и ам би ци о зна тур не ја беч ке „Зо ре“, ко ја је то ком 
ле та 1907. го ди не об и шла мно га ме ста у ју жној Угар ској и Кра ље ви ни 
Ср би ји.9 Ови по да ци су ве ро ват но не пот пу ни, али и као та кви све до че 
о стра те ги ја ма пу то ва ња ко је су би ле ка рак те ри стич не за срп ске ака дем-
ске пе вач ке дру жи не у ве ли ким ака дем ским цен три ма Ау стро у гар ске 
– Бе чу и Бу дим пе шти – ко ји су са ми ле жа ли из ван и чак нај ам би ци о-
зни јег оп се га срп ске на ци о нал не те ри то ри је. 

9 Пе вач ка дру жи на „Ви шњић“ је би ла чла ни ца Са ве за срп ских пе вач ких дру шта ва у 
Сом бо ру, те је о ње ним из ле ти ма пред Пр ви свет ски рат ре дов но из ве шта вао лист овог са-
ве за, Гу сле. По во дом тур не је пе вач ке дру жи не „Зо ра“ из ве штај је до не ла бе о град ска По ли
ти ка, 3. VII 1907. 
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На осно ву при мар них из во ра – пу то пи са об ја вљи ва них у ли сту 
Ср бо бран, у слу ча ју дру жи не „Бал кан“, од но сно ме мо ар скох за бе ле-
шких ин те гри са них у ру ко пис Ми ла на коСтића (2005) у слу ча ју „Оби-
ли ћа“ – ко ји све до че о ис ку стви ма са мих пут ни ка – чла но ва пе вач ких 
дру жи на, мо гу ће је ре кон стру и са ти афек тив ни ни во ис ку ства пу то ва-
ња ове две дру жи не. Пу то ва ња су не рет ко за са ме чла но ве дру штва 
би ла нај зна чај ни ји део њи хо ве ак тив но сти. Број чла но ва ко ји је пу то-
вао је, у слу ча ју дру жи не „Бал кан“, углав ном из но сио из ме ђу два де сет 
и три де сет, али је мо гао зна чај ни је ва ри ра ти, те је, на при мер, дру жи-
на на од ре ђе на пу то ва ња ишла са са мо је да на ест чла но ва, док је на 
Пр ву сла ву Ср ба пе ва ча пу то ва ла са че тр де сет чла но ва. Ка да је реч о 
пе вач кој дру жи ни „Оби лић“, број ке су зна чај но ве ће, кре ћу ћи се до 
из ме ђу се дам де сет и осам де сет пут ни ка. Из у зев јед ног де ле гат ског 
пу то ва ња „Бал ка на“ на Све сло вен ски скуп у Праг, не ко ли ко „Оби ли-
ће вих“ по се та Ру му ни ји и Бу гар ској, те тур не је у Ру си ју, сва оста ла 
пу то ва ња срп ских ака дем ских дру жи на мо гу се ока рак те ри са ти као 
до мо вин ска – дру гим ре чи ма, она су се кре та ла у окви ри ма про сто ра 
ко ји су пе ва чи пре по зна ва ли као сво ју до мо ви ну. Ма те ри јал ни усло ви 
пу то ва ња би ли су ра зно вр сни. Док је зна ча јан део пу то ва ња у окви-
ри ма Ау стро у гар ске и Кра ље ви не Ср би је ре а ли зо ван же ле зни цом, 
по го то ву по чет ком XX ве ка, по је ди не тур не је зах те ва ле су пре воз 
ко чи ја ма. По себ но је би ло оми ље но пу то ва ње ла ђом, за ко је се по пра-
ви лу ве зи ва ла му зи ка као вр ста за ба ве у то ку пу та, те пе ва ње хим ни 
и при год них по здрав них пе са ма при ли ком ис пло вља ва ња и упло вља-
ва ња, као и на са мом при ста ни шту. Брод се по пра ви лу ко ри стио за 
пре ла зак срп ско-ау стро у гар ске гра ни це при ли ком до ла ска у Бе о град, 
а јед но од нај у пе ча тљи ви јих пу то ва ња пе вач ке дру жи не „Оби лић“ ла ђом 
би ло је при ли ком пу та у Ба ња лу ку, до Бо сан ске Гра ди шке, здру же но 
са дру гим бе о град ским хо ро ви ма, ка да су за ку пи ли брод „Шу ма ди ја“. 
За ни мљи во је да су ака дем ске пе вач ке дру жи не на сво ја пу то ва ња не-
рет ко по зи ва ле сво је су гра ђа не да им се при дру же у ве ћем бро ју. Та ко 
је „Бал кан“ већ сво је пр во пу то ва ње огла сио у Но вом Ср бо бра ну, по зи-
ва ју ћи го сте да се при дру же пе ва чи ма и да пу ту ју за јед нич ком во зном 
кар том, што је на и шло на зна ча јан од зив. Пу то ва ња ака дем ских пе вач-
ких дру жи на сто га ни су би ла са мо кон церт на го сто ва ња хор ског ан сам-
бла, већ сво је вр сни по лу јав ни дру штве ни до га ђа ји отво ре ни за ши ри 
круг уче сни ка ко ји су би ли ра ди да се упу те у ову вр сту пер фор ма ти ва. 

Број на све до чан ства го во ре о сна жним емо ци ја ма ко ји ма су пут-
ни ци-пе ва чи сре та ли сво је су на род ни ке у кра је ве где су пу то ва ли и 
на сту па ли, осло вља ва ју ћи се ме ђу соб но као „бра ћа по кр ви“, „ли је па, 
до бра бра ћа“, и слич но (коСтић2005:58,67). По себ но су упе ча тљи ве 
сли ке кре та ња пе вач ких дру жи на кроз пре де ле ко ји ма су пу то ва ли, 
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те њи хо во су сре та ње ло кал ног ста нов ни штва, по пра ви лу се ља ка ко је 
би не рет ко за ти ца ли у ра ду на по љу. Та ко је за бе ле же но да је, при ли-
ком пу то ва ња „Оби ли ћа“ ла ђом ка Ба ња лу ци, дан „про шао у пе ва њу, 
сви ра њу, игра њу и по здра вља њу бо сан ских се ља ка, ко ји су оста вља ли 
мо ти ке и кроз ку ку ру зе тр ча ли да се на гле да ју срп ског бро да“ (коСтић
2005:65). Као ван ред но упе ча тљи ва из два ја се сли ка кре та ња чла но ва 
дру жи не „Бал кан“ ко чи ја ма кроз Ли ку при ли ком њи хо ве тур не је, са-
чу ва на у сле де ћим ре до ви ма: 

Пу тем сре та мо се ља ке и се љан ке. Иду с ра да умо р ни и зној ни. 
Ми слиш: ти ма си гур но не па да пи је сма ни на па мет, али на на ше ве ли ко 
чу до они се освр ћу на нас и ве ле, „ето то су ти, што су до шли да пје ва ју“. 
Па он да као на ка кав по здрав по чи њу и они пје сму – обич ну са ши ро-
ким и рас тег ну тим то но ви ма, ко ји су пу ни ду ше и ср ца. У том ча су 
осје ти смо, да се на ша мла да ср ца сто пи ше у јед но, огром но и ве ли ко 
на род но ср це, осје ти смо, да смо и ми као и на ша као њи хо ва пје сма ни кли 
на јед ном истом пар че ту зе мље, ко ју смо кр вљу, су за ма и зно јем об ли ли. 
И од јед ном као да не ста де све раз ли ке из ме ђу тих на ших цр них, уских 
и утег ну тих са лон ских ха љи на и те њи хо ве гру бе и ши ро ке би је ле ру би не 
(србобран 25. VI II 1910).

Као што се мо же при ме ти ти, у оба при ме ра је прет по став ка ра сног 
и на ци о нал ног иден ти те та, од но сно ис то сти, би ла пред у слов ства ра ња 
за јед ни це. У слу ча ју пу то ва ња пе вач ке дру жи не „Бал кан“, дво стру ки 
иден ти тет пут ни ка као пе ва ча и на ци о на ли ста ов де је по твр ђен ти ме 
што је на род на пе сма ис ко ри шће на као ме ха ни зам пре по зна ва ња. 

Као из ра зи то зна чај ни за фор ми ра ње за јед нич ких афек тив них 
еко но ми ја на ро чи то се из два ја ју по здра ви до бро до шли це, ко је би до ма-
ћи ни при ре ђи ва ли дру жи ни и ко је би че сто до во ди ло до ег зал та ци је 
при сут них пе ва ча и гра ђа на. Све то зар То мић та ко при по ве да да су тим 
при ли ка ма „оду ше вље ње и до че ци од стра не гра ђа на би ли [...] нео пи-
си ви“, те да су чла но ви дру жи не „Оби лић“ при ли ком го сто ва ња у Чач-
ку „пре ко цве ћа ушли у град“: „На род ко ји нас је до че као ба цао је чи-
та ве кор пе ру жа и дру го га цве ћа на нас, а за став ник и за ста ва би ли су 
оки ће ни вен ци ма и ки та ма цве ћа“ (коСтић2005: 45). По себ но је вред но 
све до чан ство Жар ка Це ти не, ре дов ног чла на дру жи не „Бал кан“ и ње ног 
пред сед ни ка у пе ри о ду од 1909. до 1910, ко је је са др жа но у пи сму из 
ја ну а ра 1955. го ди не, из при ват не пре пи ске са Све то ли ком Па шћа ном:

Сву да, где год смо до ла зи ли, срп ски нас је на род ср дач но и при ја-
тељ ски до че ки вао. Чим смо сти гли у не ко ме сто, још на ста ни ци, кад 
смо из ла зи ли из во за, гром ко смо от пе ва ли пе сму: „Ој Ср би јо ми ла 
ма ти...“ (AMI SA NU SPK 129).



80

Оно што је упе ча тљво у овом се ћа њу је сте не по сред ност и тре-
нут ност у ко јој је ус по ста вља на афек тив на еко но ми ја из ме ђу пе ва ча и 
ме шта на, те уло га му зи ке и спе ци фич не, ма ску ли не („гром ке“) ин тер-
пре та ци је ко јом су пе ва чи ини ци ра ли свој бо ра вак у сва ком ме сту 
ко је би по се ти ли. 

Пу то ва ња ла ђом и до че ци на при ста ни шти ма чи не се по себ но 
зна чај ним са аспек та ус по ста вља ња афек тив них еко но ми ја. До че ци 
пе вач ких дру жи на из Ау стро у гар ске на бе о град ском при ста ни шту 
из два ја ју се по то ме што је не рет ко уче шће узи мао и ор ке стар Кра ље-
ве гар де. До бро до шли ца у Бе о град би ла је од по себ ног зна ча ја за го сте 
ко ји су у Кра ље ви ни Ср би ји и ње ној пре сто ни ци пре по зна ва ли „срп ски 
Пи је монт“ ко ји ће во ди ти бор бу за све срп ско ује ди ње ње. Не пла ни ра ни 
до ла зак дру жи не „Бал кан“ у Бе о град 1908. нај бо ље све до чи о ово ме. 
На кон бо рав ка у гра до ви ма ју жне Уга р ске, те, на по слет ку, у Пан че ву, 
чла но ви дру жи не „Бал кан“ ни су одо ле ли да не по се те пре сто ни град 
Кра ље ви не Ср би је:

Пло ви смо плав ка стим Ду на вом. Вје тар по пир ку је, а са ве др ог неба 
рас пли ну ше се сун ча не зра ке по ње го вој по вр ши ни. У сје ни ње го вој по-
ја ви се на јед ном ма ло не пот пу на сли ка Бе о гра да. Гру ди бук те, ср це 
по и гра ва, осје ћа ји бу је. Те шко га је ми мо и ћи. „При ја тељ ска“ по ли ци ја 
ау стро-уга р ска на сто ји об у зда ти и угу ши ти те „ве ле и здај нич ке“ осје-
ћа је. Ни је нам у Пан че ву ни ка ко хтје ла да ти цер ти фи ка та за пре лаз, али 
ипак ни је успје ла. При бли жи смо се бе о град ском при ста ни шту ау стриј ских 
ла ђа кад се у исти мах, чи сто спон та но за о ри – „Ој, Ср би јо, ми ла ма ти!“ 
Ла ђа ста де, а „Бал кан ци“ се за час на ђо ше на тлу ми ле мај ке. Јед на ки 
осје ћа ји не тра же ле ги ти ма ци је (србобран 12. II 1908).

Ова сли ка от кри ва су шти ну кон флик та са про сто ром ко ји су пут-
ни ци-пе ва чи има ли при ли ком пре ла ска гра ни це и на чи на на ко ји су 
они до жи вља ва ли ак ту ел не по ли тич ке по де ле. Иа ко је ау стро у гар ска 
ад ми ни стра ци ја же ле ла да по твр ди су ве ре ни тет ца ре ви не и да спре чи 
пре ла зак пе ва ча у Кра ље ви ну Ср би ју, они су упра во кроз на ци о нал ну 
пе сму пре не бре гли зна ке пре ла ска др жав них гра ни ца. Ин тен зив но 
ис ку ство пре ла ска гра ни це, овог пу та Кра ље ви не Ср би је и Осман ског 
цар ства, про на ла зи мо и у се ћа њи ма чла но ва дру жи не „Оби лић“ на 
тур не ји са ки кинд ским пе вач ким дру штвом „Гу сле“:

У Ри стов цу су чла но ви „Оби ли ћа“ и „Гу са ла“ пре шли гра ни цу и 
до шли у Зи бев че на тур ској те ри то ри ји. Сту пив ши но гом на ово тле 
срп ске зе мље па да ли су на ко ле на и љу би ли зе мљу, же ле ћи у се би да 
ова зе мља опет бу де срп ска, као што је не ка да би ла. Рет ко ко да ни је за 
успо ме ну по нео ко мад зе мље, као да је са Ко со ва, и сви су са су за ма у 
очи ма на пу шта ли Зи бев че (коСтић2005:57).
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За раз ли ку од ис ку ства чла но ва дру жи не „Бал кан“ при ли ком до-
ла ска у Бе о град, ка да се афек тив на еко но ми ја ства ра ла из ме ђу пе ва ча 
и срп ске по ли ци је на при ста ни шту, ов де је за пра во реч о ре ак ци ји пут-
ни ка-пе ва ча на са му при ро ду и „зе мљу“ ко ју су чак по не ли са со бом. 

* * *
На осно ву по да та ка о ра ду ака дем ских пе вач ких дру шта ва, као и 

пу то пи сних све до чан ста ва чла но ва, мо же се за кљу чи ти да су пу то ва ња 
би ла те мељ ни део де лат но сти ових ор га ни за  ција, по не кад и ra i son d’être 
са мог по сто ја ња дру штва. Има ју ћи у ви ду да су по сре ди углав ном 
би ли мла ђи му шкар ци, пу то ва ња су ор га ни зо ва на са мно го ви ше ла-
ко ће не го ли у слу ча ју дру гих гра ђан ских пе вач ких дру шта ва. На по-
слет ку, пу то ва ња су би ла пер ци пи ра на као нај а де кват ни ји ин стру мент 
ко јим је ака дем ске пе вач ке дру жи не тре ба ло да ис пу не сво ју ми си ју 
на ци о нал ног про све ћи ва ња. Иде ја ује ди ње ња на ци о нал не те ри то ри је 
про вла чи се по пут цр ве не ни ти кроз прак су пу то ва ња ака дем ских пе-
вач ких дру жи на, а је дан од зна чај них ци ље ва ових пу то ва ња би ла је 
упра во тран сгре си ја по сто је ћих по ли тич ких гра ни ца ко је су пре се ца ле 
за ми шље ну до мо ви ну. 

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА И ИЗ ВО РИ
Гусле. Зва нич но гла си ло Са ве за срп ских пе вач ких дру шта ва. Уред ник Ђор ђе Цве јић. 

Сом бор, 1911–1914.
коСтић, Ми лан А. „Ака дем ско пе вач ко дру штво ‘Оби лић’.“ У: МајДанац, Бо ро, Ми ле-

на Ра дој чић(ур.). Ака дем ско пе вач ко дру штво „Оби лић“ 1884–1941. До ку мен та, 
се ћа ња, ко мен та ри. Бе о град: Исто риј ски ар хив Бе о гра да, 2005, 9–230.

МаГазиновић, Ма га. Мој жи вот. Бе о град: Clio, 2000.
МајДанац, Бо ро, Ми ле на Ра дој чић(ур.). Ака дем ско пе вач ко дру штво „Оби лић“ 1884–1941. 

До ку мен та, се ћа ња, ко мен та ри. Бе о град: Исто риј ски ар хив Бе о гра да, 2005.
МеДаковић, Ми ло рад Г. [М. Г. М.]. Од зив на Ко ма ро вле ву Ет но граф ску кар ту Бал кан

ског по лу о стро ва. Но ви Сад: А. Па е вић, 1890.
Милановић, Би ља на. „Од нос сфе ре др жа ве пре ма пе вач ким удру же њи ма у Ср би ји и 

Кра ље ви ни Ју го сла ви ји.“ Му зи ко ло ги ја 11 (2011): 219–234.
новисрбобран. Гла сник Срп ске са мо стал не стран ке. Уред ник Јо ван Ба ња нин. За греб, 

1902–1906. 
пејовић, Рок сан да. Срп ска му зи ка 19. ве ка. Из во ђа штво. Члан ци и кри ти ке. Му зич ка 

пе да го ги ја. Бе о град: Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2001.
протић, Сто јан М. О Ма ке до ни ји и Ма ке дон ци ма. Бе о град: К. С. Та у ша но вић, 1888.
СиМоновић, Ми ро сла ва. „Ака дем ско пе вач ко дру штво ‘Оби лић’ 1884–1941. го ди не.“ 

Го ди шњак гра да Бе о гра да 31 (1984): 107–130.
србобран. Лист за по ли ти ку, на род ну про све ту и при вре ду. Уред ник Па вле Јо ва но вић. 

За греб, 1908–1914.
цветковић, Со ња. Му зич ка прак са у Ни шу од кра ја XIX ве ка до по чет ка Дру гог свет ског 

ра та. Иде о ло шки, кул тур ни и умет нич ки кон текст. Ниш: Уни вер зи тет у Ни шу – 
Фа кул тет умет но сти у Ни шу – Цен тар за на уч но и стра жи вач ки рад СА НУ и Уни-
вер зи те та у Ни шу, 2015.



82

aMisanusPk129:Ar hiv Mu zi ko loš kog in sti tu ta SA NU, fond Sve to li ka Paš ća na Ko ja no va, 
фасц. 129, „Ака дем ско пе вач ко дру штво Бал кан“.

anderson, Be ne dict. Ima gi ned Com mu ni ti es: Re f lec ti ons on the Ori gin and Spread of 
Na ti o na lism. Re vi sed Edi tion. Lon don – New York: Ver so, 1991.

atanasoVski,Sr đan. „Mu zič ke prak se i pro iz vo đe nje na ci o nal ne te ri to ri je.“ Dok tor ska di ser-
ta ci ja. Uni ver zi tet umet no sti u Be o gra du, Fa kul tet mu zič ke umet no sti, 2015.

atanasoVski,Sr đan. Ma pi ra nje Sta re Sr bi je. Sto pa ma pu to pi sa ca, tra gom na rod ne pe sme. 
Be o grad: Bi bli o te ka XX vek – Mu zi ko loš ki in sti tut SA NU, 2017. 

BoHlMan, Phi lip V. The Mu sic of Eu ro pean Na ti o na lism: Cul tu ral Iden tity and Mo dern Hi story. 
San ta Bar ba ra, Den ver – Ox ford: ABC CLIO, 2004.
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1900, о Ус кр су „Оби лић“ Ша бац
1901, о Ус кр су „Оби лић“ Ве ли ка Ки кин да
1902. „Оби лић“ (Бе о град), Ниш, Пи рот, Вра ње, Врањ ска ба ња, Ри сто вац, 

Сме де рев ска Па лан ка (здру же но са Срп ским пе вач ким 
дру штвом „Гу сле“ из Ве ли ке Ки кин де)

1904. „Оби лић“ Со фи ја (у ор га ни за ци ји сту дент ског дру штва  
„По бра тим ство“)

4. фе бру ар 1905. „Бал кан“ Пе три ња
1905. „Бал кан“ Гли на и Кар ло ва ц
јун 1905. „Оби лић“, 

„Бал кан“
Ба ња лу ка (осве ће ње за ста ве пе вач ког дру штва  
„Је дин ство“)

4. но вем бар 1905. „Бал кан“ Кар ло вац
15. де цем бар 1905. „Бал кан“ Вин ков ци 
мај –јун 1906. „Бал кан“ Но ви Сад, Пан че во, Бе о град (до ма ћин „Оби лић“), Вр шац, 

Ве ли ка Ки кин да 
ја ну ар 1907. „Оби лић“ Со лун, Ско пље
10. фе бру ар 1907. „Бал кан“ Огу лин 
март 1907. „Бал кан“ Бе ло вар, Шид, Ириг, Срем ска Ми тро ви ца 
мај –јун 1907. „Бал кан“ Брч ко, Би је љи на, Ту зла, До бој, Дер вен та, Са ра је во,  

Мо стар, Ко тор, Це ти ње, Ду бров ник, Ли пик, Па кра ц
јул 1907. „Зо ра“ Бач ка, Ба нат, Срем, Бе о град, Сме де ре во, До њи Ми ла но вац, 

Мај дан Пек, Не го тин, За је чар, Па ра ћин, Кру ше вац,  
Вр њач ка ба ња, Ниш, Пи рот, Кра гу је ва ц

ав густ 1907. „Бал кан“ Пла шки, Пли твич ка је зе ра, Ко ре ни ца, Уд би на, До њи 
Ла пац, Го спић 

де цем бар 1907. „Бал кан“ Оси јек, Сом бор, Ста ри Бе чеј, Ве ли ки Беч ке рек, Бе ла  
Цр ква, Вр шац

1908. „Оби лић“, 
„Бал кан“

Зе мун (так ми че ње хо ро ва)
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1908. „Бал кан“ Праг (кон церт за пот по ру срп ских и хр ват ских сту де на та)
7–9. мај 1909. „Оби лић“ Ва ље во
18–20. мај 1909. „Оби лић“ Сви лај нац (от кри ва ње спо ме ни ка Сте ва ну Син ђе ли ћу)
фе бру ар 1910. „Оби лић“ Ниш , Кру ше вац 
мај –јун 1910. „Оби лић“ Со фи ја, Пи рот
27. јун 1910. „Бал кан“ Бе о град (про сла ва Пе вач ког дру штва „Стан ко вић“ са 

так ми че њем)
ав густ 1910. „Бал кан“ Пла шки, Пли твич ка је зе ра, Ко ре ни ца, Уд би на, Гра чац, 

Го спи ћ
а прил 1911. „Оби лић“ Ва ље во (от кри ва ње спо ме ни ка Љу бо ми ру Не на до ви ћу)
април 1911. „Бал кан“ Трст 
мај 1911. „Оби лић“ Зе ни ца Ви со ки, Са ра је во, Или џа 
јул 1911 „Бал кан“ Бе о град (до ма ћи ни „Оби лић“ и На род на од бра на)
ав густ 1911. „Бал кан“ Бе о град, Ва ље во, Аран ђе ло вац, Кра гу је вац, Ја го ди на, 

Вр њач ка ба ња, Кру ше вац, Ниш, Ле ско вац, Вра ње, Пи рот, 
Ша бац

12. но вем бар 1911. „Оби лић“ Пан че во
25–28. но вем бар 
1911.

„Оби лић“ Кра ље во, Ча чак, Ужи це

29–30. ја ну ар 
1912.

„Оби лић“ Но ви Сад 

фе бру ар 1912. „Бал кан“ Огу лин 
март 1912. „Оби лић“ Ниш , Кра гу је ва ц
а прил 1912. „Оби лић“ Пе тро град, Мо сква, Оде са, Бу ку решт
1912. „Ви-

шњић“
Но ви Сад

1912. „Ви-
шњић“

Сен то ма ш

а прил –мај 1914. „Оби лић“ Ско пље, При леп, Би тољ, Ве лес, Со лун
1914. „Ви-

шњић“
Ки кин да

1914. „Оби лић“ Но ви Сад, Сом бор (Пр ва сла ва Ср ба пе ва ча), Су бо ти ца
1914. „Бал кан“ Сом бор (Пр ва сла ва Ср ба пе ва ча, про сла ва  

де се то го ди шњи це „Бал ка на“)
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Sr đan D. Ata na sov ski

TravelsoftheSerbianAcademicChoralSocieties:
TheExamplesofObi lićandBal kan

Sum mary

In this ar tic le, the aut hor in ve sti ga tes the tra ve ling prac ti ces of the Ser bian aca de mic 
cho ral so ci e ti es, pri ma rily the Aca de mic Cho ral So ci ety Obi lić from Bel gra de and Aca-
de mic Cho ral and Tam bo u ri ne Club Bal kan from Za greb. Spe cial at ten tion is paid to the 
cha rac te ri stics of aca de mic so ci e ti es in re la tion to ot her cho ral so ci e ti es, ma inly in terms 
of gen der, mo bi lity, and po li ti cal and ide o lo gi cal ac ti vity. The ho me land tra vels of Obi lić 
and Bal kan are il lu mi na ted both as ide o lo gi cal pro jects, as well as af fec ti ve, ex pe ri en ti al 
prac ti ces. Ba sed on the te sti mo ni es of the par ti ci pants, it has been analyzed how the idea 
of   uni fi ca tion of the Ser bian na ti o nal ter ri tory can be tra ced thro ug ho ut the prac ti ce of 
cho ral so ci e ti es’ tra ve lings.

Keywords: cho ral so ci e ti es, aca de mic as so ci a ti ons, na ti o na lism, tra vel, Aca de mic 
Cho ral So ci ety Obi lić (Bel gra de), Aca de mic Cho ral and Tam bo u ri ne Club Bal kan (Za greb).
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UDC 78:929 Švarc R.
050ZVUK

АЛЕК САН ДАР Н. ВА 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

МУ ЗИЧ КИ КРИ ТИ ЧАР РИ КАРД ШВА РЦ**

СА ЖЕ ТАК: Сту ди ја је по све ће на кри ти чар ском ра ду Ри кар да Шва р ца (1897–
1941?), зна чај не лич но сти ме ђу рат не му зич ке кул ту ре чи ја је де лат ност ве за на за ви ше 
цен та ра Кра ље ви не Ју го сла ви је. Пред мет ана ли зе је сте ње го ва ак тив ност у бе о град ском 
му зич ком ча со пи су Звук у ко јем је од 1932. до 1935. го ди не об ја вио укуп но три де сет 
се дам тек сто ва, на ви ше од сто ти ну стра ни ца. У сту ди ји се пра те и утвр ђу ју кон стан те 
Швар цо вих кри ти чар ских по гле да. Два аспек та су обе ле жи ла ње го ве на пи се: од лу чан 
став про тив вир ту о зи те та и спе ци фич но за у зи ма ње за са вре ме ну му зи ку – за у зи ма ње 
ко је ни је ис кљу чи ва ло ма ње ра ди ка лан из раз у са вре ме ној умет но сти и ко је ни је под ра-
зу ме ва ло опо зи ци ју ста ро – но во. У ра ду су пред ста вље ни и дру га свој ства кри ти чар-
ског по ступ ка Ри кар да Шва р ца и ње гов стил.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ри кард Шва рц, ча со пис Звук, вир ту о зи тет у му зи ци, ре цеп ци-
ја мо дер не му зи ке у Ср би ји, срп ска му зич ка кри ти ка – пр ва по ло ви на XX ве ка, срп ска 
му зич ка пе ри о ди ка.

Ме ђу не до вољ но чи та ним, би бли о граф ски не при ку пље ним и не-
из да тим до ма ћим му зич ким кри ти ча ри ма на ла зи мо и Ри кар да Шва р ца, 
ком по зи то ра, ди ри ген та, му зич ког пи сца и пе да го га, лич ност ко ја је 
оста ви ла зна ча јан траг у му зич кој кул ту ри Кра ље ви не Ју го сла ви је.

Ри кард Шва рц је ро ђен 1897. го ди не у За гре бу. По то мак је за гре-
бач ке је вреј ске по ро ди це ко ја во ди по ре кло из Ма ђар ске. Ње гов отац 
Љу де вит, прав ник и по ли ти чар, био је пр ви по сла ник је вреј ског по ре кла 
у Хр ват ском са бо ру. Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио је у За гре бу. 
У род ном гра ду по чео је да учи и му зи ку. Би ло је то у Шко ли Хр ват ског 
гла збе ног за во да. Ње го ви учи те љи би ли су: Вац лав Хумл за ви о ли ну, 
Ер нест Кра ут (Kra uth) за кла вир, а за те о риј ске ди сци пли не Фра њо Ду ган 

* al va sic@mts.rs 
** Ова сту ди ја ре зул тат је ра да на про јек ту Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ Иден ти

те ти срп ске му зи ке од ло кал них до гло бал них окви ра: тра ди ци је, про ме не, иза зо ви, ко ји под 
бро јем ОН 177004 фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је.
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и Фран Лот ка (Lhot ka). Пр ве ком по зи ци је на пи сао је пред крај гим на-
зиј ског шко ло ва ња. 

Пре ма оче вој же љи по чео је да сту ди ра хе ми ју у За гре бу, а по том 
је пре шао на сту ди је тех ни ке у Бе чу. Ме ђу тим, из ра зи та скло ност пре-
ма му зи ци пре су ди ла је да на пу сти на ве де не сту ди је и упи ше се на 
Др жав ну ака де ми ју за му зи ку и сцен ске умет но сти у Бе чу. Као ње го-
ви беч ки учи те љи, на Ака де ми ји и из ван ње, на во де се еми нент не 
лич но сти: за ком по зи ци ју Ал бан Берг (Al ban Berg); за хар мо ни ју Јо зеф 
Маркс (Jo seph Marx); за кла вир Франц Јо зеф Мо зер (Franz Jo seph Mo-
ser), а за ди ри го ва ње Лу двиг Кај зер (Lud wig Kay ser).

Го ди не 1922. вра ћа се у За греб и у Хр ват ском гла збе ном за во ду 
при ре ђу је пр ви ау тор ски кон церт. Та да му се по је ди не ком по зи ци је 
из во де и у ино стран ству. 

По сле За гре ба, жи вот ни и про фе си о нал ни пут во дио је Ри кар да 
Шва р ца кроз че ти ри гра да Кра ље ви не Ју го сла ви је. То су: Оси јек, 
Сплит, Бе о град и Но ви Сад. На ве шће мо глав не ње го ве ак тив но сти у 
тим сре ди на ма.

У Оси је ку је био опе р ски ди ри гент у та мо шњем Ка за ли шту, ди ри-
гент Ос јеч ке фил хар мо ни је и Пе вач ког дру штва „Ку хач“. У том гра ду 
де ло вао је и као на став ник на Град ском кон зер ва то ри ју му.

Крат ка сплит ска епи зо да (1926–1927) та ко ђе је да ла зна чај не ре зул-
та те. У том гра ду је за јед но с ви о ли нист ки њом Ме ри Же жељ и пи ја нист-
ки њом Јел ком Кар ло вац осно вао при ват ну му зич ку шко лу. Ди ри го вао је 
Сплит ском фил хар мо ни јом и био хо ро во ђа Пе вач ког дру штва „Зво ни мир“.

Од 1927. Ри кард Шва рц је ра дио у Ср би ји. Пр во је био на став ник 
кла ви ра и му зич ке те о ри је, па по моћ ник ди рек то ра Му зич ке шко ле 
„Стан ко вић“. Го ди не 1928. на ла зи мо га, за јед но с Ми ло јем Ми ло је ви ћем 
и Ко стом П. Ма ној ло ви ћем, као осни ва ча и чла на уред ни штва Му зи ке, 
јед ног од нај са др жај ни јих му зич ких ча со пи са у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји.

Од 1936. де ло вао је у Но вом Са ду, као ди рек тор Му зич ке шко ле 
„Иси дор Ба јић“, где ће по сти ћи из у зет не пе да го шке ре зул та те. По сле 
Април ског ра та бе жи у За греб, где му се на ла зи ла по ро ди ца. Та мо је 
ухап шен и за то чен (За греб, Го спић, Паг). Тра гич но је стра дао у ло го ру 
Ја се но вац, ве ро ват но пре кра ја 1941. го ди не.

Са чу ва но је два де сет се дам ком по зи ци ја Ри кар да Шва р ца. Огле дао 
се у раз ли чи тим жан ро ви ма и вр ста ма. Пи сао је ор ке стар ску му зи ку, 
хор ска и ка мер на де ла, ком по зи ци је за глас и ор ке стар, со ло пе сме, кла-
вир ску ли те ра ту ру. Ње гов стил је упо знао ра ди кал на ре ше ња по пут 
на пу шта ња то на ли те та, али Шва рц се на кра ју окре нуо нео кла си ци зму.1

1 Као из во ри за би о гра фи ју Ри кар да Шва р ца по слу жи ла су нам сле де ћа из да ња: Peričić 
1969; Đurićklajn MCMLXXVII; koVačeVić 1984; iVokoVić 1998: 80–84; jurkićsViBen 2013.
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* * *
Име Ри кар да Шва р ца је у срп ској и ју го сло вен ској му зич кој кул-

ту ри дру ге по ло ви не XX ве ка би ло са мо име из лек си ко на. Ње го ве 
ком по зи ци је ни су би ле из во ђе не, а ње го ви број ни на пи си о му зи ци 
ни су би ли део му зи ко ло шке лек ти ре. Ин те ре со ва ње за Ри кар да Шва р ца 
по че ло се ја вља ти тек од де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, и у Хр ват-
ској и у Ср би ји. Ов де ће мо да ти пре глед тих ра до ва.

Го ди не 1995. Гор ја на Иво ко вић је под мен тор ством пок. проф. Еве 
Се дак на пи са ла и у Од се ку за му зи ко ло ги ју и гла збе ну пу бли ци сти ку 
Му зич ке ака де ми је у За гре бу од бра ни ла ди плом ски рад Čo vjek na 
mar gi ni: Ri kard Švarc (1897–1941?). Тај рад је по све ћен Швар цо вој во-
кал ној ли ри ци, ка мер ним и ор ке стар ским ком по зи ци ја ма. Три го ди не 
ка сни је рад Г. Иво ко вић об ја вљен је у хр ват ском му зи ко ло шком ча со-
пи су Ar ti mu si ces (iVokoVić 1998). Та те мељ на сту ди ја до да нас је је ди ни 
му зи ко ло шки при лог у це ли ни по све ћен ства ра ла штву овог ком по-
зи то ра.

У Хр ват ској се Швар цо вом ком по зи тор ском за о став шти ном ви-
ше стру ко ба ви ла и пи ја нист ки ња Та ма ра Јур кић Сви бен. Она је у из-
да њу Му зич ког ин фор ма тив ног цен тра Кон церт не аген ци је За греб и 
Удру ге за про у ча ва ње и про ми ца ње кул тур не ба шти не „Та мар“, ко ју 
во ди, об ја ви ла два нот на из да ња: Швар цо ву Dječ ju sui tu za kla vir (2013) 
и Arap ske no ći: pet pje sa ma na tek sto ve iz zbi r ke „Arap ske no ći“ (2014). 
Го ди не 2016. је на Хр ват ским сту ди ји ма За гре бач ког све у чи ли шта 
од бра ни ла док тор ску ди сер та ци ју Gla zbe ni ci ži dov sko ga pod ri je tla u 
sje ver noj Hr vat skoj od 1815. do 1941. go di ne (мен тор: ака де мик Ста ни слав 
Тук сар).2

Та ма ра Јур кић Сви бен је за дис ко граф ску ку ћу „Cro a tia Re cords“ 
сни ми ла ком пакт-диск Za ča ra ni kla vir (jurkićsViBen 2011). На том ди-
ску на ла зе се ода бра на кла вир ска оства ре ња ис так ну тих хр ват ских 
ком по зи то ра је вреј ског по ре кла; ме ђу сни мље ним де ли ма је и Шва р-
цо ва Dječ ja sui ta.

Ин те ре со ва ње за Ри кар да Шва р ца у исто вре ме се по ја ви ло и у 
Ср би ји. Нај пре се, сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, Ме ли-
та Ми лин за у ста ви ла, у сту ди ји о ре цеп ци ји аван гар де у ме ђу рат ном 
Бе о гра ду, код по је ди них Шва р цо вих на пи са, ста во ва и тер ми на ко је 
је ко ри стио, а у ве зи са са вре ме ном му зи ком (Милин 1996: 482–483). 
Три го ди не ка сни је иза шла је исто ри ја срп ске му зич ке кри ти ке и есе-
ји сти ке ме ђу рат ног до ба из пе ра пок. Рок сан де Пе јо вић. У тој књи зи 
ау тор ка је да ла оп шти ји по глед на му зи ко гра фи ју Ри кар да Шва р ца 
(пејовић 1999: 219–228). Нај са же ти ја вер зи ја тог уви да пре зен ти ра на 

2 Ре зи ме ди сер та ци је: sViBenjurkić 2017.
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је у ко лек тив ној Исто ри ји срп ске му зи ке из 2007. го ди не (веСелино
вићхоФМан 2007: 695). Шва р цу је по кло ње на па жња у му зи ко ло шкој 
мо но гра фи ји Ка та ри не То ма ше вић ко ја са др жи до са да нај ши ре по ста-
вље но и из ве де но ис тра жи ва ње и про у ча ва ње срп ске му зич ке кул ту ре 
ме ђу рат ног раз до бља (тоМашевић 2009). У нај но ви јој на уч ној мо но-
гра фи ји, му зи ко ло шкој и со ци о ло шкој, из пе ра Ива не Ве сић, по све ће-
ној про бле ма ти ци кон стру и са ња срп ске му зич ке тра ди ци је у пе ри о ду 
из ме ђу два свет ска ра та, сагледани су и рад и допринос Ри карда Шва рца 
(веСић 2018). Нај зад, од пи сца ових ре до ва по ти чу сту ди је о ре цеп ци ји 
за пад но е вроп ске и аван гард не му зи ке у срп ској му зич кој пе ри о ди ци 
ме ђу рат ног до ба, у ко ји ма су ана ли зи ра ни и по је ди ни огле ди Ри кар да 
Шва р ца (ваСић 2011; 2013).3 

Ри кард Шва рц је то ком чи та вог жи во та пи сао о му зи ци. Та ко је 
би ло у За гре бу, Оси је ку, Спли ту, Бе о гра ду, Но вом Са ду. Да нас рас по-
ла же мо се лек тив ном би бли о гра фи јом ње го вих на пи са (kuntarić 1986: 
116–121). Оста је по тре ба за из ра дом пот пу не би бли о гра фи је ње го вих 
тек сто ва и за ин те грал ним чи та њем ње го ве му зи ко граф ске остав шти не. 
На пу ту до то га ци ља, опре де ли ли смо се за це ло ви то чи та ње ње го вих 
кри ти ка у ча со пи су Звук. 

Ри кард Шва рц је у Зву ку об ја вио укуп но три де сет се дам тек сто ва. 
Од тих шти ва мо гла би се из да ти књи га од пре ко сто ти ну стра ни ца. 
Швар цо во име ја вља се из бро ја у број. Са мо у не ко ли ко бро је ва не ма 
ње го вих при ло га – у све ска ма за ок то бар 1933, сеп тем бар 1935. и март 
1936. го ди не. Али за то у осам бро је ва име Ри кар да Шва р ца на ла зи мо 
ис под два или чак три члан ка.4

У жан ров ском по гле ду нај за сту пље ни ја је му зич ка кри ти ка (25 
чла на ка); сле де кри тич ки при ка зи нот них из да ња (7); за тим до ла зе 
огле ди (3); у нај ма њем бро ју за сту пље не су бе ле шке (2).

При сту па ју ћи ана ли тич ком чи та њу Швар цо вих му зич ких кри ти ка, 
опре де ли ли смо се за от кри ва ње ње го вих по гле да на му зич ку умет-

3 Бу ду ћи да по ти че из 1994. го ди не, на по чет ку овог хро но ло шког пре гле да про у ча ва-
ња му зи ко гра фи је Ри кар да Шва р ца оче ки ва ла би се мо но гра фи ја Са ње Ма јер Бо бет ко о 
хр ват ској ме ђу рат ној му зич кој кри ти ци (MajerBoBetko 1994). Ме ђу тим, ау тор ка се ни је 
ба ви ла тек сто ви ма Ри кар да Шва р ца, осим што је у при ло гу – у по пи су ре ле вант них му зич-
ких кри ти ча ра – на ве ла Швар цо во име уз хр ват ска гла си ла у ко ји ма је он са ра ђи вао (Majer
BoBetko 1994: 142). На и ме, струк ту ра књи ге др Са ње Ма јер Бо бет ко по чи ва на пор тре ти ма 
ис так ну тих пред став ни ка че ти ри вр сте му зич ке кри ти ке у ме ђу рат ној Хр ват ској; то су: 
иде о ло шко-ути ли та ри стич ка кри ти ка (Ан тун До бро нић); марк си стич ка (Па вао Мар ко вац); 
им пре си о ни стич ка (Ни ко ла По лић); и кри ти ка има нент на му зич ком де лу (Ми ло Ци пра). 
Дру ги еле ме нат струк ту ре и кон цеп ци је ове књи ге под ра зу ме ва син тет ске на по ме не о че-
тр на ест хр ват ских му зич ких ча со пи са и му зич кој кри ти ци у њи ма. 

4 По два на пи са об ја вио је у сле де ћим бро је ви ма: ја ну ар 1933, март 1933, мај 1933, март 
1934, фе бру ар 1935. и ок то бар –но вем бар 1935. У све ска ма за де цем бар 1932. и април 1934. 
за сту пљен је са по три тек ста. 
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ност. За то смо пра ти ли кон стан те у ње го вој му зи ко гра фи ји – те ме и 
про бле ме ко ји ма се вра ћао и из ра жа вао на чел не ста во ве о њи ма. Две 
се та кве ни ти про вла че кроз чи тав кор пус Швар цо ве кри ти ча р ске про-
дук ци је у Зву ку. То су трет ман му зич ког вир ту о зи те та и од нос пре ма 
са вре ме ној му зи ци.

Вир ту о зи тет у му зи ци: из ме ђу од ба ци ва ња,  
тр пе љи во сти и по жељ но сти

Раз вој ни ток срп ске умет нич ке му зи ке и му зич ког жи во та у XIX 
и у пр вој по ло ви ни XX ве ка под ра зу ме вао је зна чај но пар ти ци пи ра ње 
вир ту о за и ре пер то а ра у зна ку вир ту о зи те та.5 Др жа ње кри ти ча ра пре ма 
та квом ре пер то а ру и та квим умет ни ци ма би ло је раз ли чи то. Ме ђу тим, 
од по ја ве Ми ло ја Ми ло је ви ћа на стра ни ца ма Срп ског књи жев ног гла
сни ка и По ли ти ке срп ска јав ност је би ла су о че на с из у зет но кри тич ким 
ста вом пре ма том аспек ту му зич ке умет но сти и пре ма ком по зи ци ја ма 
у ко ји ма је вир ту о зи тет играо на гла ше ну или до ми нант ну уло гу. У 
пр вом ре ду ак си о ло шки, али и про све ти тељ ски раз ло зи опре де ли ли 
су Ми ло је ви ће ву до крај но сти хлад ну дис тан цу пре ма вир ту о зи те ту. 
Раз у ме се, би ло је кри ти ча ра ко ји су с ви ше стр пље ња и то ле ран ци је 
гле да ли на тај аспект му зич ких де ла и из во ђе ња. Али Ми ло је Ми ло је вић 
је пи сао у нај у ти цај ни јим ме ђу рат ним гла си ли ма и имао је нај ве ћи 
ути цај на об ли ко ва ње јав ног уку са и естет ских ме ри ла.6

Пи та ње вир ту о зи те та за у зи ма јед но од нај зна чај ни јих ме ста у 
кри тич ким на пи си ма Ри кар да Шва р ца у Зву ку. Оно се ја вља го то во из 
члан ка у чла нак, сва ка ко иза зва но кон крет ним по во ди ма, тј. кон церт ним 
ре пер то а ром.

Па жљи во чи та ње Шва р цо вих тек сто ва ука зу је на ау то ров ни јан-
си ран од нос пре ма вир ту о зи те ту. Тај од нос гра де три еле мен та: на чел но 
и до ста енер гич но од ба ци ва ње вир ту о зи те та и ком по зи ци ја у зна ку тог 
свој ства; бла гост и то ле ран ци ја у тип ски од ре ђе ним слу ча је ви ма и при-
ли ка ма; нај зад, ви ше пу та по но вље но ука зи ва ње на по жељ ност вир-
ту о зи те та у му зич ким де ли ма, под од ре ђе ним усло ви ма.

За те мељ ни од нос Ри кар да Шва р ца пре ма вир ту о зи те ту па ра диг-
ма тич на је већ пр ва ње го ва кри ти ка у Зву ку. 

Тре ћег ок то бра 1932. у Бе о гра ду је пр ви пут на сту пио већ та да 
сла ван ви о ли ни ста На тан Мил штајн (Nat han Mil stein). Ри кард Шва рц 
ни је био оду ше вљен кон цер том тог умет ни ка: 

5 По пис бе о град ских му зич ких ма ни фе ста ци ја и кон церт ног ре пер то а ра до 1941. го-
ди не до но си ка пи тал но де ло Сло бо да на Тур ла ко ва (турлаков 1994). 

6 О овој про бле ма ти ци ви де ти у сту ди ји ваСић 2008.
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Ia ko broj vir tu o za svet skog ran ga ni je ma len, Mil stein je ubr zo po stao 
sla van, za hva lju ju ći u pr vom re du svom ve li kom teh nič kom ta len tu, svo joj 
fi zi o loš koj pre di spo zi ci ji za vi o lin skog vir tu o za. Kao mu zi čar on nas ni je 
odu še vio... Sam sa stav pro gra ma pret sta vlja Mil ste i na kao vir tu o za pro seč nih 
am bi ci ja... Za idej ni pra vac Mil ste i no ve umet no sti ka rak te ri sti čan je iz bor 
po sled nje tač ke, Wi e ni aw ski je ve Po lo na i se, ko ja kraj svih svo jih teh nič kih 
od li ka ne mo že da nas za do vo lji svo jim mu zič kim sa dr ža jem (šVarC 1932a: 20).

Број ни су при ме ри Шва р цо вог уста ја ња про тив ре пер то а ра у ко јем 
је вир ту о зи тет био на гла шен као са др жај му зич ког умет нич ког де ла. 
По ло не за Хен ри ка Вје њав ског (He nryk Wi e ni aw ski) ни је изо ло ван при-
мер. Та ко су Па га ни ни је ве (Niccolò Pa ga ni ni) ва ри ја ци је God sa ve the 
King оце ње не као „бле фо зне“.7 Да на шњи струч њак и слу ша лац, ко ји 
на вир ту о зи тет гле да мир ни је од Ри кар да Шва р ца (или од Ми ло ја Ми-
ло је ви ћа), не би то де ло од ба цио као без вред но. А сви ра ју га во де ћи 
са вре ме ни умет ни ци, чи је сним ке из да ју нај по зна ти је дис ко граф ске 
ку ће.8 А на ро чи то се не мо же при ми ти су жен Шва р цов опис и јед но-
стра но вред но ва ње Ви о лин ског кон цер та Ја на Си бе ли ју са (Jan Si be li us), 
за ко ји је же лео и сти гао да ка же са мо да то је „ti pič na vir tu o zna kom-
po zi ci ja“ (šVarC 1933c: 182).

Ри кард Шва рц је рет ко по се зао за сна жним из ра зи ма. Је дан та кав 
при мер на ла зи мо упра во у ве зи с вир ту о зним ре пер то а ром. 

Ше сна е стог но вем бра 1933. у Бе о гра ду је кон церт одр жао про сла-
вље ни ви о лон че ли ста Ема ну ел Фо јер ман (Ema nuel Fe u er mann). По-
след ња тач ка про гра ма би ла је Та ран те ла (оп. 23) Кар ла Ал фре да Пја-
ти ја (Car lo Al fre do Pi at ti). Шва рц из ла зи из сво га уо би ча је ног мир ног 
др жа ња и за Та ран те лу ка же да је „pret sta vlja la na ro či tu kon ce si ju vul gar-
nom uku su po vrš ne pu bli ke“ (šVarC 1933g: 66). Очи то, кри ти чар Зву ка 
је свој од нос пре ма вир ту о зи те ту знао да пла си ра кроз гра да ци ју. Од 
свих ком по зи ци ја ко је је Ри кард Шва рц оце нио не по вољ но, Пја ти јев 
ефе мер ни ко мад би ло би нај те же „бра ни ти“ естет ским ар гу мен ти ма. 

Ри кард Шва рц се кри тич ки освр тао и на из во ђач ке кон вен ци је из 
до ба ро ман ти зма, а ко је су се одр жа ле и у ра ном XX сто ле ћу. Он ни је 
одо бра вао „ин ди ви ду а ли стич ка ру ба та“ и „са мо вољ на тем па“, свој-
стве не вир ту о зи ма то га вре ме на и те тра ди ци је (вид.: šVarC 1932a: 20). 
Уста јао је про тив „по зе“ и „не у ме сних ефе ка та“ пу ту ју ћих ви р ту о за 
(вид.: šVarC 1932b: 59). 

7 šVarC 1934e: 269. На ве де но Па га ни ни је во де ло из вео је ви о ли ни ста Дра гу тин Се на ши, 
на свом кон цер ту од 18. апри ла 1934. на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту у Бе о гра ду. 

8 Ту ком по зи ци ју сни мио је 1978. по зна ти ита ли јан ски ви о ли ни ста Сал ва то ре Ака р до 
(Sal va to re Ac car do) за ку ћу „De utsche Gram mop hon“. Тај сни мак је пре штам пан код истог 
из да ва ча још два пут (2000, 2018), у окви ру це ло куп них сни ма ка Па га ни ни је ве му зи ке у 
из во ђе њу тог ви о ли ни сте.
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По сто ја ле су са мо две си ту а ци је у ко ји ма овај кри ти чар ни је (оштро) 
на па дао ви р ту о зи тет. Би ло је то у слу ча ју мла дих и у слу ча ју оних еми-
нент них му зи ча ра ко ји ни су при мар но оце ње ни као вир ту о зи.

Ри кард Шва рц је вир ту о зи тет као скло ност до во дио у ве зу (и) с мла-
до шћу и та да га ни је осу ђи вао; шта ви ше, по др жа вао га је као нео п хо дан 
тех нич ки услов за раз вој мла дог умет ни ка. 

Че твр тог ја ну а ра 1933. у Бе о гра ду је ре си тал одр жао мла ди пи ја ни ста 
Ве ли зар Го ђе вац. Кри ти чар Зву ка се у ка рак те ри за ци ји тог умет ни ка 
опре де лио за не у тра лан ис каз иза ко га је ста ја ло из ве сно раз у ме ва ње 
за мла да лач ку скло ност пре ма тех нич кој бри љан ци ји:

Ve li zar Go đe vac ide kon se kvent no svo jim oda bra nim pu tem kon cert nog 
pi a ni ste i po ka zu je pri bli ža va nje onom stup nju vir tu o zi te ta, ko je mu kao mlad 
i am bi ci o zan umet nik ne sum nji vo te ži (šVarC 1933b: 142).

То ле ран ци ја је до ла зи ла до из ра жа ја и при ли ком су сре та с по твр-
ђе ним му зи ча ри ма, а у име њи хо вих знат них умет нич ких „за слу га“. 
На бе о град ском кон цер ту од 28. ја ну а ра 1933. ви о лон че ли ста Ен ри ко 
Мај нар ди (En ri co Ma i nar di) сви рао је и сво ју Цр нач ку фан та зи ју. Шва рц 
за њу ка же да „ide za pa ga ni ni jev skim efek ti ma i pret sta vlja zbir teh nič kih 
mo guć no sti (i ne mo guć no sti) za vi o lon če lo“. По след ња ре че ни ца от кри ва 
до бру во љу и до бро рас по ло же ње кри ти ча ра пре ма из вр сном умет ни ку: 
„Ovu bri ljant nu ša lu ra do će mo mu opro sti ti“ (šVarC 1933b: 143).

При ме ти ће мо и да је Ри кард Шва рц ка мер ну му зи ку ста вио из над 
сва ког вир ту о зи те та. Ка рак тер ма ни фе ста про тив вир ту о зи те та а за 
ка мер ни жа нр по при ма ју ре чи овог кри ти ча ра из 1935. го ди не:

Ka mer mu zič ke pri red be bi le su i osta le su do da nas ve o ma ret ke [u Beo-
gra du], sve tli mo men ti či stog i pro fi nje nog mu zi ci ra nja bez vi r tu o zne po za-
di ne, bez ten den ci je osva ja nja sret stvi ma vir tu o zne akr o ba ci je, ko ja za vo di 
če sto so li ste na umet nič ki ma nje oprav da ne iz le te u car stvo ble fa i bra vu re 
(šVarC 1935a: 107).

По сто ја ла је јед на те ма у ве зи с ко јом Ри кард Шва рц ни ка да ни је 
устао про тив ви р ту о зи те та и у ве зи с ко јом ни је про пу штао да у афир ма-
тив ном сми слу упо тре би реч ви р ту о зи тет. Би ла су то до ма ћа пе вач ка 
дру штва.

Као што је по зна то, срп ска и ју го сло вен ска пе вач ка дру штва су 
то ком XIX сто ле ћа вр ши ла не са мо му зич ку већ и на ци о нал ну про па-
ганд ну функ ци ју. У ве ку бор бе за на ци о нал но осло бо ђе ње, хор ска пе сма 
пред ста вља ла је и по ли тич ко сред ство. Ме ђу тим, по сле осло бо ђе ња и 
ује ди ње ња из 1918. го ди не, при ли ке су се про ме ни ле. Пе вач ка дру штва 
су из гу би ла сво ју не ка да шњу уло гу и са да је у пр ви план иза шло пи та ње 
умет нич ког до ма ша ја њи хо вог ре пер то а ра и њи хо вих ин тер пре та ци ја. 
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Од пе вач ких дру жи на са да се оче ки ва ло да ево лу и ра ју у умет нич ка 
те ла ко ја ће би ти рав но прав ни кон ку рен ти оста лим, про фе си о нал ним 
уста но ва ма му зич ког жи во та. 

Ри кард Шва рц је у кри ти ка ма у ча со пи су Звук не дво сми сле но и 
енер гич но ука зи вао на нео п ход ност те тран сфор ма ци је. Ни је био за-
до во љан тра ди ци о на ли стич ким про гра ми ма на кон цер ти ма пе вач ких 
дру шта ва, јед на ко упу ћу ју ћи хо ро ве на про ши ре ње ре пер то а ра пре ма 
са вре ме ној му зи ци. У свим тим при ли ка ма, он је по ми њао ви р ту о зи-
тет као ни во тех нич ке спре ме ко ји пе вач ка дру штва тре ба да до стиг ну 
ка ко би би ла у ста њу да се по ду хва те тог и та квог ре пер то а ра. Го ди не 
1933. у Зву ку је об ја вио кри ти ку кон цер та Пр вог бе о град ског пе вач ког 
дру штва. При ме тио је тех нич ко за о ста ја ње то га ан сам бла и из ра зио 
по ве ре ње у спо соб но сти ди ри ген та Пре дра га Ми ло ше ви ћа:

Pod nje go vom će upra vom hor ve ro vat no opet za u ze ti svo je sta ro me sto 
u pr vim re do vi ma pe vač kih druš ta va, spo so ban da pe va i kom pli ko va nu 
hor sku mu zi ku, vi r tu o znu i sa vre me nu (šVarC 1933f: 304).

У сво јој кри ти чар ској прак си Шва рц је на и ла зио на ан сам бле који 
су рас по ла га ли ви р ту о зном тех ни ком, али чи ји је ре пер то ар био у зна-
ку ста ри је му зи ке и ста ри јих схва та ња. Та ко је би ло и у слу ча ју ре но-
ми ра ног бу гар ског хо ра „Гу сле“. Тај ан самбл је у Бе о гра ду одр жао два 
кон цер та у ја ну а ру 1934. го ди не. Шва рц би ра ним ре чи ма го во ри о 
тех нич кој спре ми то га хо ра, али ни је за до во љан из бо ром про гра ма:

Mo der na hor ska teh ni ka, li ne ar na po li fo ni ja i rit mič ko bo gat stvo mo der-
nog vi še gla sja, ne osta vlja za sad tra ga u stva ra nju bu gar skih hor skih kom-
po zi to ra, ko ji se dr že uglav nom tra di ci ja evrop skog hor skog stva ra nja dru ge 
po lo vi ne proš log ve ka, a još vi še ru skih cr kve nih i svet skih kom po zi to ra... 
Van red no lep gla sov ni ma te ri jal, sa vr še no ujed na čen, omo gu ću je ostva re nje 
jed ne go to vo ide al ne re pro duk ci je... ha r mo ni za ci ja i ori gi nal nih kom po zi ci ja 
u na rod nom du hu. Mi ve ru je mo da bi ovaj od lič ni hor mo gao vir tu o zno da 
re ši i mno go te že sa vre me ne teh nič ke pro ble me i da će se mo ra ti od lu či ti na 
to da svo je pro gra me iz ra di u sa vre me ni jem du hu (šVarC 1934b: 142).

Вир ту о зна фак ту ра мо дер не хор ске ком по зи ци је као Швар цо ва 
пре по ру ка, па и зах тев ста вљен пред до ма ће и стра не хор ске ан сам бле, 
тач ка је у ко јој се укр шта ју оба те мељ на аспек та ње го вих кри ти ка у 
Зву ку – пи та ње ви р ту о зи те та и пи та ње са вре ме не му зи ке. За то нас она 
са да уво ди у дру ги сег мент на шег ра да.9

9 Ри кард Шва рц је 1938. го ди не, у по след њем дво бро ју Ве сни ка Ју жно сло вен ског пе
вач ког са ве за, об ја вио текст „Пе вач про шло сти и пе вач бу дућ но сти“. У том члан ку он се 
вра тио пи та њи ма тех нич ке при пре мље но сти до ма ћих хор ских ан сам ба ла за мо дер ни ре-
пер то ар; вид.: ваСић 2016: 192.
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И „ста ро“ и „но во“: Шва рц и са вре ме на му зи ка
Ре пу та ци ји Ри кар да Шва р ца као апо ло ге та аван га рд не му зи ке 

сва ка ко је до при не ла чи ње ни ца да је он 1929. го ди не у Гла сни ку Му
зич ког дру штва „Стан ко вић“ пре вео је дан текст Ар нол да Шен бер га. 
Био је то пре вод уво да из Шен бер го ве На у ке о хар мо ни ји (шварц 1929: 
120–123).10 У том ча со пи су иза ћи ће и дру ги ње го ви тек сто ви у ко ји ма 
се екс по ни рао као по зна ва лац и про мо тер са вре ме них му зич ких стре-
мље ња.11

Сли ка ко ју ну ди Швар цо ва кри ти чар ска про дук ци ја у Зву ку до-
не кле се раз ли ку је. Мо же се ре ћи да је Шва р цов од нос пре ма са вре ме ној 
му зи ци у Зву ку до био на ре љеф но сти из ра за, уто ли ко што смо на том 
ма те ри ја лу у при ли ци да ја сно пре по зна мо кључ не а раз ли чи те ком-
по нен те тог од но са.

На ко је је све на чи не Ри кард Шва рц по др жа вао са вре ме ну му зи ку 
као кри ти чар ча со пи са Звук? При ме ти ће мо да ни су из о ста ја ле ње го ве 
по хва ле умет ни ци ма ко ји су на свој про грам ста вља ли мо дер ни ја и 
мо дер на де ла, стра на и до ма ћа. У де цем бру 1932. упу тио је ре чи по хва-
ле пи ја нист ки њи Је ле ни Не на до вић ко ја је на свом бе о град ском кон-
цер ту од 19. но вем бра те го ди не сви ра ла и ком по зи ци је Јо зе фа Су ка 
(Jo seph Suk), Во ји сла ва Вуч ко ви ћа и Иго ра Стра вин ског (Игорь Стра-
вин ский). Шва рц пи ше:

Je le na Ne na do vić ima raz u me va nja ne sa mo za kla sič na de la kla vir ske 
li te ra tu re, već i za no va i naj no vi ja stre mlje nja... Su ge stiv nost i si gur nost 
iz vo đe nja za nas su naj bo lji do kaz da mla da pi a nist ki nja ima in stink ta za 
no vi je prav ce u mu zi ci i da ih sa pre da noš ću stu di ra (šVarC 1932c: 59).

У истом прав цу иду кри ти ча ре ви афир ма тив ни ко мен та ри о фран-
цу ској пи ја нист ки њи Зи ни Певз нер (Si na Pevs ner), ко ја је у свој про грам 
увр сти ла и де ла Де би си ја (Cla u de De bussy), Де Фа ље (Ma nuel de Fal la) 
и Скр ја би на (Алек сан др Скрябин). Шва рц те ау то ре на зи ва сту бо ви ма 
са вре ме ног пи ја ни стич ког ре пер то а ра, а за Зи ну Певз нер при ме ћу је 
да „uz iz ra đe nu teh ni ku ima mno go smi sla za no vi kla vir ski ton i ko lo rit“ 
(šVarC 1933a: 97).12

10 То ће би ти је ди ни срп ски пре вод не ког Шен бер го вог тек ста све до 2009. го ди не, 
ка да се по ја ви ла An to lo gi ja ne mač kog ese ja Дра га на Сто ја но ви ћа (stojanoVić 2009), у ко ју је 
увр штен Шен бер гов чла нак „Од нос пре ма тек сту“ (прев. Та тја на Тро пин, стр. 141–144), по-
ре клом из ал ма на ха Пла ви ја хач. Ал ма нах је ин те грал но пре ве ден 2009. у Хр ват ској (sedak, 
Bačić 2009). Шен бер гов текст се на ла зи на стр. 41–50.

11 О Швар цо вим на пи си ма у том ча со пи су вид. ваСић 2011: 146–147.
12 Ре си тал је одр жан 2. де цем бра 1932. Зи на Певз нер (Па риз, 1910. – Пал ма де Ма јор ка, 

2004) би ла је уда та за хр ват ско-пе ру ан ског сли ка ра Кри сти ја на Кре ко ви ћа (Ко прив на код 
Ту зле, 1901. – Пал ма де Ма јор ка, 1985).
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Шва рц је ода вао при зна ње из во ђа чи ма ко ји би се ла ти ли во лу ми-
но зних де ла са вре ме не ју го сло вен ске му зи ке, као што је то би ло у 
слу ча ју Ака дем ског пе вач ког дру штва „Оби лић“ ко је је 1934. из ве ло 
Ре ли ги о фо ни ју Јо си па Сла вен ског. Оду ше вље ње ком по зи ци јом до пу-
ње но је ком пли мен ти ма из во ђа чи ма, па се за Хор „Оби лић“ ка же да 
је „da nas ne sum nji vo na pu noj umet nič koj vi si ni i po ka zu je na pre dak pre-
ma ra ni jim go di na ma, na ro či to u sa sta vu pro gra ma ko ji ga či ne pi o ni rom 
mo der ne mu zi ke“ (šVarC 1934f: 341).

Ни је са мо кон церт ни ре пер то ар био по вод и при ли ка да се Ри кард 
Шва рц за ло жи за са вре ме ну умет ност. Он је уви део зна чај ра ди ја као 
но во на ста лог ме ди ја за рас про сти ра ње кла сич не, али и мо дер не му зи ке. 
У за кључ ном па су су члан ка „Mu zi ka na ra di ju“ из 1934. го ди не, он на-
по ми ње да ра дио тре ба да бу де „i ini ci a tor no ve umet no sti, pro pa ga tor i 
zaš tit nik no vih stre mlje nja“ (šVarC 1932b: 50). Про ду жа ва ју ћи у том прав цу, 
кри ти чар по ја шња ва и по ја ча ва свој став и ка же да ве ће ра дио-ста ни це 
тре ба да по ру чу ју но ва му зич ка де ла.

У му зи ко ло шкој ли те ра ту ри је с пра вом за па же но да је Швар цо во 
не сум њи во за ла га ње за но ву му зи ку би ло ли ше но не то ле рант но сти и 
ис кљу чи во сти (Милин 1996: 492). Та ком по нен та у ра ду овог кри ти-
ча ра мо же се пра ти ти кроз не ко ли ко про блем ских кру го ва.

Пре све га тре ба при ме ти ти да Ри кард Шва рц но ву му зи ку ни на 
ко ји на чин ни је одва јао од тра ди ци о нал них сти ло ва; ње го во за у зи ма ње 
за мо дер ну и аван гард ну му зи ку ни је по чи ва ло на опо зи ци ји ста ро – 
но во. И још: у ње го вим ста во ви ма ни је би ло ан ти ро ман ти зма, та ко 
свој стве ног аван гар ди XX ве ка.

Та ко, на при мер, Шва рц ни је скри вао оду ше вље ње ка да би се су-
срео с им пре сив ним из во ђе њем Ше сте сим фо ни је Чај ков ског или Брам-
со вог Ви о лин ског кон цер та ко ји је на звао је ди ним и је дин стве ним 
(вид.: šVarC 1933a: 97; 1933d: 264). У Зву ку се ве о ма рет ко на и ла зи на 
Швар цо во не стр пље ње пре ма кла сич ним мај сто ри ма европ ске му зи ке. 
У де цем бру 1932. он је за сло ве нач ког пи ја ни сту Ива на Но ча на пи сао 
да је сви рао „i obli gat nog Cho pi na“ (šVarC 1932c: 59).13 Ме ђу тим, из 
кон тек ста се ви ди да је ов де реч о „за си ће но сти“ бе о град ског кон церт-
ног ре пер то а ра му зи ком пољ ског ро ман ти ча ра, а не о кри ти ча ре вом 
от по ру пре ма њој као та квој. Шва рц ни је др жао да је кла сич на му зич-
ка ли те ра ту ра смет ња афир ма ци ји но ве му зи ке, иа ко је пу бли ка у 

13 Иван Ноч (Љу бља на, 1901. – Ва шинг тон, 1951) кон церт је одр жао 3. но вем бра 1932. 
По ред оста лог, сви рао је јед ну од три Шо пе но ве еко се зе, као и ети де оп. 10. бр. 6. и 11; вид.: 
турлаков 2003: 418, 530. и 534. Шва рц је у Зву ку упо тре био плу рал – Écossaisеs. У сво јој 
кри ти ци овог кон цер та Пе тар Кр стић упо тре бља ва син гу лар (крСтић 1932). С дру ге стра не, 
Кр стић ка же да је Ноч сви рао две Шо пе но ве ети де у Ес-ду ру опус 10. и 25. Као што је по-
зна то, у ци клу су оп. 25. не по сто ји ети да у Ес-ду ру.
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про шлом ве ку, не са мо ов да шња, увек по ка зи ва ла мно го ве ће ин те ре-
со ва ње за му зич ка де ла про шло сти не го са да шњо сти. Ипак, свој за-
да так као про па га то ра но ве умет но сти ни је ви део у ства ра њу ла жне 
опо зи ци је тра ди ци ја – аван гар да. Уо ста лом, за овог на шег му зи ко гра фа 
аван гар да ни је са ма по се би пред ста вља ла вред ност. 

Из кри ти ка у Зву ку те шко би се мо гло за кљу чи ти ко ји су прав ци 
са вре ме не му зи ке Ри кар ду Шва р цу би ли ин тим но нај бли жи. Он је по-
зи тив но пи сао о де ли ма ко ја је сам оква ли фи ко вао као уме ре но мо дер-
на (тај из раз је ви ше пу та ко ри стио у сво јим на пи си ма). Ту ми сли мо, 
при ме ри це, на Дру ги гу дач ки ква р тет у оно вре ме мла дог ком по зи то-
ра Ми ла Ци пре.14 Очи то, из о ста нак ра ди ка ли зма у из бо ру из ра жај них 
сред ста ва за Шва р ца-кри ти ча ра ни је играо ни ка кву уло гу; од при мар не 
ва жно сти би ло је да ли је де ло у естет ском и ком по зи ци о но-тех нич ком 
сми слу ус пе ло. 

Два при ме ра мо жда нај ја сни је илу стру ју ову те мељ ну цр ту Швар-
цо вог од но са пре ма са вре ме ној му зи ци:

У све сци Зву ка за мај 1933, Шва рц је с по хва ла ма при ка зао из да ње 
ком по зи ци ја Ми хо ви ла Ло га ра – Две ја пан ске при че – Tan goBer ce u se 
за кла вир. Кри ти ча ре ву на чел ну на кло ње ност пре ма мо дер ном зву ку 
на ла зи мо у сле де ћим ре до ви ма:

Mu zič ki na ci o na li zam ni je oplo dio Lo ga ro vu fan ta zi ju i nje go vo stva ra nje 
kre će se u prav cu opšteg evrop skog ton skog go vo ra, ko ji ima svo je pri sta li ce 
u svim na pred nim mu zič kim sre di na ma [ku r ziv: A. V] (šVarC 1933e: 279–280).

Ме ђу тим, по ја ва ве о ма „на пред них“ ком по зи ци ја не ће ну жно иза-
зва ти елан код Ри кар да Шва р ца. На ка мер ном кон цер ту Ру ског му зич-
ког дру штва у Бе о гра ду од 10. де цем бра 1933. чу ла се и јед на кла вир ска 
ком по зи ци ја Дра гу ти на Чо ли ћа у из во ђе њу Ми хо ви ла Ло га ра – Те ма 
са ва ри ја ци ја ма. Дра гу тин Чо лић је при па дао нај ра ди кал ни јем кри лу 
тзв. Пра шке гру пе. Уче ник Алој за Ха бе (Alo is Ha ba), он се у пр вом 
ства ра лач ком пе ри о ду окре тао ато нал но сти, че тврт сте пе ном си сте му, 
ате ма ти зму и до де ка фо ни ји. Ис кљу чи во одан уну тра шњој ле по ти му-
зич ког де ла, ње го вој це ло ви то сти и ау тен тич но сти, Ри кард Шва рц је 
остао не при сту па чан за Чо ли ћев аван гард ни му зич ки је зик:

Čo li će ve va ri ja ci je ne dej stvu ju ne po sred no dra ži ma emo tiv ne ras pe-
va no sti ni pu no ćom kla vir sko ga zvu ka. One su spe ku la tiv no ra đe ne eks-
trem no mo der no, u sti lu ko ji im po nu je vi še svo jom kon ze kvent noš ću ne go 
re al nim zvuč nim efek tom (šVarC 1934a: 112).

14 Вид.: šVarC 1933c: 181. Ци при но де ло из вео је За гре бач ки ква р тет на сво ме бе о град-
ском кон цер ту од 5. фе бру а ра 1933. го ди не. О том ре но ми ра ном ка мер ном ан сам блу вид. 
мо но гра фи ју MartinčeVić MMX.
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Члан ци об ја вље ни у ре ви ји Звук Ри кар да Шва р ца при ка зу ју као 
кри ти ча ра мо дер ног сен зи би ли те та и не сум њи во скло ног са вре ме ној 
умет но сти. Ме ђу тим, та скло ност је би ла кон тро ли са на стро гим естет-
ским чу лом и кри те ри ју мом. За Шва р ца, аван гар да је мо ра ла да пру жи 
до ка за о сво јој ре ле вант но сти као, уо ста лом, и сва ко дру го усме ре ње 
у му зич кој умет но сти.

О сти лу и иде о ло ги ји

У члан ци ма Ри кар да Шва р ца жи ви тра ди ци ја ста ри је срп ске му-
зич ке кри ти ке кроз по ми ња ње број но сти пу бли ке на кон цер ти ма, као 
и ње них ре ак ци ја на из ве де ни ре пер то ар и умет ни ке. Та кви ко мен та ри 
до но се ко ри сне по дат ке исто ри ча ру и со ци о ло гу му зи ке за ин те ре со-
ва ни ма за ис пи ти ва ње хо ри зон та оче ки ва ња од но сне сре ди не и пу-
бли ке. У на че лу, та кви ко мен та ри до при но се и жи во сти тек ста. 

Му зич ка хро ни ка ко ју је Шва рц ис пи си вао у Зву ку од ви ја ла се на 
ре ла тив но ма њем и ма лом про сто ру, и би ла је штам па на зби је ним сло-
гом – јед ном кри ти ком би ло је об у хва ће но ви ше му зич ких до га ђа ја. 
Са сит ним сло гом и зби р ним освр ти ма ко ре спон ди рао је ла пи дар ни 
стил овог ау то ра. При нуд на са же тост има сво је иза зо ве. Кон цен три сан 
на из но ше ње нај ва жни јих, упра во основ них по да та ка и на крат ка и 
ја сна вред но ва ња, Шва рц ни је увек био у при ли ци да сво је су до ве раз-
ви је и пре зен ту је их на за ни мљив и упе ча тљив на чин. У ње го вим кри-
ти ка ма има сте ре о тип ног и су во пар ног из ра жа ва ња. Код ње га чи та мо 
да је Ба хов (Jo hann Se ba stian Bach) Ви о лин ски кон церт у а-мо лу Ми лан 
Фо тић „in ter pre to vao ve o ma mu zi kal no“ (šVarC 1933c: 182). Ни је про ду-
бље ни ји ни опис пи ја нист ки ње Ми ре Фај зел зон (Fe i sel sohn), за ко ју је 
при ме ће но да рас по ла же од лич ном тех ни ком и стил ском кул ту ром 
(вид.: šVarC 1934d: 234). У це ли ни, стил ски апа рат Ри кар да Шва р ца не 
од ли ку је се ди стинк тив но шћу, али са за до вољ ством бе ле жи мо при-
ме ре ње го вог ли те рар ног на дах ну ћа.

Та ко ће се чи та о цу уре за ти у се ћа ње не сва ки да шњи ко мен тар о 
шпан ском ви о ли ни сти Ху а ну Ма не ну (Juan Manén), за ко га Шва рц 
ка же да „in ter pre ti ra Mo zar ta, Bac ha i Be et ho ve na bra vu ro zno i u sjaj noj, 
osva ja ju ćoj zvuč no sti, sa ari sto krat skom si gur noš ću na stu pa nja i po neš to 
umo r nom ose ćaj noš ću [курзив: А. В.]“ (šVarC 1934a: 114). Су ге стив на је 
и сли ка Зи не Певз нер као ту ма ча Пр вог кла вир ског кон цер та П. И. 
Чај ков ског (Пётр И. Ча и ков ский): „iz vo di la [ga je] sa pu nom zvuč noš ću 
i ve li ko po te zno“ (šVarC 1934c: 188).

Најзад, читалац навикнут на децентног критичара, одмакнутог од 
стилских фјоритура и гласноће, с осмехом ће застати код формулације 
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чија се директност граничи с парадоксалношћу. Ова ко је Ри кард Шва рц 
за по чео сво ју кри ти ку на сту па ња про сла вље ног ита ли јан ског ба ри то на 
Ђу зе па Де Лу ке: „G. de Luc ca zna da pe va“ (šVarC 1935c: 321).15 

На кра ју, оста је да се освр не мо на ван му зич ке по гле де Ри кар да 
Шва р ца. По ву чен и дис кре тан, иа ко ја сан, он је сво је по гле де на ак ту-
ел на по ли тич ка и иде о ло шка пре ви ра ња са мо на зна чио у кри ти ка ма 
у ча со пи су Звук. У де цем бру 1932. он по ми ње про па да ње ста рих, гра-
ђан ских дру штве них об ли ка и ства ра ње но вих, ши рих и оп шти јих 
ко лек ти ва (вид.: šVarC 1932b: 50). Иду ћег ме се ца по ме ну те су ау то ри тар-
не тен ден ци је код свих европ ских на ци ја (вид.: šVarC 1933a: 97). Ме ђу тим, 
ти ис ка зи ни су раз ра ђе ни и ви ше де лу ју као сиг на ли, али је њи хо во усме-
ре ње ја сно – ле ви чар ско и ан ти фа ши стич ко.

Шва рц ће се у по гле ду сво јих уве ре ња ја сни је пред ста ви ти у изу-
зет но афир ма тив ној кри ти ци Лив ни це, по зна тог де ла Алек сан дра Мо-
со ло ва (Алек сан др Мо со лов), јед ног од вр ху на ца ме ђу рат не со вјет ске 
му зи ке. Он то де ло де фи ни ше као хим ну ра ду, ма ши ни, фа бри ци, „све-
ту да на шњи це“; го во ри о рит му и пул су гво зде не ло ги ке му зич ког раз-
ви ја ња, „но вог и бес ком про ми сног“, да би на кра ју кон ста то вао ка ко 
је из во ђе ње то га де ла про из ве ло ду бо ку им пре си ју (вид.: šVarC 1934e: 
269–270). Рет ке су ком по зи ци је о ко ји ма је Ри кард Шва рц пи сао са ово-
ли ко оду ше вље ња.

За крај смо оста ви ли два при ме ра ко ји тре ба да до ку мен ту ју 
Швар цо во схва та ње о ау то но ми ји умет но сти и естет ске вред но сти:

По ја ча на про па ган да Тре ћег рај ха у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, то ком 
три де се тих го ди на, об у хва ти ла је и му зи ку. Та ко је 1935. го ди не ов де 
на сту пио Хор маг де бур шких ма дри га ли ста. Шва рц је при ме тио да њи-
хо ва тур не ја има не сум њи во пр о па ган ди стич ки ка рак тер, али то ни је 
ути ца ло на ње го во ви со ко вред но ва ње уме ћа то га, ка ко је на пи сао, 
сјај ног ан сам бла (вид.: šVarC 1935c: 319–320).16

Ако би се у Швар цо вим му зич ким кри ти ка ма у Зву ку тра жи ло ме-
сто ко је от кри ва мо жда цен трал ну тач ку у ње го вом по и ма њу му зич ке 
умет но сти, ње го во схва та ње о при мар но сти есте ти ке пред сва ком вр стом 
ути ли тар но сти, он да би то би ла сле де ћа али не ја из 1935. го ди не:

„Lič nost“ se u umet no sti ne mo že is klju či ti. Ne ko ri ste ni naj lep ši na ci o na li-
stič ki ni so ci jal ni „pro gra mi“ ako se iza njih ne kri je pra vi umet nič ki tem pe ra ment 
ko ji pri do bi ja za se be sim pa ti je i po ve re nje jav no sti... (šVarC 1935b: 142).

15 Ђу зе пе Де Лу ка (1876–1950) одр жао је кон церт у Бе о гра ду 15. ок то бра 1935; про грам 
кон цер та вид. у турлаков 1994: 174.

16 На ову кри ти ку освр ну ла се Ран ка Га шић, у скло пу сво јих ис тра жи ва ња кул тур них 
ути ца ја Ве ли ке Бри та ни је и Не мач ке у ме ђу ра тном Бе о гра ду; уп. gašić 2005: 79, 86.
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За крај на шег ра да по зај ми ће мо од Шва р ца упра во реч лич ност. 
На ње го вом при ме ру се ви ди ко ли ко склоп лич но сти, ка рак тер и тем-
пе ра мент ути чу на сва ку вр сту ду хов не де лат но сти. Ком пе тен ци ја, 
ти ха чвр сти на уве ре ња, ја сно ћа ми сли и ста во ва ни су би ле удру же не 
с по тре бом за ин си сти ра њем. Иа ко без из ра же не те жње за ли те рар ним 
укра ша ва њем, ње го ве му зич ке кри ти ке пле не па жњу чи та ла ца.
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Alek san dar N. Va sić

RikardSchwarzasMusicCritic

Sum mary

The na me of Ri kard Schwarz (1897‒1941?), a com po ser, con duc tor, pe da go gue, 
mu sic wri ter, and cri tic who wor ked in Za greb, Osi jek, Split, Bel gra de, and No vi Sad, is 
not well known to the wi der mu si cal pu blic and is not suf fi ci ently pre sent in mu si co logy. 
Fifty years af ter the tra gic de ath in the Jasenovac concentration camp Ja se no vac in Croatia, 
Ri kard Schwarz was only an en try in the encyclo pe dia. Sin ce the mid-1990s, the in te rest 
in his le gacy has in cre a sed both in Cro a tia and Ser bia.

The ex ten si ve cri ti cal ac ti vity of Ri kard Schwarz is re la ted to all the en vi ron ments 
in which he li ved and wor ked. This pa per is de di ca ted to his cri ti cal pro duc tion in the 
Bel gra de mu sic ma ga zi ne Zvuk (So und). He wro te for this ma ga zi ne bet we en 1932 and 
1935 and pu blis hed 37 ar tic les on mo re than a hun dred pa ges.

This pa per de ter mi nes the con stants of Schwarz’s vi ew of the art of mu sic. Two 
fun da men tal aspects mark his cri ti cism in Zvuk: cle arly ne ga ti ve at ti tu de to wards vir tu-
o sity in mu si cal art and spe ci fic advo cacy for con tem po rary mu sic.

Schwarz was aga inst a con cert re per to i re in which the com po si ti ons of ac cen tu a ted 
vir tu o sic physi og nomy and si mi lar con tent wo uld be in clu ded. For exam ple, he re jec ted 
Hen ryk Wi e ni aw ski and Pa ga ni ni. He was gen tle to wards young ar tists, fin ding that the 
ten dency to wards vir tu o sity be lon ged to the youth. He de man ded and ap pre ci a ted vir tu-
o sity as a ne ces sary skill, espe ci ally con cer ning do me stic cho ral so ci e ti es, which du ring 
the in ter war pe riod had to mo ve to wards the con tem po rary re per to i re and be tec hni cally 
ready for the de mands it po sed.

Schwarz was a stu dent of Al ban Berg and advo ca ted con tem po rary mu sic. Ho we ver, 
he was not ex clu si ve. He said that ra dio, as a new tec hno lo gi cal and mu sic me di um, sho uld 
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sup port and com mis sion works of con tem po rary com po sers. In his cri ti qu es, he re gu larly 
pra i sed ar tists who per for med mo dern mu sic. Yet, he was not cap tu red by the avant-gar de. 
His advo cacy for con tem po rary mu sic was not ba sed on the old ver sus new. He was equ ally 
thril led with the ex tra or di nary per for man ces of mu sic writ ten by P. Tcha i kovsky or J. 
Brahms, as well as so me mo dern com po sers. Ra di cal ex pres si ve me ans of new mu sic we re 
not eno ugh for him to gi ve a fa vo ra ble as ses sment of so me mu si cal work. 

Ri kard Schwarz did not ex hi bit styli stic dis tin cti ve ness as a mu sic cri tic. Ho we ver, 
the re are vi vid and witty for mu la ti ons in his texts. The ba sic im pres sion is that be hind 
his mu si cal cri ti cism is a com pe tent mu si cian of a cle ar tho ught who is, in the first pla ce, 
mo de ra te. As an an ti fa scist and lef tist, he al so po in ted out his po li ti cal and ide o lo gi cal 
be li efs in his cri ti qu es.

Keywords: Ri kard Schwarz, ma ga zi ne Zvuk, vir tu o sity in mu sic, re cep tion of mo-
dern mu sic in Ser bia, Ser bian mu sic cri ti cism ‒ the first half of the 20th cen tury, Ser bian 
mu sic pe ri o di cals.
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МА РИ ЈА Ђ. ГО ЛУ БО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град*

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

МУ ЗИ КА Н. А. РИМ СКОГ-КОР СА КО ВА У  
ОГЛЕ ДА ЛУ БЕ О ГРАД СКЕ КРИ ТИ КЕ ИЗ МЕ ЂУ  

ДВА СВЕТ СКА РАТA**

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду се на осно ву кри ти ка из днев не штам пе, пе ри о ди ке и 
му зич ких ча со пи са раз ма тра из во ђе ње де ла ру ског ком по зи то ра Н. А. Рим ског-Ко р-
са ко ва (1844–1908) у Бе о гра ду из ме ђу два свет ска ра та. Осни ва ње Опе ре и Ба ле та 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду у го ди на ма на кон Ве ли ког ра та је дан је од кључ них 
раз ло га због ко јих Рим ски-Кор са ков спа да у нај и зво ђе ни је ру ске ком по зи то ре тог 
вре мен ског раз до бља. Ње го ва де ла на шла су се у ви ше на вра та и на про гра му Бе о-
град ске фил хар мо ни је, а по себ но зна чај на би ла је 1933. го ди на у ко јој је на по ри ма 
ру ских еми гра на та обе ле же на два де сет пе та го ди шњи ца смр ти слав ног ком по зи то ра. 
О па жњи ко ја је при да ва на опу су Рим ског-Ко р са ко ва го во ри по да так да су то ком овог 
пе ри о да го то во сви ис так ну ти ји му зи ча ри и му зич ки кри ти ча ри пи са ли о ње го вом 
ства ра ла штву.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Н. А. Рим ски-Ко р са ков, ру ска еми гра ци ја, Ру ско му зич ко дру-
штво, пе ри од из ме ђу два свет ска ра та / ме ђу рат ни пе ри од, срп ска му зич ка кри ти ка, 
XX век. 

Увод
Иа ко се у срп ској му зи ко гра фи ји пр ви ис так ну ти ји члан ци о Рим-

ском-Ко р са ко ву (Ни ко лай Ан дре е вич Рим ский-Кор са ков) по ја вља ју у 
пр вој де це ни ји XX ве ка (вид. хриСтић 1908; зорко 1909), ње го во ства ра-
ла штво по че ло је да за у зи ма зна чај но ме сто на бе о град ској му зич кој сце-
ни тек у де це ни ји на кон Ве ли ког ра та. Раз ло зи за ово би ли су ви ше струки. 

* ma sa.dj .go lu bo vic @gmail.co m
** Овај рад је на стао у окви ру про јек та 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. Пројекaт фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је (ев. 
број 177 004).
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На и ме, у вре ме из ме ђу два свет ска ра та срп ска му зи ка је ко нач но ус пе-
ла да до стиг не про фе си о нал не окви ре, без че га не би мо гла да се укљу-
чи у евр оп ске кул тур не то ко ве. Из во ђач ки ка дар чи ја су број ност и 
ве шти на вре ме ном ра сле, омо гу ћио је ком по но ва ње но вих, али и раз вој 
жа нр о ва ко ји су већ по сто ја ли у срп ској му зич кој ли те ра ту ри. Раз вој 
му зич ког школ ства, осни ва ње Опе ре и Ба ле та На род ног по зо ри шта, 
Бе о град ске фил хар мо ни је и мно гих дру гих умет нич ких удру же ња, 
као и по кре та ње му зич ких ча со пи са у пр вој по сле рат ној де це ни ји, обе-
ле жи ло је по че так но ве ета пе у срп ској му зи ци (тоМашевић 2001: 25). 
Упра во је на сце ни На род ног по зо ри шта бе о град ска пу бли ка до би ла 
при ли ку да чу је Цар ску не ве сту и Ца ра Сал та на, као и да од гле да 
ба ле те Ше хе ре за да и Злат ни пе тлић. Бе о град ска фил хар мо ни ја је у 
овом пе ри о ду ви ше пу та с ве ли ким успе хом из ве ла Ше хе ре за ду и Шпан
ски ка при чо. Ве ли ки до при нос упо зна ва њу пу бли ке са де ли ма ве ли ког 
мај сто ра да ли су Ру си, ко ји су па ра лел но са бе о град ском му зич ком 
сце ном во ди ли и свој му зич ки жи вот. Њи хо вим на по ри ма, из ве де не 
су опе ре При ча о не ви дљи вом гра ду Ки те жу и Мај ска ноћ.1

Цар ска не ве ста и Цар Сал тан

У пр вој де це ни ји по за вр шет ку Ве ли ког ра та сво је ме сто под окри-
љем На род ног по зо ри шта про на шле су две опе ре Рим ског-Кор са ко ва, 
Цар ска не ве ста (1925) и Цар Сал тан (1928). По сле Ев ге ни ја Оње ги на 
и Пи ко ве да ме, Цар ска не ве ста по ста ла је тре ћа ру ска опе ра на ре пер-
то а ру Бе о град ске опе ре и ње на пре ми је ра до че ка на је са искре ном 
ра до шћу. При каз Пе тра Кр сти ћа, иа ко ни је по себ но за ни мљив ка да је 
реч о му зи ци Рим ског-Кор са ко ва, ука зу је нам на зна чај по сто ја ња ру-
ских опе ра на ре пер то а ру Опе ре. Пре ма ње го вим ре чи ма, Опе ра у 
Бе о гра ду не тре ба да на сто ји на ру ском ре пер то а ру са мо због ве ли ког 
број ру ских умет ни ка у тру пи и због то га што нам је ру ска опе ра као 
сло вен ска бли ска, већ за то што је ру ска опе ра по сле ра та и Ок то бар ске 
ре во лу ци је осво ји ла ва жно ме сто на свет ским по зор ни ца ма. Дру гим 
ре чи ма, по сто ја ње ру ских опе ра на ре пер то а ру би ло је вр ло по жељ но 
уко ли ко је Бе о град ска опе ра те жи ла да иде у ко рак са свет ским опер-
ским ку ћа ма (крСтић 1925: 8). По ста вља ње сло вен ских опе ра у сво јој 
кри ти ци по здра вио је и Ран ко Мла де но вић, опи су ју ћи пре ми је ру Цар
ске не ве сте као „до бро до шлу“. Ње гов при каз ове опе ре у Вре ме ну 
мо жда је је дан од нај це ло ви ти јих о не ком де лу Рим ског-Кор са ко ва у 

1 Те мељ не по дат ке о тим опе ра ма пру жа до сад нај оп се жни ји опе р ски лек си кон на те-
ри то ри ји Ср би је и бив ше Ју го сла ви је: dragoVić 2008: 413–425. Ау тор ка тек сто ва о свим 
опе ра ма Рим ског-Кор са ко ва у том из да њу је сте проф. др На де жда Мо су со ва. 
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срп ској штам пи у ме ђу рат ном пе ри о ду. По ста вља ју ћи Цар ску не ве сту 
као јед ну осо бе ну це ли ну из ме ђу „спе ци фич но ру ских кон струк ци ја 
(Сад ко) и нај ек спре си о ни стич ких тво ре ви на (Бе смрт ни Ка шчеј)“, Мла-
де но вић сма тра да је Рим ски-Кор са ков ви зи о нар но нај бли жи Глин ки, 
а „тех нич ки нај и зра зи ти ји ско ро као Лист“ (МлаДеновић 1925: 5).2 Три 
го ди не ка сни је ће и Кр стић у кри ти ци о Ца ру Сал та ну пи са ти о од су-
ству стил ског је дин ства у опер ском опу су Рим ског-Кор са ко ва. Во ђен 
ва жно шћу сло вен ске иде је, Мла де но вић у на став ку при ка за у пр ви 
план ста вља на род ни еле мент: 

Сло вен ски флу и ди пре та па ју се ари о зно у дра ма тич ну пар ти ту ру. 
У мо мен ти ма, као и код Му сорг ског, то но ви се про те жу у чул ни и но ви 
сло вен ски бел кан то, уто пљен у ми сти ку, без плит ке ла ко ће [...] Али, 
ње го во уду бљи ва ње у спе ци јал ни ру ски му зич ки фол клор, ство рио је 
ту бо ју у Цар ској Не ве сти бар ме сти ми це. То га је из ву кло из та јан стве-
ног вр тло га мо дер не му зич ке екс пре си је, а ве за ло га за ка рак те ри сти ку 
ра се [...] Пот пу но се мо тив ски по да је на род ном му зич ком еле мен ту.

Сл. 1. Цар Сал тан (пре ми јер ни пла кат, 23. мај 1928)3

2 О Ран ку Мла де но ви ћу као књи жев ни ку, књи жев ном кри ти ча ру и уред ни ку вид.: 
неДић 1975; Деретић 2007: 1042–1043; Бараћ 2008; палавеСтра 2008: 327–331; иГњатовпо
повић 2011. 

3 Пла кат је пре у зет с Те а тро сло ва, те а тро граф ске ба зе по да та ка Му зе ја по зо ри шне 
умет но сти Ср би је http://te a tro slov.mpus.org.rs/.
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Три го ди не ка сни је, на сце ни На род ног по зо ри шта пре ми је рно је 
приказана и опе ра Цар Сал тан.4 Пот пу но дру га чи ја од Цар ске не ве сте, 
ова опе ра на ве ла је Пе тра Кр сти ћа да ис так не ка ко се у опер ском опу су 
Рим ског-Кор са ко ва не ис по ља ва је дин ство за ми сли у „од ре ђе ним му-
зич ко-ар хи тек тон ским об ли ци ма. Сва ко од њих по ка зу је ра зно ли ке 
стил ске осо би не, од сту па ју ћи од сти ла прет ход ног де ла“, те сма тра да 
је та квом ра зно вр сно шћу ком по зи тор у сво јим опе ра ма до сти гао са-
вр шен ство у по гле ду об ра де на ци о нал ног еле мен та. Ње го во искре но 
ди вље ње де ли кат ној из ра ди му зич ког ма те ри ја ла и ве шти ни ор ке стра-
ци је про пра ће но је за кључ ком да они мо ра ју да за до во ље и нај зах тев ни јег 
му зич ког знал ца (крСтић 1928: 6). Дру ги ве ли ки при каз опе ре по те као 
је из пе ра Вик то ра Но ва ка, у ко јем је он од мах на гла сио да, пре ма ње-
го вом ми шље њу, Цар Сал тан не за у зи ма пр во ме сто у опер ском опу су 
Рим ског-Ко р са ко ва, као и да би упо зна ва ње с нај ви шим вред но сти ма 
ње го ве му зи ке би ло бо ље кроз Пско ви тјан ку, Сад ко и Сње гу роч ку.5 
Глав на Но ва ко ва за мер ка од но си се на то да у Ца ру Сал та ну „не ма оне 
еле мен тар не сна ге и драм ског жи вот ног им пул са, ко ји у јед на кој ме ри 
по кре ћу и дух, и ср це, да ју ћи де лу жи вот и умет нич ку ду шу“. Дру гим 
ре чи ма, опе ра и по ред ве ли ког зна ња и умет нич ког по ле та ко ји је Рим-
ски-Кор са ков у њу уло жио, пре див не ори ги нал не хар мо ни је и ру ског 
ду ха на ка ле мље ног на ори јен тал ну под ло гу, ипак ни је до вољ но драм-
ски убе дљи ва (новак 1928: 7). Је дан од раз ло га због ко јих Но вак има 
та кав став мо жда мо же мо про на ћи у Кр сти ће вој кри ти ци, ко ји пи ше да 
тех нич ка опре ма по став ке Ца ра Сал та на ни је за до во љи ла ни пу бли ку 
ни кри ти ку, пи та ју ћи се да ли се ра ди ло на бр зу ру ку и без до вољ но 
при пре ме или с мањ ком сред ста ва. Кр стић по себ но на гла ша ва рђав 
де кор, на ко ји се и Вла ди мир Бељ ски (Вла ди мир Ива но вич Бельский) 
мно го го ди на ка сни је освр нуо у пи сму Ми ха и лу Ни ко ла је ви чу (Ми-
ха ил Ни ко ла е вич Рим ский-Кор са ков) (крСтић 1928: 5).6 Пре ма ње го вом 
ми шље њу, ме ђу тим, од су ство ду би не дра ма ти зма би мо гло би ти са-
вла да но ка да би га при кри ле гро теск на сна га и ду хо ви тост ре жи се ра 

4 Ли бре то Ца ра Сал та на на срп ски је зик пре вео је ис так ну ти кул тур ни рад ник – пе-
сник, дра ма тург, књи жев ни и по зо ри шни кри ти чар и пре во ди лац – Ве ли мир Жи во ји но вић 
Ма су ка (1886–1974). Жи во ји но вић је по ред овог ли бре та пре вео још и Ива на Су са њи на (1947), 
Де мо на (1926), Бо ри са Го ду но ва (1926), Со ро чин ски са јам (1933) и Вањ ку кљу ча ра (1933), те уз 
Кре ши ми ра Ба ра но ви ћа пред ста вља нај а гил ни јег пре во ди о ца ру ских опе ра (ДраГутиновић 
1968: 141).

5 Сње гу роч ка је пре ми јер но из ве де на у На род ном по зо ри шту тек 1952. го ди не, а Иван 
Гро зни (Пско ви тјан ка) 1969. го ди не. Вид. на дах ну ти текст Дра гу ти на Го сту шког о бе о град-
ској пре ми је ри Ива на Гро зног (ГоСтушки 1977: 145–148).

6 Пи смо Бељ ског Ми ха и лу Ни ко ла је ви чу од 8. ју на 1940. го ди не; Ми ха ил Ни ко ла је вич 
Рим ски-Кор са ков (1873–1951), ру ски и со вјет ски зо о лог, ен то мо лог, док тор би о ло шких на у ка. 
Нај ста ри ји син слав ног ком по зи то ра. 
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Те о фа на Па влов ског (Фе о фан Ве не дик то вич Па влов ский) (крСтић 1928: 
5). Ми шље ње Бран ка Дра гу ти но ви ћа би ло је да Па влов ски ни је био ма-
што вит ре ди тељ, ни ти ори ги на лан ства ра лац, али је до нео сво је бо га то 
ис ку ство и зна ње сте че но на ре но ми ра ним ру ским опер ским сце на ма 
(ДраГутиновић1968: 122). У Ца ру Сал та ну Па влов ског је из гле да „гро-
теск но“ ису ви ше од ве ло у јед но лич но под вла че ње кон тра ста, те је 
пре те ра на гро те ска ис пре пле та на са сла ду ња вом сен ти мен тал но шћу, 
уз лош де кор и не у ку сне све тло сне ефек те, у пот пу но сти по ру ши ла 
по е зи ју Пу шки но ве бај ке.

Сл. 2. Цар Сал тан (Прав да 25. мај 1928: 5)

Кр стић по себ но хва ли хор ко ји је био вр ло до бро уве жбан и по ја-
чан Ру ским пе вач ким хо ром „Глин ка“, што је знат но до при не ло звуч-
но сти хор ских ма са (крСтић 1928: 5). Овај за ни мљи ви по да так нам 
по ка зу је да је по сто ја ла и ду бља са рад ња из ме ђу На род ног по зо ри шта 
и ру ског дру штва, о че му за са да ни је про на ђе на гра ђа ко ја би нам 
мо гла ре ћи не што ви ше о то ме. Ор ке стар ко јим је ди ри го вао Сте ван 
Хри стић ни је ус пео у до вољ ној ме ри да из не се „пла сти ци тет рас ко шне 
по ли фо ни је“, сен че ње и ор ке ста р ске бо је Рим ског-Кор са ко ва (новак
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1928: 7).7 Из Но ва ко ве и Кр сти ће ве кри ти ке сти че се ути сак да је Па-
влов ски у ве ли кој ме ри крив за не у спех опе ре, за то што је тре ба ло да 
је ре жи ра у сти лу бај ке а не бур ле ске, као и да је де кор мо рао би ти 
бо га ти ји и ма што ви ти ји.

Бе о град ска фил хар мо ни ја
У ме ђу рат ном пе ри о ду Бе о град ска фил хар мо ни ја је из опу са Рим-

ског-Кор са ко ва из ве ла Ше хе ре за ду, Срп ску фан та зи ју, Шпан ски ка
при чо и Кон церт за кла вир и ор ке стар (пејовић 1977: 77). Шпан ски 
ка при чо, опи сан као „ба лет на му зи ка, ду хо ви то и ефект но пи са на и 
вир ту о зно ин стру мен ти ра на“, на шао се и на про гра му кон цер та ко ји 
је Фил хар мо ни ја под ди ри гент ском па ли цом Сте ва на Хри сти ћа из ве-
ла на све ча ном отва ра њу ве ли ке дво ра не Ко лар че вог на род ног уни-
вер зи те та (КНУ) (крСтић1932: 5). Про грам кон цер та био је са чи њен 
од де ла сло вен ских мај сто ра, те се Рим ски-Кор са ков као пред став ник 
ру ске му зи ке на шао у дру штву Ви ће сла ва Но ва ка (Vítězslav Novák), 
Кре ши ми ра Ба ра но ви ћа, Сте ва на Хри сти ћа и Ми ло ја Ми ло је ви ћа. 
Ова ква кон цеп ци ја про гра ма го во ри у при лог то ме да је сло ве но фил-
ска иде ја, ко ја је још у XIX ве ку зна чај но ути ца ла на то ко ве срп ске кул-
ту ре, за др жа ла сво ју ак ту ел ност и у вре мен ском раз до бљу из ме ђу два 
свет ска ра та. У днев ном ли сту По ли ти ка у тек сту по во дом отва ра ња 
ве ли ке дво ра не ис так ну та је ва жност ова квог про гра ма за то што срп ска 
сре ди на, из во ђа чи и пу бли ка „мо ра ју да по ка жу да су све сни по тре бе 
бор бе за пре стиж сло вен ске му зич ке кул ту ре“ (анониМ 1932: 7).8 Кри-
ти ка је, на жа лост, оста ви ла блед траг о са мом де лу Рим ског-Кор са ко ва, 
за то што је у фо ку су ин те ре со ва ња кри ти ча ра би ло отва ра ње кон церт-
не дво ра не. Би ло је то пр ви пут да у Бе о гра ду сим фо ниј ски ор ке стар 
при ре ди ве че у ве ли кој дво ра ни ко ја је би ла на мен ски са гра ђе на за 
кон цер те. На ста вља ју ћи тра ди ци ју са рад ње са со ли сти ма, Фил хар мо-
ни ја је три го ди не ка сни је (22. ја ну а ра 1935) увр сти ла у про грам свог 
кон цер та Кон церт за кла вир и ор ке стар Рим ског-Кор са ко ва.9 Као 

7 За ни мљи во је да Вла ди мир Бељ ски по све му су де ћи ни је мно го це нио Хри сти ћа, јер 
у пи сму из 8. ју на 1940. Ми хај лу Ни ко ла је ви чу Рим ском-Кор са ко ву вр ло оштро пи ше ка ко 
је овај у пот пу но сти уни штио Злат ног пе тли ћа. Глав ни ди ри гент Злат ног пе тли ћа, ме ђу-
тим, био је Ал фред Пор дес, те се по ста вља пи та ње ка ква је он да би ла Хри сти ће ва уло га. 

8 Иде ју сло ве но фил ства у му зич ким на пи си ма ме ђу рат ног пе ри о да об ра дио је Алек-
сан дар Ва сић (ваСић 2014).

9 Са Бе о град ском фил хар мо ни јом су пре Бу та ко ва на сту па ли Ви љем Јандл (А. Ру бин-
штајн, Че твр ти кон церт за кла вир, 1923; Григ, Кон церт за кла вир и ор ке стар, 1924), Ста-
ни слас Ње ђел ски / Sta ni slas Ni ed zi el ski (Ру жиц ки, Кон церт за кла вир и Шо пен, Кон церт за 
кла вир емол, 1925), Ал фред Кор то / Al fred Cor tot (Франк, Сим фо ниј ске ва ри ја ци је и Сен- 
-Санс, Че твр ти кла вир ски кон церт, 1926), Јан Херж ман (Бе то вен, Пе ти кон церт за кла вир, 
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со ли ста на сту пио је мла ди пи ја ни ста Алек сеј Бу та ков (Алек сей Алек-
се е вич Бу та ков),10 под ди ри гент ском па ли цом Сте ва на Хри сти ћа. Док 
Дра гу тин Чо лић вр ло шту ро пи ше о Кон цер ту, а Ри кард Шва рц тек 
из ве шта ва да је био из ве ден, кри ти ке Ми ло ја Ми ло је ви ћа и Па вла 
Сте фа но ви ћа ни су би ле бла го на кло не пре ма овом де лу (чолић 1935: 
6; šVarC1935: 64; M.M. 1935: 16; СтеФановић 1935: 8). Ми ло је ви ће ва 
оце на Кон цер та би ла је да

Рим ски-Кор са ков ни је осе ћао по ет ски дух кла ви ра, да ни је умео 
да учи ни тех ни ку кла вир ског сти ла ин те ре сант ном и да је ту тех ни ку 
са та ко ма ло ау то кри ти ке свео на нај ба нал ни је са лон ске па са же из ван-
ред но пра ће не од ор ке стра [...] ко ме је Рим ски-Кор са ков умео да дâ 
сја ја као рет ко ко (М.М. 1935: 16). 

Па вле Сте фа но вић при ме тио је да је де ло „тех нич ки бра ву ро зно 
а пра зно, са при зву ци ма ве чи те фол клор не ме ло ди ке јед ног од Пе то ри-
це и Шо пе но вих кон церт них хар мо ни ја“ (СтеФановић 1935: 8). Ова кав 
од нос пре ма Кон цер ту по те као из пе ра дво ји це углед них кри ти ча ра, 
Ми ло је ви ћа и Сте фа но ви ћа, ре дак је при мер оштрих, не га тив но ин то-
ни ра них ко мен та ра на ра чун не ког де ла из опу са Рим ског-Кор са ко ва. 
У нај ве ћем бро ју на пи са, до ма ћи кри ти ча ри ни су про пу шта ли при ли ку 
да ис так ну мај стор ство ор ке стра ци је и де ли кат ност му зич ког ма те ри-
ја ла као вр сне од ли ке ства ра ла штва слав ног ком по зи то ра, али су му 
исто та ко по вре ме но за ме ра ли не до ста так ме ло диј ске ин вен тив но сти.

При ча о не ви дљи вом гра ду Ки те жу и деви Фебронији

Пре осни ва ња Ру ског му зич ког дру штва у ја ну а ру 1928. го ди не, ру-
ски умет ни ци су сво је та ко зва не „по пу лар не“ кон цер те ор га ни зо ва ли 
у окви ру Ру ског на род ног уни вер зи те та ‒ РНУ (у пе ри о ду је сен 1925. 
– про ле ће 1928). Кон цер ти ор га ни зо ва ни у окви ру РНУ би ли су го то во 
увек ка мер ног ти па, те је из у зе так би ло кон церт но из во ђе ње фраг ме на та 
опе ре При ча о не ви дљи вом гра ду Ки те жу и деви Фебронији Рим ског-

1926), Гер тру да Бам бер гер / Ger tru de Bam ber ger (Бе то вен, Пе ти кла вир ски кон церт, 1928), 
Иван Ноч / Ivan Noč (Лист, Кон церт за кла вир Есдур, 1930), Естер Џон сон / Est her Johnson 
(Мо царт, Кон церт за кла вир Есдур из 1777. го ди не (К. 271), 1931), Емил Ха јек (А. Ру сел, 
Кон церт за кла вир, 1933), Дми три Ми тро пу лос / Di mi tri Mi tro po u los (Про ко фјев, Кон церт 
за кла вир Це-дур, бр. 3, 1933). 

10 Алек сеј Бу та ков (Санкт Пе тер бург, 30. мај 1907. – Бе о град, 31. ок то бар 1953), пи ја-
ни ста, ком по зи тор, на став ник кла ви ра. Ак тив но је са ра ђи вао с ве ли ким бро јем до ма ћих и 
стра них му зи ча ра, сма тра ли су га не за мен љи вим са рад ни ком. За ду вач ки ква р тет ко ји је 
ком по но ван у за ро бље нич ком ло го ру то ком Дру гог свет ског ра та на гра ђен је на кон кур су 
ко ји је Ме ђу на род ни цр ве ни крст у Же не ви рас пи сао за нај бо љу ком по зи ци ју на ста лу у за-
ро бље ни штву (вид.: Peričić 1969: 79–80; арСеньев, орДовСкийтанаевСкий 2018: 489).
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-Кор са ко ва. Пре ма тре нут но рас по ло жи вим по да ци ма, Ки теж је из ве-
ден три пу та у Бео гра ду – 7. и 16. мар та 1926. и 6. апри ла 1927. – на при-
вре ме ној сце ни На род ног по зо ри шта, у Ма ње жу (турлаков1994: 111).11 
Ан самбл ко ји је уче ство вао у из во ђе њу био је са ста вљен од Ру са, на 
че лу са ди ри ген том и пи ја ни стом Или јом Сла ти ном. Из во ђе ње Ки те жа 
у окви ру по пу лар них кон це ра та РНУ опи са но је у бе о град ској штам пи 
као „рет ко за ни мљив кон церт“ и као пр во из во ђе ње овог де ла у Ју го сла-
ви ји (!).12 Oпера, ме ђу тим, ни је из ве де на у це ли ни, већ са мо 1, 3, 5. и 6. 
сли ка, а у це ли ни се на шла на ре пер то а ру Опе ре у За гре бу тек у се зо ни 
1935/1936. (HećiMoVić 1990: 218).13 Но вак је у сво јој кри ти ци ока рак те-
ри сао из во ђе ње као до ста при ми тив но, јер је уме сто „ве ли ког и звуч ног 
хора био мла ди бе о град ски ру ски Хор Глин ка, а ор ке стар је за ме нио 
кла вир“, ко ји по ње го вом ми шље њу ни из бли за ни је мо гао да до ча ра 
бо гат ство ор ке стра ци је Рим ског-Кор са ко ва. Слич ног ми шље ња био је 
Ста ни слав Ви на вер, ко ји је ис та као да је основ на осо би на ове ми стич-
не по е ме „из ван ред но тки во ор ке стар ско ко је оба ви ја до га ђа је и гла-
со ве сја јем и ма глом ле ген де“, те да је због из о стан ка ор ке стра (Или ја 
Сла тин и Вла ди мир Не ли дов сви ра ли су ор ке стар ску де о ни цу на кла-
ви ру че тво ро руч но) „си ноћ њи кон це рат ипак имао већ ма обе леж је при-
ка за, му зич ког при сту пач ног ту ма че ња јед не ве ли ке тво ре ви не“. Без 
об зи ра на ове при мед бе, Или ја Сла тин и „вред ни“ ан самбл до би ли су 
при зна ње, за то што су ус пе ли да за ин те ре су ју кри ти ку и пу бли ку за ово 
де ло. Но вак ис ка зу је ин те ре со ва ње за Ки теж и хва ли Рим ског-Кор-
са ко ва за ле по и при влач но де ло огр ну то у на ци о нал ну му зи ку, са за-
кључ ком да тре ба да га из ве де наш ве ли ки опе р ски ан самбл. Ди вље ње 
уме ћу с ко јим је Рим ски-Кор са ков тре ти рао ор ке стар и еле мен те на род-
не му зи ке мо же мо озна чи ти као не из о став ни „лајт мо тив“ свих на пи са 
о ње го вој му зи ци. Сла тин би, по Но ва ко вом ми шље њу, тре ба ло да на-
ста ви при ка зи ва ње ру ских ре мек-де ла и да из ве де Сње го руч ку, Ца ра 
Сал та на или бар Злат ног пе тли ћа (новак1926: 6). Цар Сал тан по-
ста вљен је у На род ном по зо ри шту две го ди не ка сни је, док је Злат ни 
пе тао по ста вљен као ба лет, и то тек 1939. го ди не. 

11 У књи зи Кон церт ни жи вот у Бе о гра ду (1919–1941) Рок сан да Пе јо вић пи ше да је опе-
ра би ла из ве де на 15. мар та. Нај ве ро ват ни је се ра ди о гре шци, за то што је у но ви на ма кон церт 
на ја вљен за 16. март (реПертоарнародноГПозоришта 1926: 10).

12 Вик тор Но вак (1899–1977), исто ри чар и еми нент ни па ле о граф, из ра зи те ју го сло вен ске 
ори јен та ци је, ко ри стио је у свом члан ку на зив Ју го сла ви ја. До да нас ни је са чи ње на потпу на 
би бли о гра фи ја Но ва ко вих тек сто ва о му зи ци. Бран ка Те ле ба ко вић Пе цар ски у „Би бли о гра фи ји 
ра до ва др Вик то ра Но ва ка“ (Збо р ник Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град 1963, књ. VII-1: 
Спо ме ни ца Вик то ра Но ва ка, стр. 1–20) не бе ле жи члан ке о му зи ци. Се лек тив на би бли о гра-
фи ја Но ва ка као му зич ког пи сца об ја вље на је у kuntarić 1984: 561–566.

13 Загре бач ка пред ста ва игра на је укуп но пет пу та – од 21. сеп тем бра до 12. но вем бра 
1935. го ди не.
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Па жњу при вла чи кра так чла нак „При ча о не ви дљи вом гра ду Ки-
те жу“ Пе тра Бин гул ца, об ја вљен у апри лу 1927. го ди не, због то га што 
у срп ској штам пи, ко ли ко смо мо гли да уо чи мо, ни је би ло на ја ве по нов-
не из вед бе ове опе ре. Овај чла нак, ко ји по чи ње ре чи ма „Сим па тич ним 
умет ни ци ма ко ји су се усу ди ли да при ка жу ‘При чу’, и то још у до бро-
твор не свр хе, мо же мо са мо за хва ли ти и че сти та ти на ово ли кој хра бро-
сти“, отво рио је пи та ње о то ме да ли је ова опе ра за и ста би ла по но во 
из ве де на на про ле ће 1927. го ди не. Раз ли ка у из во ђач кој по став ци у при-
ка зи ма Бин гул ца из 1927. го ди не (Ор лов, Ба ра нов, Лу че зар ска, Да ви до ва, 
Ма ри ја шец), и Ми ло је ви ћа и Но ва ка из 1926. го ди не (Сла ти на-Да ви до ва, 
Ард, Ма ри ја шец и Гу ка сов), на во ди на за кљу чак да се ра ди о но вом из-
во ђе њу (БинГулац 1927: 491). Кон церт ни пла кат нам је по твр дио да је 
опе ра из ве де на и 1927. го ди не, а у исто вре ме је скре нуо па жњу на то да 
се опе ра да је у ко рист си ро ма шних ап сол вент ки ња Хар ков ског ин сти ту-
та. Под на сло вом „Кон церт Хар ков ског Ин сти ту та“ по сто ја ла је и крат ка 
на ја ва кон цер та у но ви на ма (концертХарковскоГинститута 1927).

1933. – Два де сет пе та го ди шњи ца смр ти  
Рим скогКор са ко ва

Бе о град ски Ру си су за хва љу ју ћи на по ри ма Ко ми те та за ру ску кул-
ту ру на че лу са ака де ми ком Бе ли ћем и до бр ом од но су ју го сло вен ских 
вла сти пре ма еми гра ци ји го ди не 1933. до би ли сво је кул тур но ог њи ште 
– Ру ски дом. У то вре ме је дин стве ни кул тур ни цен тар еми гра ци је у 
све ту, Дом је од мах при мио под свој кров низ кул тур них ор га ни за ци-
ја, ме ђу ко ји ма је би ло и Ру ско му зич ко дру штво. У књи жи ци ко ја је 
об ја вље на по во дом отва ра ња Ру ског до ма 9. апри ла 1933. го ди не штам-
пан је и го вор пред сед ни ка Ру ског му зич ког дру штва Вла ди ми ра Бељ-
ског, у ко јем он на ја вљу је из во ђе ње опе ре Мај ска ноћ под упра вом 
Или је Сла ти на на сце ни Ру ског до ма, на дан два де сет пе те го ди шњи-
це смр ти Рим ског-Кор са ко ва (руССкийДоМ 1933: 23). Ме ђу тим, у пи сму 
Ан дре ју Ни ко ла је ви чу Рим ском-Кор са ко ву (Ан дрей Ни ко ла е вич Рим-
ский-Кор са ков) од 15. ма ја 1933. Бељ ски пи ше ка ко ће се у Бе о гра ду 
одр жа ти сим фо ниј ски кон церт у част Рим ског-Кор са ко ва под упра вом 
Ни ко ла ја Че реп њи на (Ни ко лай Ни ко ла е вич Че реп нин), а опе ру Мај ска 
ноћ не спо ми ње (рахМанова 2016: 134).14 Сим фо ниј ски кон церт одр жан 
је 5. ју на 1933. у ве ли кој дво ра ни КНУ, у окви ру „Да на ру ске кул ту ре“, 
ма ни фе ста ци је у ор га ни за ци ји удру же ња ру ских ор га ни за ци ја. На 
кон цер ту су из ве де ни Пре лу ди јум у спо мен Н. А. Рим скогКор са ко ва 

14 Андреј Ни ко ла је вич Рим ски-Кор са ков (1878–1940), му зи ко лог, му зич ки кри ти чар и 
фи ло зоф, син и би о граф Ни ко ла ја Ан дре је ви ча Рим ског-Кор са ко ва. О Ан дре ју Рим ском-Кор-
са ко ву вид. Грачев 1941; straVinski, Craft 1972: 158.
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Че реп њи на, а за тим де ла Рим ског-Кор са ко ва: Сви та из опе ре При ча о 
не ви дљи вом гра ду Ки те жу ко ју је аран жи рао Штајн берг (Мак си ми-
ли ан Осе е вич Штейнбе рг), Ус кр шња увер ти ра Све тли пра зник, оп. 36 
(Ру ски ус крс), Срп ска фан та зи ја оп. 6 и Ска ска оп. 29.15 На бис је из-
ве ден Бум ба ров лет из опе ре Цар Сал тан, ко ји је на зах тев пу бли ке 
по но вљен (живковић1933: 117–118).

Кон церт је, оче ки ва но, при ву као па жњу ве ли ког бро ја кри ти ча ра, 
ме ђу ко ји ма су би ли Ко ста Ма ној ло вић, Ми ло је Ми ло је вић, Ми лен ко 
Жив ко вић и Бран ко Дра гу ти но вић (Манојловић 1933: 8; М.М. 1933: 9; 
жив[ковић] 1933: 117–118; dragutinoVić 1933: 365–366). Дра гу ти но ви ћев 
чла нак је у по гле ду ин фор ма ци ја нај шту ри ји од свих. Из ње га се са мо 
са зна је ко ја де ла је Ор ке стар Кра ље ве гар де на че лу са Че реп њи ном из-
вео, али не и ка ко и ка кви су му ути сци с кон цер та. У су шти ни, Дра-
гу ти но вић у члан ку из но си не ко ли ко оп штих ме ста – крат ко по ре ди 
ре а ли зам Му сорг ског (Мо дест Пе тро вич Му сорг ский) и буј ну фан та-
зи ју ру ске бај ке Рим ског-Кор са ко ва. У за кључ ку пи ше да је Рим ски-Кор-
са ков „вир ту оз ор ке стра и ма ги чар тон ских бо ја, сја јан тех ни чар, али 
не и ин вен тив ни ме ло ди чар“, ко мен та ри шу ћи да су ње го ве „фре ске 
бо га те рит ми ке и ру ске на род не ме ло ди ке, обо је не ис точ њач ким ко-
ло ри том, на ба зи хар мо ни је ма ње сме ле од Бо ро ди но ве и ма ње ре во-
лу ци о нар не од Му сорг ско ве“ (dragutinoVić1933: 365–366). Па жњу 
при вла чи Жив ко ви ћев чла нак пи сан у љу ти том то ну, у ко јем он скре ће 
па жњу на не ко ли ко за ни мљи во сти. Пре ма ње го вом ми шље њу, кон церт 
по све ћен де ли ма Рим ског-Кор са ко ва от крио је „то тал но не схва та ње и 
нео се ћа ње зна ча ја овог ве ли ког мај сто ра из до ба ру ског му зич ког на-
ци о на ли зма, за на шу му зи ку, од стра не т.зв. зва нич них чи ни ла ца на шег 
му зич ког жи во та“. Вр ло раз о ча ран чи ње ни цом да је мно го ви ше па жње 
по све ће но обе ле жа ва њу сто го ди шњи це ро ђе ња Јо ха не са Брам са (Jo han-
nes Brahms), ко ји по ње го вом ми шље њу ни је имао го то во ни ка кав ути-
цај на срп ски му зич ки на ра штај, не го два де сет пе то го ди шњи ци смр ти 
јед ног од нај и стак ну ти јих пред став ни ка ру ске му зи ке XIX ве ка чи ји 
зна тан ути цај на ју го сло вен ске ком по зи то ре још ни је ни из бли за ис-
пи тан, Жив ко вић за кљу чу је да је овај кон церт све ден у уске гра ни це 
ру ских еми грант ских кру го ва и сма тра да ово ка рак те ри ше срп ско 
„без лич но и скроз нео ри ен ти са но дру штво“, чи ји су пред став ни ци 
„отрг ну ти од свог ко ре на“ и „бес по моћ ни“ (живковић 1933: 117–118). 
На зна чај Рим ског-Кор са ко ва за ју го сло вен ску сре ди ну ука зао је украт ко 
Ми ло је вић, пи шу ћи да је Рим ски-Кор са ков био узор ком по зи то ри ма 

15 Ска ска је ори ги на лан на зив му зич ког де ла ко ји је Ми лен ко Жив ко вић за др жао у 
свом члан ку не пре во де ћи га. На срп ски би се ова реч мо гла пре ве сти као при ча, бај ка, при
по вет ка. Вид.: ивановић, петрановић 1981: 572.
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Ја ко ву Го тов цу (Сим фо ниј ско ко ло) и Кре ши ми ру Ба ра но ви ћу (Ли ци
тар ско ср це и Бал кан ска по е ма). Оча ран му зи ком Рим ског-Кор са ко ва, 
Ми ло је вић за кљу чу је да је овај кон церт био јед на од нај то пли јих ве-
че ри ко је су ове го ди не одр жа не у бо га том ни зу кон це ра та. Те шко је, 
ме ђу тим, не при ме ти ти да Ми ло је вић и Ма ној ло вић опи су ју ди ри го-
ва ње Че реп њи на на го то во исто ве тан на чин: Ми ло је вић пи ше да је 
„Че реп њин са пот пу но мир ним и су ве ре ним ге стом ту ма чио сва де ла, 
а ор ке стар је умео да осе ти све ин тен ци је и му зи ци рао је пре да но“, а 
Ма ној ло вић да је „ор ке стар Кра ље ве гар де, во ђен мир но, су ве ре но и 
су ге стив но, био ове ве че ри мек ши у зву ку и не по сред ни ји у из ра зу“ 
(М.М. 1933: 9; Манојловић1933: 8). Пу но крв на му зи кал ност и ау тен-
тич на тра ди ци о нал на ин тер пре та ци ја му зи ке Рим ског-Кор са ко ва под 
упра вом за ди вљу ју ћег, та да ше зде се то го ди шњег Че реп њи на сва ка ко 
су оста ви ле ве ли ки ути сак на срп ску кри ти ку и пу бли ку. 

У пи сму упу ће ном Ан дре ју Ни ко ла је ви чу Рим ском-Кор са ко ву од 
31. ав гу ста 1933. го ди не Бељ ски пи ше ка ко ће Ру ско му зич ко дру штво 
у ок то бру из ве сти опе ру Мај ска ноћ, али на гла ша ва да има ју про блем 
да про на ђу те но ра за то што је пред ви ђе ни ру ски По љак Манoше вски 
(Ана то лий Манышев ский) у то вре ме за у зет у за гре бач кој Опе ри.16 
Нај ве ро ват ни је је из во ђе ње опе ре би ло по ме ре но за но вем бар ка ко би 
Манoше вски мо гао да уче ству је. На и ме, опе ра Мај ска ноћ пре ми јер но 
је у Бе о гра ду из ве де на 15. но вем бра 1933. у ве ли кој дво ра ни КНУ, као 
је дан од до га ђа ја ко јим је обе ле же на два де сет пе та го ди шњи ца смр ти 
ве ли ког ком по зи то ра. Ме ђу из во ђа чи ма су се на шли по зна ти ру ски 
со ли сти с раз ли чи тих стра на Кра ље ви не Ју го сла ви је: Со фи ја Да ви до ва 
Сла ти на (Со фия Давыдо ва-Сла ти на, Бе о град), Та тја на Ба тра њец (пре-
ђа шња пр ва ки ња Сплит ске и Љу бљан ске опе ре), Ана то лиј Манoше-
вски (члан За гре бач ке опе ре) и Сер геј Ко ров ни ков (Сер гей Ко ров ни ков, 
пре ђа шњи члан Но во сад ске и Осјеч ке опе ре17). Ди ри гент је био Или-
ја Сла тин, ре ди тељ Ми ха ил Ка ра каш (Ми ха ил Ни ко ла е вич Ка ра каш), 
а уче ство вао је и Хор „Глин ка“. Па жњу при вла чи уче шће Сим фо ниј-
ског ор ке стра Кра ље ве гар де, с ко јим су ру ски умет ни ци од са мог 
до ла ска у Бе о град до бро са ра ђи ва ли.

За ни мљи ве кри ти ке опе ре да ли су кри ти ча ри Дра гу ти но вић и Ми-
ло је вић. Дра гу ти но вић у ча со пи су Zvuk пи ше ка ко опе ра Мај ска ноћ 

16 Ана тол Ма но шев ски (Ека те ри но дар, 1901. – Ри је ка, 18. 3. 1983), опе р ски пе вач, те нор. 
Сту ди рао је на за гре бач кој Му зич кој ака де ми ји, а на сту пао је у За гре бу, Оси је ку и Ри је ци. 
О Ма но шев ском вид.: LeksikonjugosLavenskemuzike 1984: 564; kosanoVić 2000: 136; kolarić 
2008: 187; BarBieri http://www.ope ra.hr/in dex.ph p?p=ar tic le&id =8. Вла ди мир Бељ ски у пи сми ма 
Ан дре ју Ни ко ла је ви чу ко ри сти об лик Ма ни шев ски (рус. Манышев ский).

17 Ко ров ни ко ва не ма у „Ма лом лек си ко ну чла но ва но во сад ских по зо ри шта 1861–1941“, 
ау то ра Ста но ја Ду ша но ви ћа; вид.: сПоменица 1961: 567–616.
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ис ти че „из ван ред ну тех ни ку ин стру мен та ци је Рим ског-Кор са ко ва“, 
ко ја је „под ву кла оп шти не до ста так Рим ског-Кор са ко ва: из ве сну су во ћу 
у ме ло ди ској ин вен ци ји, из у зи ма ју ћи мо мен те ка да се стил ме ло ди је 
по ду да ра са ка рак те ри сти кама ру ске на род не ме ло ди ке“. Иа ко је по 
Дра гу ти но ви ће вом ми шље њу са ма из вед ба, уз сав ис кре ни труд це ло-
куп ног ан сам бла, би ла ис под про сеч ног ни воа, ово из во ђе ње је вр ло 
зна чај но јер је пу бли ка има ла при ли ку да упо зна јед но „ин те ре сант но, 
жи во и пи то реск но де ло“ ко је ина че не би има ла при ли ке да чу је (dra
gutinoVić 1933: 63). С дру ге стра не, Ми ло је вић сма тра ка ко је „шеф ове 
креа ци је [Илија Сла тин – прим. М. Г.] био не сум њи во на ви си ни за дат-
ка“, хва ле ћи га ка ко осе ћа му зи ку Рим ског-Кор са ко ва и ка ко је из у зет-
ном стил ском ин тер пре та ци јом оства рио све „сло вен ски ду бо ко и чед но 
и њој, све оно ми стич но и на ив но, али та ко искре но и ори ги нал но“. Па 
ипак, Ми ло је вић ве ру је да би це ла кре а ци ја би ла му зич ки убе дљи ви ја 
да је Ор ке стар Кра ље ве гар де бо ље при сту пио и про у чио пар ти ту ру 
ко ју је тре ба ло да ожи ви (M.M. 1933: 8). Из ње го ве кри ти ке се до зна је 
и то да је опе ра Мај ска ноћ из ве де на сцен ски, бу ду ћи да пи ше о уме шно-
сти Ми ха и ла Ка ра ка ша да ре ши ре ди тељ ске про бле ме и пред ста ви 
сли ке и рад њу. 

Два де сет пе та го ди шњи ца смр ти Рим ског-Кор са ко ва обе ле же на 
је и ис црп ним тек стом Зи на и де Гриц кат „Н. А. Рим ски-Кор са ков – по-
во дом 25-го ди шњи це ње го ве смр ти“ ко ји је у три на став ка об ја вљен 
у Му зич ком гла сни ку (Грицкат 1933а; 1933б; 1933в), као и члан ком Алек-
сан дра Со ло вје ва (Алек сан др Ва сильевич Со ловьев ) „На ци о нал на сти-
хи ја у ства ра њу Рим ског-Кор са ко ва – по во дом 25-го ди шњи це ње го ве 
смр ти 21. ју ла 1908.“ у Срп ском књи жев ном гла сни ку (Соловјев 1933).18 
Обо је су би ли бли ски са рад ни ци Ру ског му зич ког дру штва.19 Са Ру-
ским му зич ким дру штвом у Бе о гра ду са ра ђи вао је и Иван Лап шин 
(Иван Ива но вич Лап шин), ко ји је са ве ли ким успе хом одр жао низ 
пре да ва ња из исто ри је ру ске му зи ке под на зи вом „Два на ест си лу е та 
ру ских ком по зи то ра“ (рахМанова2016: 138). Ње го ви крат ки на пи си о 
ру ским ком по зи то ри ма, ме ђу ко ји ма се на шао и је дан о Рим ском-Кор-
са ко ву, об ја вље ни су у ча со пи су Ру ски архив, ко ји је у Бе о гра ду из ла зио 
из ме ђу 1928. и 1937. го ди не (лапшин 1930).20 Ра дио Бе о град та ко ђе је 

18 У под на сло ву члан ка Со ло вје ва по сто ји штам пар ска гре шка. На и ме, Рим ски-Кор-
са ков је пре ми нуо у ју ну, а не у ју лу. 

19 О Зи на и ди Гриц кат вид. чла нак Алек сан дра Ва си ћа „Гриц кат, Зи на и да Гри гор јев на“ 
(2006: 813–814). Си ма Авра мо ви ћ у чланку о Со ло вје ву не по ми ње да се Со ло вјев ба вио му-
зи ком и му зи ко гра фи јом (ћирковић, Михаљчић 1997: 640–642). О на пи си ма Со ло вје ва о 
му зи ци ви де ти: Маринковић 2016.

20 Иван Лап шин (1870–1952) био је ру ски фи ло зоф, пу бли ци ста, пре во ди лац и пе да гог. 
Го ди не 1922. био је по слат из Ру си је на та ко зва ном „фи ло зоф ском бро ду“. Од 1923. бо ра вио 
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обе ле жио го ди шњи цу смр ти про гра мом, на ко јем су се на шли пре да-
ва ње Со ло вје ва, Гу дач ки ква р тет оп. 12, ари је из ра зних опе ра, а пу шта-
ле су се и пло че са де ли ма Рим ског-Кор са ко ва (раДиоБеоГраД1933).

Злат ни пе тлић

По став ка Злат ног пе тли ћа на сце ни На род ног по зо ри шта но си за 
со бом низ за ни мљи во сти. Још у пи сму од 4. ок то бра 1938. Бељ ски пише 
Ми ха и лу Ни ко ла је ви чу о „но вом атен та ту“ на му зи ку ње го вог оца. 
Ко ре о граф Ми ха ил Фо кин (Ми ха ил Ми хайло вич Фо кин) на чи нио је 
ба лет ску вер зи ју Злат ног пе тли ћа; ње гов екс пе ри мент са сто јао се у 
то ме да пе ва че на сце ни за ме ни игра чи ма, али да пе ва чи оста ну и пе-
ва ју иза сце не, на шта је он (Бељ ски) ре а го вао по сред ством фран цу ског 
Дру штва ау то ра. Фо кин је у ме ђу вре ме ну укло нио пе ва че, му зи ка је 
би ла скра ће на, исе че на, ис пре ме та на, а Ана то лиј Жу ков ски, члан ба-
лет ске тру пе На род ног по зо ри шта, већ му се био обра тио са же љом да 
по ста ви Злат ног пе тли ћа на сце ни бе о град ског Ба ле та (рахМанова 2016: 
159). Пре ми је ра ба ле та од 2. ју на 1939. по сти гла је ве лик успех, на кон 
ко јег је Жу ков ски, до бив ши оп ште при зна ње, по стао шеф Ба ле та и пр ви 
играч бе о град ског На род ног по зо ри шта. 

Фран че ска да Ри ми ни и Злат ни пе тлић21 на ја вље ни су у оп се жном 
члан ку, где је њи хо вој пре ми је ри при дат ве ли ки зна чај. Злат ни пе тлић 
опи сан је у штам пи као ба лет у три сли ке пре ма Пу шки но вој бај ци и 
опер ском ли бре ту Бељ ског с му зи ком из исто и ме не опе ре Рим ског-Кор-
са ко ва, у адап та ци ји Николаја Че реп њи на (Николай Ни ко ла е вич Че реп-
нин)22. Срп ска штам па из ве шта ва ла је о не за пам ће ном успе ху Фо ки на 
у Ен гле ској, Не мач кој и Аме ри ци, ко ји је Пе тли ћа на пра вио у „ду хо-
ви том ве се лом гро те ску са кла сич ним еле мен ти ма по по тре би“ (анониМ 
1939д: 4). Бе о град се ра до вао по став ци ба ле та ко ји ни же ве ли ке успе хе 
по ра зним зе мља ма све та и пу бли ка је је два че ка ла да га ви ди. Шта-
ви ше, Фран че ска и Пе тлић да ва ли су се у ра ни јем тер ми ну, од 6.30 h, 

је у Че хо сло вач кој, где је ра дио као про фе сор Прав ног фа кул те та, а по том и Ру ског на род ног 
уни вер зи те та у Пра гу. Био је бли зак при ја тељ Вла ди ми ра Бељ ског и при пад ник кру жо ка 
око Рим ског-Кор са ко ва. О Ива ну Лап ши ну вид. БарСова 2006. О ча со пи су Ру ски архив вид. 
Грујић, Ђоковић 2012.

21 Жу ков ски је са сво јом су пру гом Ја њом, та ко ђе ба ле ри ном, ле то 1938. про вео у Лон-
до ну на се зо ни Ба зи ла (Was sily de Ba sil), ру ског ба лет ског им пре са ри ја ко ји је на кон смр ти 
Дја ги ље ва на ста вио да про мо ви ше ру ски ба лет. У сво јим се ћа њи ма, Жу ков ски тај дво ме-
сеч ни бо ра вак у Лон до ну опи су је као зна ча јан мо ме нат у њи хо вом жи во ту, јер су из ме ђу 
оста лог одан де до не ли да по ста ве у Бе о гра ду два ба ле та: Фран че ску да Ри ми ни и Злат ног 
пе тли ћа (жуковСки 1994). Вид. и: šukuljeVić 1989; јовановић 1994: 132, 282.

22 У но вин ском члан ку у Прав ди од 11. ма ја 1939. пи ше да је ба лет „адап ти ран од Че-
реп њи на“. Из пи са ма Бељ ског ви ди се да је реч о Ни ко ла ју Ни ко ла је ви чу Че реп њи ну (рах
Манова 2016: 163).
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„ка ко би пу бли ка из уда ље них пред гра ђа мо гла по се ти ти ову од лич ну 
ба лет ску пред ста ву“ (анониМ 1939б: 9). 

Без об зи ра на ве ли ки успех Злат ног пе тли ћа у На род ном по зо-
ри шту, Бељ ски ни је мо гао да са кри је сво ју срџ бу: у ве ли ком ин тер вјуу 
од 3. сеп тем бра 1939. он из во ђе ње ба ле та у Ен гле ској ко мен та ри ше сле-
де ћим ре чи ма: „Ја се не сла жем с тим! Та мо има од лич них ме ста за ко-
ло ра тур не пе ва чи це и сад, мо лим вас – то се игра! Ба лет ни је исто што 
и опе ра“. На опа ску да се и у Бе о гра ду спре ма Злат ни пе тли ћа, Бељ ски 
од го ва ра да то не мо же да одо бри и да је пи сао си ну Рим ског-Кор са ко ва 
у Ру си ју, те не ће има ти ни шта про тив уко ли ко овај то одо бри (Божи
новић 1939: 14). Са Бељ ским се сла гао и Ми ло је вић, ис ти чу ћи да ни је 
био сре ћан по тез при ла го ди ти ба лет ској сце ни јед ну рад њу пред ви ђе-
ну и оства ре ну у жан ру опе ре, за то што му зи ка са др жи мно го лир ских 
ме ста, док ба лет зах те ва ви ше рит мич ких ре ље фа. За то, за Ми ло је ви ћа 
је Злат ни пе тлић „мо но тон ба лет ски раз вој на ив не са др жи не“ (М.М. 
1939: 10).

Ов де, ме ђу тим, оста је не ја сна хро но ло ги ја по је ди них до га ђа ја. 
Пре ма по да ци ма Му зе ја по зо ри ште умет но сти Ср би је у Бе о гра ду и 

Сл. 3. Злат ни пе тлић у ин сце на ци ји Же дрин ског (По ли ти ка 18. јун 1939: 18)
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пре ма члан ци ма у штам пи, пре ми је ра Злат ног пе тли ћа би ла је 2. ју на 
1939, а спо ме ну ти ин тер вју са Бељ ским у ко јем се спо ми ње при пре ма 
ба ле та, об ја вљен је 3. сеп тем бра исте го ди не. Ка ко је ба лет пре ми јер но 
из ве ден у ју ну, ако је у сеп тем бру био на вод но тек у при ре ми?! Иа ко 
оста је да на ред на ис тра жи ва ња уђу у траг овој не по зна ни ци, јед но од 
мо гу ћих ње них раз ре ше ња мо гло би по ну ди ти пи смо Вла ди ми ра Бељ-
ског си ну Рим ског-Кор са ко ва.

Пре ми је ра Злат ног пе тли ћа би ла је у ко рист ру ског Цр ве ног кр ста, 
под ви со ким по кро ви тељ ством Њ. в. кра љи це Ма ри је, ини ци ја ти вом 
Од бо ра го спо ђа и го спо ђи ца под пред сед ни штвом гђе Е. Ха џић (анониМ
1939а: 18; 1939в: 15). Пред ста ва је би ла на ме ње на ви ђе ни јим чла но ви ма 
бе о град ског дру штва, о че му све до чи број ност углед них зва ни ца. На-
и ме, њој је при су ство вао чи тав ди пло мат ски кор ко ји су чи ни ли пред-
став ни ци раз ли чи тих зе ма ља – Ен гле ске, Ру му ни је, Грч ке, Ма ђар ске, 
Дан ске, Швед ске, Фран цу ске, Аме ри ке, и чи нов ни ци Кра ље ви не, кра-
љев ски на ме сник Иво Пе ро вић са го спо ђом, ми ни стар про све те Ћи рић 
са го спо ђом, ми ни стар вој ске и мор на ри це Ми лу тин Не дић са го спо ђом, 
ми ни стар тр го ви не и ин ду стри је То мић са го спо ђом, ко ман дант Бе о гра-
да ге не рал Ко сић (анониМ 1939г: 18). По да так да је пре ми је ра ба ле та 
би ла на са мом кра ју се зо не, ор га ни зо ва на у ху ма ни тар не свр хе и за од-
ре ђен круг љу ди, до зво ља ва нам у овом тре нут ку прет по став ку да је 
Бељ ски од лу чио да ре а гу је и пи ше си ну Рим ског-Кор са ко ва тек ка да 
је ви део да ће Пе тлић ипак зва нич но оста ти на ре пер то а ру и на ред не 
се зо не. Ме ђу тим, из пи сма Ми ха и лу Ни ко ла је ви чу од 8. ју на 1940. ви ди 
се да Бељ ски због нео пре де ље но сти ау тор ских пра ва ипак ни је ус пео 
ни шта да ура ди по во дом те вер зи је Злат ног пе тли ћа, на гла ша ва ју ћи 
при том да је ло кал ни ком по зи тор Хри стић ба лет пот пу но уна ка зио. 

За кљу чак
Пе тар Ко њо вић је из нео став о Рим ском-Кор са ко ву за ко ји би смо 

мо гли ре ћи да пред ста вља срж оно га о че му су пи са ли му зич ки кри-
ти ча ри. На и ме, пре ма Ко њо ви ће вом ми шље њу, Рим ски-Кор са ков био 
је „при мер чуд не по дво је но сти: по убе ђе њу, и свом ду хов ном и мен тал-
ном ка рак те ру, он је оче вид но био за пад њак, ро ман тик и скеп тик, по 
ми си о нар ству, као и по ра фин ма ну ко јим вла да сво јим ма те ри ја лом, 
он је спро вод ник прин ци па ове ис точ не ори јен та ци је“ (коњовић 1947: 
121). Нај ве ро ват ни је да ова ква ам би гвент ност сти ла Рим ског-Кор са ко ва 
и је сте би ла при влач на до ма ћој му зич кој сре ди ни. За пра во, мо дер ни-
за ци ја ко ја је за хва ти ла це лу Евро пу, а из у зе так у скла ду са сво јим 
мо гућ но сти ма ни је би ла ни Кра ље ви на СХС, од ра зи ла се и на сфе ру 
му зи ке по де лив ши пу бли ку на ма ло број ну, али истин ски за ин те ре со-
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ва ну за но ве му зич ке прав це и да ле ко ма сов ни ју, ко ја је оста ла вер на 
тра ди ци ји и про ве ре ним вред но сти ма (тоМашевић2009: 117). Му зи ка 
Рим ског-Кор са ко ва, „па три јар ха“ ру ске му зи ке ка ко га Ру си са ди вље-
њем зо ву, од ра жа ва ла је сна жну тра ди ци ју и на сле ђе ру ског на ро да, 
бо га то прот ка не, из ме ђу оста лог, и сна жним ис точ њач ким еле мен ти ма 
и ути ца ји ма. У том по гле ду, с об зи ром на то да ни срп ско му зич ко на-
сле ђе, ка ко оно ста ри је – фол клор но, та ко ни но ви је – умет нич ко, није 
би ло ли ше но ори јен тал них ути ца ја, ства ра лач ки из раз Рим ско-Кор-
са ко ва на и шао је на плод но тле за по зи тив ну ре цеп ци ју. Па ипак, иа ко 
ства ра ла штво Рим ског-Кор са ко ва ни је мо гло бит ни је по кре ну ти раз-
ми шља ња о но вим пу те ви ма у му зи ци, као што је упо зна ва ње са де лом 
Му сорг ског био пре лом ни тре ну так за срп ске му зи ча ре, му зич ка кри-
ти ка из пе ри о да из ме ђу два свет ска ра та пре по зна ла је Рим ског-Кор са-
ко ва као јед ног од нај зна чај ни јих сло вен ских ком по зи то ра (МоСуСова
2001: 17). По ред то га, пи сци кри ти ка то га до ба ни су се огра ни ча ва ли 
са мо на из но ше ње сво јих су до ва о из ве де ним де ли ма, већ их је му зи ка 
Рим ског-Кор са ко ва под сти ца ла да раз ми шља ју о ста њу и раз во ју му-
зич ке кул ту ре у срп ској сре ди ни.
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Ма рия Го лу бо вич

МузыкаН.А.РимскогоКорсаковавсветебелградскойкритики
междудвумямировымивойнами

Резюме

В пе ри о де ме жду двумя ми ровыми  война ми про и зо шел большой взлет в раз-
ви тии музыкальной культуры в серб ской сре де.Уч ре жде ние музыкально-сце ни че-
ских ин сти ту ций и от крыти е кон цертных за лов, так же как и пр о фес си о на ли за ция 
ис пол ни тельско го со ста ва уси ле но го рус ски ми ху до жни ка ми ко торые учи лись в 
кон сер ва то риях и высту па ли в им пе ра тор ских те а трах, яви лись пред посылкой для 
ис пол не ния бо ле ком плексных про из ве де ний, чем это было во змо жно раньше. В 
это время ког да, бла го даря бе лой эми гра ции, рус ская опе ра при о бре та ла ав то ри тет 
и сим па тии в це лом ми ре, сто ли ца но во со зда но го Ко ро лев ства С.Х.С. в большой 
сте пе ни бла го даря сво им „бел град ским“ рус ским по лу чи ла опе ру ко то рая сво им 
ре пер ту а ром и ка че ством ни чуть не от ста ва ла от е вро пейских оперных до мов 
имеющих дол гую тра ди цию. Фор ми ро ва ние Оперы и Ба ле та На род но го те а тра в 
Бел гра де сде ла ло Рим ско го-Кор са ко ва, наряду с Чайков ским, самым ис полняем ым 
рус ским ком по зи то ром в ме жво ен ном пе ри о де. В этом те а тре были по ста влены две 
оперы Рим ско го-Кор са ко ва (Цар ская невеста и Царь Салтан) и два ба ле та (Ше хе
ре за да и Золотойпетушок). Ни в ко ем слу чае не на до забывать и деятельность эми-
гран тов ко торые по зна ко ми ли бел град скую пу бли ку с двумя опе ра ми Кор са ко ва 
– Сказ ание о не ви ди мом граде КитежеидевеФебронии и Майская ночью, чем про-
бу ди ли ин те рес до ма шней кри ти ки к твор че ству ве ли ко го ху до жни ка оперы. 

Бел град ская пу бли ка и кри ти ка от но си лись с ин те ре сом к ис пол не нию твор-
че ства Рим ско го-Кор са ко ва, а по сле сим фо ни че ско го кон цер та ис пол нен но го по 
по во ду двад цать пятой го довщин ы сме р ти ком по зи то ра кри тик Жив ко вич имел 
существенные за ме ча ния на счет серб ской среды и ее культур но го со зна ния. Дру гой 
кри тик Ми ло е вич в первый план ста вил тот факт, что твор че ство Рим ско го-Кор-
са ко ва по служыло  узо ром для до ма шних ком по зи то ров Го тов ца и Ба ра но ви ча при 
со зда нии не ко торых из их самых выдающихся про из ве де ний. Твор че ство Рим ско го-
Кор са ко ва пленяло изыска ностью и фи ли гра но вой от дел кой музыкально го ма те ри а ла, 
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а вос хищение по от но ше нию к ма стер ству с ко торым рус ский ком по зи тор тре ти-
ро вал ор ке стр, являлось лейт-мо ти вом в тек стах о его музыке. 

Ключевые сло ва: Н. А. Рим ский-Кор са ков, рус ская эми гра ция, Рус ское музы-
кальное общество, ме жво енный пе ри од, серб ская музыкальная кри ти ка, XX век. 

Ma ri ja Đ. Go lu bo vić

MusicofN.A.RimskyKorsakovintheLightofBelgradeCriticism
BetweentheTwoWorldWars

Sum mary

This pa per con si ders the per for man ces of the works of the Rus sian com po ser N. A. 
Rimsky-Kor sa kov (1844‒1908) in Bel gra de bet we en the two World Wars, ba sed on re vi ews 
from the daily press, pe ri o di cals, and mu sic ma ga zi nes. The esta blis hment of the Ope ra 
and Bal let wit hin the Na ti o nal The a ter in Bel gra de in the years af ter the Gre at War is one of 
the key re a sons why Rimsky-Kor sa kov be longs to the most-per for med Rus sian com po sers 
of that pe riod. His works we re on se ve ral oc ca si ons on the pro gram of the Bel gra de Phil-
har mo nic Or che stra. Espe ci ally sig ni fi cant was the year 1933, when the 25th an ni ver sary 
of the de ath of the fa mo us com po ser was mar ked, due to the ef forts of Rus sian emi grants. 
The at ten tion gi ven to the opus of Rimsky-Kor sa kov is re ve a led by the fact that du ring 
this pe riod al most all pro mi nent mu si ci ans and mu sic cri tics wro te abo ut his work.

Keywords: N. A. Rimsky-Kor sa kov, Rus sian emi gra tion, Rus sian Mu si cal So ci ety, 
pe riod bet we en the two world wars/in ter war pe riod, Ser bian mu sic cri ti cism ‒ XX cen tury.
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ВА ЊА М. СПА 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

ЖИ ВОТ ОПЕ РЕ БО РИС ГО ДУ НОВ  
М. П. МУ СОРГ СКОГ НА СЦЕ НИ ОПЕ РЕ  

НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА У БЕ О ГРА ДУ**

СА ЖЕ ТАК: Опе ра Бо рис Го ду нов ру ског ком по зи то ра Мо де ста П. Му сорг ског 
има ла је, са по вре ме ним пре ки ди ма, дуг пе ри од из во ђе ња на бе о град ској опер ској 
сце ни На род ног по зо ри шта од ње не пр ве из вед бе 1926. до по след ње 1994. го ди не. Ово 
де ло му зич ка кри ти ка је пред ста ви ла као нај вред ни је оства ре ње ру ске опе р ске ли те-
ра ту ре, ко је је зах те ва ло по се бан из бор со ли ста и омо гу ћи ло ин тер на ци о нал ну сла ву 
по је ди ним со ли сти ма, али и ин сти ту ци ји бе о град ске Опе ре. У овом ра ду би ће при-
ка зан жи вот опе ре Бо рис Го ду нов на ре пер то а ру бе о град ске опе р ске ку ће кроз исто-
ри о граф ски пре глед, с по себ ним фо ку сом на умет нич ку по ли ти ку ове ин сти ту ци је и 
му зич ко пу бли ци стич ке освр те ко ји су пра ти ли ње но из во ђе ње. Циљ ра да је да се 
ука же на про бле ме с ко ји ма се су о ча ва ла Опе ра у по став ци по ме ну тог де ла.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бо рис Го ду нов, Опе ра На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, ре пер-
то ар ска по ли ти ка, опе р ски со ли сти.

Увод
Тра ја ње јед ног му зич ког де ла у опер ској ку ћи за ви си од из во ђач-

ког ан сам бла ко јим рас по ла же ин сти ту ци ја, пу бли ке ко ја има сво је 
зах те ве и ме ри ло ле пог, и кри ти ке ко ја оце њу је де ло и ње го во из во ђе-
ње. На ре пер то ар се по ста вља ју де ла уни вер зал не вред но сти, али и 
тво ре ви не ко ји ма се при пи су је умет нич ка из у зет ност у од ре ђе ном 
пе ри о ду. У исто ри ји ра да Опе ре На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду опе-
ра Бо рис Го ду нов Мо де ста Му сорг ског (Мо дест Пе тро вич Му сорг ский) 

* va nja88@msn.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 ја, про ме не, иза зо ви (ОН 
177004), 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.
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за у зи ма по себ но ме сто, по ред оста лог и због чи ње ни це да је јед но од 
нај ду же из во ђе них де ла из ру ске опе р ске ли те ра ту ре. 

У овом ра ду би ће при ка зан жи вот опе ре Бо рис Го ду нов на сце ни 
бе о град ске Опе ре кроз исто ри о граф ски пре глед, тј. ре пер то ар ску по-
ли ти ку ин сти ту ци је и му зич ку пу бли ци сти ку ко ја је пра ти ла ње но 
пр во из во ђе ње 1926, све до по след њег из во ђе ња 1994. го ди не (При лог 
бр. 1). Циљ ра да је сте да се ука же на про бле ме са ко ји ма се су о ча ва ла 
Опе ра у по став ци по ме ну тог де ла.

По че так Бо ри са Го ду но ва

Под ру ко вод ством свог дру гог ди рек то ра Сте ва на Хри сти ћа (1926–
1937), Опе ра На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду на сто ја ла је да фор ми ра 
„гво зде ни ре пер то ар“, што је под ра зу ме ва ло осла ња ње на зна чај на 
опе р ска оства ре ња XIX ве ка ита ли јан ских и фран цу ских, под јед на ко 
као и ру ских и не мач ких ком по зи то ра. У пе ри о ду Хри сти ће ве упра ве 
из бор де ла је „до пу њен и обо га ћен сло вен ским ре пер то а ром, на ро чи то 
ру ским опе ра ма и му зич ким дра ма ма“ (пејовић 1996: 103). По се бан ути-
цај у по ста вља њу опе ра има ли су та да шњи ру ски опе р ски умет ни ци 
(со ли сти, ре жи се ри, сце но гра фи и ко сти мо гра фи),1 ко ји су на бе о град ску 
сце ну до не ли „на гла ше ну па те ти ку, сна жне кон тра сте и јар ке бо је“ 
(пејовић1996: 62). Из во ђа штво и ре ше ња у ин сце на ци ји опер ских дела 
би ли су че ста те ма ме ђу рат не кри ти ке с по себ ним освр том на зна чај 
ру ских умет ни ка у ра ду бе о град ске Опе ре. У сво јим ис тра жи ва њи ма 
Рок сан да Пе јо вић, На де жда Мо су со ва и Сло бо дан Тур ла ков ука за ли 
су на опреч на ми шље ња кри ти ча ра о тзв. ру ском пи та њу, од но сно о раз-
ли чи том вред но ва њу ути ца ја ру ских умет ни ка у бе о град ској опер ској 
ку ћи 30-их го ди на XX ве ка (пејовић 1996: 62; МоСуСова 2003: 100–106; 
турлаков 2004: 198). Та ква ат мос фе ра пра ти ла је жи вот опе ре Бо рис 
Го ду нов у ме ђу рат ном пе ри о ду. 

Пр ва пре ми је ра Бо ри са Го ду но ва одр жа на је на сце ни На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду 21. ја ну а ра 1926. у ре жи ји Те о фа на Па влов ског 
и сце но гра фи ји Па вла Фро ма на, а под ди ри гент ском па ли цом Ива на 
Бре зов ше ка. О пре ми је ри су пи са ле днев не но ви не у ко ји ма су ми шље-
ња да ли Вик тор Но вак (По ли ти ка), Ста ни слав Ви на вер (Вре ме), Пе тар 
Кр стић (Прав да), Ве ли мир Жи во ји но вић (за слу жан за пре вод ли бре та, 
Ми сао) и Ми ло је Ми ло је вић (Срп ски књи жев ни гла сник). Из бор овог 
де ла у кри ти ци је оце њен као „ви ше не го до бар“ (турлаков 2005: 195). 
Та да шња Ди рек ци ја Опе ре до би ла је по хва ле за атрак тив ну се зо ну, 

1 О умет нич ком ра ду ру ског еми грант ског па ра Ле о ни да и Ри ме Бра и лов ски у ме ђу-
рат ном пе ри о ду на сце ни На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду вид. у: МоСуСова 2003. 
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опре де лив ши се за пре ми је ру Бо ри са Го ду но ва у пе ри о ду ка да је пу-
бли ка „у нај ве ћој ме ри при хва ти ла“ Аи ду и Тра ви ја ту на пр вом ме сту, 
за тим Ма дам Ба тер флај, Кар мен, Пи ко ву да му, Цар ску не ве сту, Је вреј ку 
и дру ге (турлаков2005: 195). Пре ма ми шље њу Сло бо да на Тур ла ко ва, 
Ди рек ци ја је ба лан си ра ла из ме ђу за до во ља ва ња по тре ба ши ре пу бли ке 
и кри ти ке ко ја је има ла сво је нор ме: 

Опе ра Бо рис Го ду нов би ла је то ли ко гло ри фи ко ва на и учи ње на 
ап со лу том опе ре, да је по сто ја ла објек тив на опа сност да, над мо гу ћом 
ре ал но шћу, оче ки ва ња код ши ро ке пу бли ке пре ваг ну. Што до то га није 
до шло, што је пу бли ка зби ља при хва ти ла де ло и пред ста ву, тре ба за-
хва ли ти Ру си ма, сцен ским ре а ли за то ри ма; да кле ре ди те љу, сце но гра фу 
и ко сти мо гра фу, ко ји су ус пе ли да ство ре [сугеришу, при мед ба аутора] 
ау тен тич ност ру ског исто риј ског ам би јен та и ат мос фе ре, а и то ли ким 
Ру си ма ме ђу из во ђа чи ма, ко ји ма на ша кри ти ка, у пр вом ре ду Ми ло је вић, 
ту за хвал ност и то при зна ње ни су ис ка зи ва ли, или ако су их ис ка зи ва ли, 
чи ни ли су то кроз зу бе. [...] Уоп ште, на ша је му зич ка јав ност, углав ном, 
има ла од би ја ју ћи став пре ма Ру си ма (турлаков2005: 198). 

Сло бо дан Тур ла ков по зи тив но оце њу је опе р ске умет ни ке из Ру-
си је, из два ја ју ћи пр во кри ти ке с по хва ла ма ру ских умет ни ка (ама тер 
у Илу стро ва ном ли сту, Ви на вер, Кр стић и Но вак) и су ге ри шу ћи да се 
у тим тек сто ви ма „до ста пре те ри ва ло, без ика кве ме ре и уку са“ у при-
ка зу опе ре и ње ног ау то ра, а он да кри тич ки при сту па схва та њи ма ко ја 
су су прот на од то га (Ми ло је Ми ло је вић ко ји „за гри жен у сво јој мр жњи“ 
пре ма опе ри ко ју умет нич ки оспо ра ва у од но су на му зич ку дра му2). 
Тур ла ков из два ја при каз То до ра Ма ној ло ви ћа чи ји је „до жи вљај нај-
при бли жни ји оној сцен ској исти ни ко ја се зби ла“ (турлаков 2005: 206). 
Tреба ис та ћи да су по је ди не со ли сте за па зи ле и кри ти ка и пу бли ка: 
Ге ор ги ја/Ђор ђа Ју ре ње ва3 као Бо ри са (у ал тер на ци ји Ми ло рад Јо ва-
но вић), Ани цу Вр ху нац као Да ди љу и Крч ма ри цу, Дра гу ти на/Дра га 
Пе тро ви ћа4, по зна тог као кне за Шуј ског и Ју ро ди вог, Ев ге ни ју Пин-
те ро вић као Ма ри ну, Ла ва Зи но вје ва (у ал тер на ци ји Јо сип Ри ја вец) као 
Ди ми три ја Са мо зван ца и дру ге.

На ре пер то а ру Опе ре Бо рис Го ду нов је до Дру гог свет ског ра та 
че сто био при су тан, али се број из во ђе ња ме њао из се зо не у се зо ну. У 
се зо ни 1925/26, ка да је би ла пре ми је ра, Бо рис Го ду нов је при ка зан 16 
пу та и тај број се ви ше ни је по но вио, ни ти се том бро ју при бли жио број 

2 Ов де тре ба има ти у ви ду да је Ми ло је Ми ло је вић про па ги рао ру ску и че шку опе р ску 
ли те ра ту ру, али да су се оштре кри ти ке од но си ле на ру ске умет ни ке (ваСић 1995).

3 У ли те ра ту ри се мо гу на ћи обе ва ри јан те име на.
4 Код Сло бо да на Тур ла ко ва је Дра гу тин Пе тро вић, а код Рок сан де Пе јо вић Дра го Пе-

тро вић.
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из во ђе ња у на ред ним се зо на ма (вид. При лог бр. 1). За се зо ну 1926/27. 
опе ра је би ла дво стру ко ма ње из во ђе на у од но су на прет ход ну, а штам-
па је из ра зи ла за бри ну тост због пред ло га Ди рек ци је Опе ре да ан самбл 
на сту па у Бу дим пе шти с овим де лом:

Бо рис, ко јим смо би ли та ко по но сни, са да је та ко рас кли ма тан, да 
са зеб њом гле да мо на то пе штан ско го сто ва ње. Уве ре ни смо да је по сле 
си ноћ ног из во ђе ња то уви део и ди ри гент Бре зов шек. И то код со ли ста, 
хо ра, ре жи је, па и већ по ха ба них ко сти ма. О ор ке стру не го во ри мо јер 
он на сре ћу не пу ту је… ка д се та мо да је два пу та Бо рис, мо гли би смо 
га из ве сти са две по де ле. У јед ној би пре те жно би ли Ср би, Хр ва ти и 
Сло вен ци, а у дру гој Ру си и По ља ци. Та ко би смо по ка за ли бо гат ство 
до ма ћих гла со ва и стра них ко ји код нас ра де. Ре жи ја би тре ба ло мно го 
да се по пра ви (новак 1926: 6). 

На кра ју Опе ра ни је има ла го сто ва ње, али су за на слов ну уло гу 
ан га жо ва ни Зиг мунд За лен ски и Ге ор ги је Ба кла нов.

Пре ма ту ма че њу Ве ро сла ве Пе тро вић, три де се тих го ди на про шлог 
ве ка опе ра Бо рис Го ду нов уста ли ла се на ре пер то а ру Опе ре из не ко-
ли ко раз ло га: 

Пр во, то је јед на од нај зна чај ни јих опе ра сло вен ског ком по зи то ра 
Мо де ста Му сорг ског, дру го, она је ве о ма бли ска на шој пу бли ци и тре ће, 
ова је опе ра да ва ла ве ли ке мо гућ но сти пре све га пр ва ци ма и при ма до-
на ма да се ис ка жу у глав ним уло га ма (петровић 2000: 23).5 

С тим у ве зи, у ме ђу рат ном пе ри о ду из ве де на је ви ше од че тр де сет 
пу та, а је ди но је из о ста ла у се зо ни 1936/37. го ди не из не по зна тих раз-
ло га.6 О зна ча ју овог де ла све до чи и по да так да је ди рект но пре но ше но 
ње го во из во ђе ње по сред ством Ра дио Бе о гра да 17. апри ла 1933. го ди не. 
По че так на ред не се зо не 1934/35. про шао је у зна ку ше сто ме сеч не жа-
ло сти у зе мљи, због атен та та на кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа у 
Мар се љу 9. ок то бра 1934, те је сва ки ре пер то ар (дра ме, опе ре и ба ле та) 
На род ног по зо ри шта био ре ви ди ран у од но су на пла но ве ко ји су би ли 
на пра вље ни за ту се зо ну. У пе ри о ду од 9. до 26. ок то бра 1934. уоп ште 

5 Опе ра је, пре све га, зна чи ла пр ва ци ма бе о град ске Опе ре, јер су сви ту ма чи Бо ри са 
– Ни ко ла Цве јић, Ми ро слав Чан га ло вић, Жар ко Цве јић и Жи ван Са ра ман дић, про сла ви ли 
сво јих 25 го ди на умет нич ког ра да упра во у тој уло зи. Из у зе так је био Ду шан По по вић, ко-
ји је ју би леј про сла вио у из во ђе њу Ваг не ро ве опе ре Мај сто ри пе ва чи у те а тру у Не мач кој 
(СтеФановић 1979).

6 Ин те ре сант но да је Сло бо дан Тур ла ков, у књи зи Исто ри ја Опе ре и Ба ле та На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду до 1941, за бе ле жио де таљ но сва ку пред ста ву од се зо не до се зо не с 
кри тич ким освр том на та да шњу штам пу, а да не ма ко мен та ра о из о ста ја њу Бо ри са Го ду но ва 
у се зо ни 1936/37. 
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ни је би ло пред ста ва у По зо ри шту. Рад Опе ре се на ста вио тек 12. но-
вем бра 1934. и то из во ђе њем опе ре Бо рис Го ду нов (турлаков 2005: 
533–534). 

Жи вот опе ре Бо рис Го ду нов на бе о град ској сце ни по себ но је обе-
ле жи ло из во ђе ње у се зо ни 1935/36, ка да је Ди рек ци ја Опе ре ан га жо-
ва ла чу ве ног Фјо до ра Ша ља пи на, нај по зна ти јег ин тер пре та то ра ца ра 
Бо ри са у Ру си ји и ино стран ству.7 Бе о град ска штам па опи си ва ла га је 
као „ста р ца (имао је та да 62 го ди не) са још увек ле пим и из ра зи тим 
гла сом“,8 а оно што је по себ но ин те ре сант но је сте да је за ту при ли ку 
ре жи ју ура дио ње гов при ја тељ Алек сан дар Улу ха нов (турлаков 2005: 
746).9 По ред Ша ља пи на тре ба из дво ји ти гру пу со ли ста чи ја се име на 
и да нас пам те, а то су: Јо сип Ри ја вец (Са мо зва нац), Ме ла ни ја Бу га ри-
но вић (Крч ма ри ца), Ев ге ни ја Пин те ро вић (Ма ри на), Ми лан Пи хлер 
(Вар ла ам) и Жар ко Цве јић (Пи мен), а пред ста вом је ди ри го вао Иван 
Бре зов шек. 

У се зо ни 1937/38. по ја вљу ју се но ва име на ме ђу из во ђа чи ма (на 
при мер, Ву ко са ва Ма рин ко вић Илић, Ми ли ца Ма ној ло вић, Кр ста Ивић 
и др.), али опе ра ни је до би ла зна чај пре ми је ре. То се ни је до го ди ло ни 
у на ред ној се зо ни 1938/39, ка да је по во дом про сла ве 100 го ди на од ро-
ђе ња ком по зи то ра Му сорг ског це ла опе ра „пре ре жи ра на“, али се име 
ре ди те ља не спо ми ње (турлаков 2005: 745), и ка да пр ви пут уче ству ју 
Зден ка Зи ко ва (Ма ри на), Ба хри ја Ну ри Ха џић (Ксе ни ја), Бран ка Бо јо-
вић (Да ди ља), Ли за По по ва (Крч ма ри ца), Ћи рил Бра туш (Ми са ил) и 
Ан те Бо глић (Ју ро ди ви), а по след њи пут као стал ни члан Опе ре Ми ло-
рад Јо ва но вић у уло зи Бо ри са. По ме ну ти со ли сти из ових две ју се зо на 
по ја вљи ва ће се и у ма ње из ме ње ној по де ли уло га све до Дру гог свет-
ског ра та.

Па ра лел ни жи вот или злат но до ба Бо ри са Го ду но ва

Бе о град ска Опе ра фор ми ра ла је гво зде ни ре пер то ар по сле Дру гог 
свет ског ра та за хва љу ју ћи ди ри ген ту Оска ру Да но ну (1913–2009), који 
је до при нео и при бли жа ва њу ре пер то а ра европ ским стан дар ди ма и 
нор ма ма (винавер 1995). Пре ма ре чи ма ма е стра Да но на, у пе ри о ду 
ње го вог ру ко во ђе ња Опе ром, ре пер то ар је фор ми ран на осно ву три 

7 Ње гов хо но рар био је 3000 до ла ра, те су це не ка ра та би ле „па пре не“, али је ипак све 
би ло рас про да то (турлаков 2005: 608).

8 Ми лен ко Жив ко вић у Вре ме ну и Ми ло је Ми ло је вић у По ли ти ци, за исти дан 7. но-
вем бар 1935. го ди не.

9 Ов де тре ба на гла си ти да се бе о град ска Опе ра су о ча ва ла са про бле мом ре жи је. Са 
ме ста ре ди те ља оти шао је опе р ски пе вач Зден ко Книтл у се зо ни 1931/32. и од та да се не 
на во ди име ре жи се ра у из во ђе њу Бо ри са Го ду но ва (турлаков 2005).
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по сту ла та: про на ћи вред но де ло, обез бе ди ти од го ва ра ју ћу по де лу за 
ње го во из во ђе ње и во ди ти бор бу кроз осми шље ну про па ган ду да би 
га пу бли ка при хва ти ла (joVanoVić 1996: 26). Ма е стро ва иде ја би ла је 
да се из ве ду она де ла ко ја би од го ва ра ла по сто је ћем ан сам блу. Јед но од 
тих де ла би ла је и опе ра Бо рис Го ду нов, ко ја је с ве ли ким успе хом кон-
цер тант но из ве де на на тур не ји у Ба зе лу, Ци ри ху и Же не ви, у окви ру 
ци клу са Klub ha us.

„Но ва фа за“ у жи во ту опе ре Бо рис Го ду нов по чи ње пр вом по сле-
рат ном пре ми је ром 22. ма ја 1948, пр ви пут у ор ке стра ци ји Ни ко ла ја 
Рим ског-Кор са ко ва, у ре жи ји Јо си па Ку лун џи ћа,10 сце но гра фи ји Вла-
ди ми ра За го род њу ка и ко сти мо гра фи ји Ми ли це Ба бић, а под ди ри-
гент ском па ли цом Кре ши ми ра Ба ра но ви ћа.11 Глав не уло ге ту ма чи ли 
су ве ли ка ни та да шње опе р ске сце не: Ни ко ла Цве јић као Бо рис Го ду нов, 
Ге о р ги Ба лев, гост из Со фи је ту ма чио је Са мо зван ца, уло гу Пи ме на у 
ал тер на ци ји ин тер пре ти ра ли су Бра ни слав Пив нич ки и Ми ро слав 
Чан га ло вић, док је уло га Ма ри не би ла по ве ре на Зден ки Зи ко вој у ал-
тер на ци ји са Ме ла ни јом Бу га ри но вић. Крч ма ри цу је ту ма чи ла Ми ра 
Ка ли но вић, кће р ка Ме ла ни је Бу га ри но вић.

Оно што се по себ но из два ја за на ред ну 1948/49. се зо ну је сте да је 
Бо рис из ве ден као све ча на пред ста ва по во дом 150 го ди на од ро ђе ња 
Алек сан дра С. Пу шки на, 15. ју на 1949. го ди не.12 По сле три од и гра не пред-
ста ве у сле де ћој се зо ни (по след њи пут 15. но вем бра 1949), усле ди ла је 
ско ро дво го ди шња па у за, а он да се опе ра по но во по ја ви ла на сце ни 3. 
де цем бра 1951. и од та да је би ла из во ђе на све до кра ја ше зде се тих го ди на.

У се зо ни 1952/53. пр ви пут је лик Бо ри са ту ма чио Жар ко Цве јић 
(23. ма ја 1953) и, из не по зна тих раз ло га, то је би ло је ди но из во ђе ње 
Бо ри са Го ду но ва за ту се зо ну. С тим у ве зи, нео че ки ва на је и од лу ка 
Жар ка Цве ји ћа да у тој уло зи про сла ви 25 го ди на умет нич ког ра да, 
20. фе бру а ра 1954. го ди не.13 Том при ли ком је пр ви и је ди ни пут у сво јој 

10 Том при ли ком, Бран ко Дра гу ти но вић је ис та као но ви не у ре жиј ској кон цеп ци ји 
де ла: „Ре жи ја је ишла за тим да осве тли ка рак те ре и про ду би пси хо ло шке осо бе но сти по је-
ди них лич но сти и да их оства ри у сти лу јед не, ма кар и овлаш ски ци ра не ре а ли стич ке глу-
ме. При том су јак от пор чи ни ли они чла но ви опер ског ан сам бла ко ји још ни су ус пе ли да се 
иш ча у ре из ша бло на пра зне и бе жи вот не та ко зва не опе р ске глу ме“ (ДраГутиновић 1948: 10).

11 У пре гле ду опе р ске ре пер то ар ске сли ке По зо ри шта (и на про гра му пред ста ве) из-
во ђе ње 22. ма ја 1948. пред ста вље но је као пре ми је ра (цветковић1966: 117), док се у на сло-
ву при ка за кри ти ча ра Бран ка Дра гу ти но ви ћа на зи ва об но вом (1948: 10), што и ни је са свим 
тач но ако се има у ви ду да је би ло ви ше про ме на у ан сам блу (со ли сти, ди ри гент, ре ди тељ, 
ко сти мо граф, сце но граф). Вид. о то ме и: петровић, 2000: 26.

12 Тим по во дом из ве де на је и опе ра Пи ко ва да ма П. И. Чај ков ског, 12. ју на 1949. го ди не.
13 По во дом про сла ве 50 го ди на из во ђе ња опе ре Бо рис Го ду нов у На род ном по зо ри шту 

1975. би ли су ор га ни зо ва ни про сла ва и ве че у те а тру КРУГ 101 са та да свим жи вим ту ма чи ма 
Бо ри са – Ни ко ла Цве јић, Ми ро слав Чан га ло вић и Жар ко Цве јић. Раз го вор је во дио Сло бо-
дан Тур ла ков и он се се ћа да је Жар ко Цве јић све вре ме го во рио да он ту не спа да, јер је са мо 
јед ном ту ма чио Бо ри са (турлаков2002: 77). 
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ка ри је ри Ми ро слав Чан га ло вић ту ма чио лик Вар ла а ма у част сла вље-
ни ка (turlakoV 1974: 88).14 

Го ди на 1954. би ла је по че так „па ра лел ног“ жи во та опе ре Бо рис 
Го ду нов на до ма ћој и ино стра ној сце ни. На сце ни Опе ре На род ног по-
зо ри шта у Бе о гра ду, 30. ја ну а ра 1954. у уло зи Бо ри са де би то вао је 
Ми ро слав Чан га ло вић, а два ме се ца ка сни је до био је при ли ку да сво ју 
кре а ци ју ца ра пред ста ви у Ба зе лу (31. мар та 1954) и Ци ри ху (2. април 
1954), док је у Же не ви (3. апри ла 1954) глав ну уло гу пе вао већ по зна ти 
бас Ни ко ла Цве јић. Од ла зак на тур не ју са овом опе ром исто вре ме но 
је био и по че так злат ног пе ри о да бе о град ске Опе ре (1954–1969).15 На 
за па дно е вроп ским му зич ким фе сти ва ли ма Опе ра На род ног по зо ри шта 
би ла је је ди ни „ау тен тич ни ту мач“ сло вен ског опер ског ства ра ла штва, 
те је сво јим ре пер то а ром обо га ти ла европ ску сце ну (СпаСић 2013: 107). 
По ред то га, опе ра Бо рис Го ду нов би ла је ме ђу пр вим опе ра ма за бе ле-
же ним на гра мо фон ској пло чи у из да њу DEC CA, 1955. го ди не.16 У том 
злат ном пе ри о ду, Опе ра је с Бо ри сом Го ду но вим го сто ва ла још у Ло за ни 
(1958), Ви зба де ну (1959), Един бур гу (1962) и Ве не ци ји (1967). 

Ше сту де це ни ју на до ма ћој опер ској сце ни обе ле жи ли су го сту-
ју ћи со ли сти у уло зи Бо ри са: пр вак со фиј ске Опе ре Ми ха и ло По пов 
(3. ја ну ар 1955), Џорџ Лон дон из Ме тро по ли тен опе ре (27. ма ја 1956. и то 
је би ла и је ди на по став ка овог му зич ко-сцен ског де ла у се зо ни 1955/56); 
пр ва ци Бољ шог те а тра Алек сан дар Пир гов (20. април 1955) и Алек сеј 
Крив че ња (26. де цем бра 1957. и 4. ја ну а ра 1958. пу бли ци по знат у уло-
зи Вар ла а ма из филм ске вер зи је Бо ри са у ре жи ји Ве ре Стро је ве, 1954). 
Ов де тре ба спо ме ну ти још и Ки ма Бор га (Kim Borg, 1919–2000) бас-ба-
ри то на из Фин ске ко ји се пред ста вио бе о град ској пу бли ци 25. апри ла 
1959. у уло зи Бо ри са ко ји је био „на ту чен и јед ном се вер њач ком ми сти-
ком и јед ним по себ ним сен ти мен том“ (turlakoV1974: 89). Ме ђу го сту-
ју ћим умет ни ци ма би ли су Бер нард Ла диш као Бо рис и Јер жи Сме р ков 
као ди ри гент из вар шав ске Опе ре, ко ји су на свој на чин из ве ли опе ру 
21. но вем бра 1960. за јед но с та да шњим бе о град ским во кал ним ан сам блом: 
Дра го Ста рц (Ми са ил), Ни ко ла Јан чић (Ју ро ди ви), Ђор ђе Ђур ђе вић 

14 На пла ка ту за ово из во ђе ње на ја вље но је го сто ва ње Лот ка Кро шца из Љу бља не у 
уло зи Вар ла а ма, те је мо гу ће да је Чан га ло вић у по след њем тре нут ку пре у зео уло гу.

15 Де таљ ни је о злат ном пе ри о ду Опе ре вид. joVanoVić 1996; СпаСић 2013; 2018.
16 У ње ној ре а ли за ци ји уче ство ва ли су: Ми ро слав Чан га ло вић (Бо рис Го ду нов), Со-

фи ја Јан ко вић (Фе дор), Зла та Се сар дић (Ксе ни ја), Ми ли ца Ми ла ди но вић (Ксе ни ји на да ди ља), 
Стје пан Ан дра ше вић (Шуј ски), Бра ни слав Пив нич ки (Пи мен), Ми ро Брај ник к. г. (Ди ми три је 
Са мо зва нац), Ме ла ни ја Бу га ри но вић (Ма ри на), Жар ко Цве јић (Вар ла ам), Сте пан Ву ка ше вић 
(Ми са ил), Би сер ка Цве јић (Крч ма ри ца), Ни ко ла Јан чић (Ју ро ди ви), Или ја Гли го ри је вић 
(Ни ки тич), Ду шан По по вић (Шчел ка лов), Жи во јин Ми ло са вље вић (Хру шчов и Бли жњи 
бо јар), Дра го мир Нин ко вић (Је зу ит Ле виц ки) и Иван Мур га шки (Је зу ит Чер ни ков ски). Пре ма: 
joVanoVić1996: 26.



132

(Пи мен) и Жар ко Цве јић (Вар ла ам). По чет ком сле де ће го ди не, 16. ја-
ну а ра 1961, до ма ћа пу бли ка има ла је при ли ке да се упо зна с Бо ри сом 
у ин тер пре та ци ји опер ског ан сам бла Срп ског на род ног по зо ри шта из 
Но вог Са да. За ре жи ју је био ан га жо ван као гост Оскар Да нон, за сце но-
гра фи ју је био за ду жен Сте ван Мак си мо вић, а за ко сти ме се по бри ну-
ла Ста на Ја тић. У на слов ној ро ли био је Ру долф Не мет, а пред ста ву је 
во дио ди ри гент Ла зар Бу та.

У на ред ној 1961/62. се зо ни, пре ми јер но је из ве ден Бо рис Го ду нов 
26. апри ла 1962, у ре жи ји Мла де на Са бљи ћа, сце но гра фи ји Ми о ми ра 
Де ни ћа и ко сти ми ма Ми ли це Ба бић. Том при ли ком за ди ри ген та је био 
ан га жо ван Оскар Да нон. Глав ну уло гу ту ма чио је Ми ро слав Чан га ло-
вић,17 ко ји је до био пр ву на гра ду Ме ђу на род ног жи ри ја кри ти ке за 
нај бо љу оства ре ну кре а ци ју ли ка Бо ри са у Па ри зу 1961. го ди не (joVa
noVić 1996: 86). У овој вер зи ји опе ре ишло се ка из вор ном Бо ри су пре-
ко ор ке стра ци је Ди ми три ја Шо ста ко ви ча и при ка зи ва ња сце на ко је 
ода ју на род ни ка рак тер (сце на пред хра мом Ва си ли ја Бла же ног, крај 
пр ве сли ке, Ре во лу ци ја). Овај по ду хват бе о град ске Опе ре ни је про пра-
ти ла му зич ка кри ти ка, а то „ћу та ње“ Сло бо дан Ту р ла ков ту ма чи као 
„ор га ни зо ва ни про тест про тив ски да ња вер зи је Рим ског-Ко р са ко ва“ 
(turlakoV1974: 90).

Сед му де це ни ју обе ле жи ле су и све ча не пред ста ве Бо ри са Го ду
но ва 19. и 25. мар та 1964. по во дом про сла ве 120 го ди на од ро ђе ња ком-
по зи то ра Му сорг ског, под ди ри гент ском па ли цом Ду ша на Ми ла ди но-
ви ћа и Ми ро сла вом Чан га ло ви ћем у уло зи ца ра. У на ред ним се зо на ма, 
Опе ра је ан га жо ва ла Фра њу Па у ли ка за уло гу кне за Шуј ског и ше зде-
се тих го ди на он је био стал ни гост бе о град ског ан сам бла. По ред ње га 
го сто ва ли су и у се зо ни 1966/67. Пје ро Фи ли пи, со ли ста из За гре ба, и 
Љу бо мир Бо ду ров из Со фи је у уло зи Ди ми три ја Са мо зван ца. 

Крај Бо ри са Го ду но ва

У осмој и де ве тој де це ни ји ХХ ве ка опе ра Бо рис Го ду нов одр жа-
ва ла се на сце ни за хва љу ју ћи до та да ис так ну тим со ли сти ма. По сле 
две го ди не па у зе, опе ра је из ве де на у окви ру Бе о град ских му зич ких 
све ча но сти 18. но вем бра 1970, ка да су за уло ге Са мо зван ца, од но сно 
кне за Шуј ског, по но во ан га жо ва ни со ли сти за гре бач ке Опе ре Пје ро 
Фи ли пи и Фра њо Па у лик. У се зо ни 1971/72. опе ра је из ве де на по во дом 
про сла ве 25 го ди на умет нич ког ра да Ми ро сла ва Чан га ло ви ћа, 27. но-

17 На осно ву пла ка та за ову пре ми је ру, уло га Бо ри са до де ље на је Ду ша ну По по ви ћу, 
а за уло гу кне за Шуј ског ан га жо ван је Фра њо Па у лик, пр вак за гре бач ке Опе ре. Ду шан По-
по вић ту ма чио је ру ског ца ра у сле де ћим две ма пред ста ва ма у тој се зо ни (29. апри ла и 6. 
ју на 1962), а од на ред не 1962/63. ту уло гу по но во је пре у зео Чан га ло вић.
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вем бра 1971. го ди не.18 О том ва жном до га ђа ју, ка ко за умет ни ка та ко и 
за ин сти ту ци ју, све до чи чла нак Вла ди ми ра Сте фа но ви ћа у По ли ти ци:

У овој при ли ци – из у зет ној и по ју би ле ју ко ји је сла вљен, и по то ме, 
нај зад, што Бо ри са Го ду но ва у по след ње вре ме не ма че сто на сце ни – 
пу бли ке је мо гло би ти и знат но ви ше не го што је би ло. Али, ова пу бли-
ка, у ко јој су на по ча сним ме сти ма би ли и Ве ли бор Гли го рић, Ла тин ка 
Пе ро вић и Алек сан дар Ба ко че вић, то пло је по здра ви ла сла вље ни ка у 
уло зи у ко јој се, оства ру ју ћи јед ну од нај мар кант ни јих кре а ци ја на на-
шим опер ским сце на ма, по ја вио бли зу три сто ти не пу та до са да (В. С. 
1971: 12). 

По сле пред ста ве, Чан га ло вић је до био „Зла тан пр стен На род ног 
по зо ри шта“, ко стим „Бо ри са“ из за гре бач ке Опе ре и пла ке ту скоп ске 
Опе ре (Н. Н. 1971: 8). 

У на слов ној уло зи Ми ро слав Чан га ло вић по но во је на сту пио у 
на ред ној се зо ни, 1972/73, ка да је по сле ду жег вре ме на, пре ци зни је од 
ње не пре ми је ре 1948, по ста вље на опе ра у ор ке стра ци ји, „за мно ге ме-
ло до зни јој [мелодиознијој, при мед ба аутора]“ (Н. Н. 1973: 14), Рим ског-
-Кор са ко ва. Ре жи ја, сце но гра фи ја и ко сти ми оста ли су исти као до 
та да, а ди ри гент је био Ду шан Ми ла ди но вић. Овај по вра так на „вер-
зи ју“ Рим ског-Ко р са ко ва (turlakoV1974: 91), 10. мар та 1973, остао је 
не за па жен у му зич кој кри ти ци, те се не мо же твр ди ти да ли су кри ти ка 
и пу бли ка би ле опре де ље не за од ре ђе ну ва ри јан ту опе ре као што је то 
су ге ри сао Сло бо дан Тур ла ков. У овом об ли ку опе ра је пред ста вље на 
на фе сти ва лу у Ло за ни, 26. ма ја 1973, где је из во ђе ње оце ње но као 
три јумф Опе ре. О ус хи ће њу и оду ше вље њу ква ли те том на сту па со ли-
ста и ан сам бла штам па је опи са ла на овај на чин: 

По сле по след ње сце не, смр ти Бо ри со ве, се дам ми ну та ни ко ни је 
на пу стио дво ра ну, апла у ди ра ло се же сто ко, сто је ћи, а мно ги по ви ци 
одо бра ва ња, што су се не пре ста но чу ли док се за ве са стал но раз ми ца ла, 
пре тва ра ли су се у јед но ду го, јед но гла сно, уз бу дљи во „бра во“ ка да је 
пред пу бли ку из ла зио ту мач на слов не уло ге Бо ри са Го ду но ва – Ми ро-
слав Чан га ло вић. Да све бу де још леп ше и зна чај ни је, ова ко је по здра вљен 
и цео ан самбл, укљу чу ју ћи и бин ске рад ни ке ко ји су се у јед ном тре нут-
ку, у сво јим рад ним оде ли ма, из ме ша ни са бо јар ским одо ра ма, на шли 
у за гр ља ју „ца ра“, Бо ри са, да за јед но с њим, Ми ро сла вом Чан га ло ви ћем, 
од го во ре, кла ња њем са „рам пе“, на ова ци је из гле да ли шта (СтеФановић 
1973: 15).

18 Про сла ва је тра ја ла од 21. до 27. но вем бра 1971. го ди не и по ред Бо ри са из ве де не су 
и сле де ћа де ла: Про да на не ве ста (21. но вем бра; пред ста ва за Му зич ку омла ди ну), Кнез Игор 
(24. но вем бра) и Ев ге ни је Оње гин (25. но вем бра; на Сце ни у Зе му ну).
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Се дам де се те го ди не про шлог ве ка обе ле жи ле су још две се зо не 
ка да је у пи та њу опе ра Бо рис Го ду нов. Пре све га, 19. ја ну а ра 1974. (се-
зо на 1973/74) Жи ван Са ра ман дић је пр ви пут ту ма чио на слов ну ро лу 
сма тра ју ћи је сво јом „кру ном умет нич ког раз во ја“ (пре ма П. А. 1974: 9). 
Ре цеп ци ја ње го ве уло ге из о ста ла је у бе о град ској штам пи. Дру га се-
зо на, 1976/77, ка да се 25. де цем бра 1976. Ми ро слав Чан га ло вић у уло зи 
Бо ри са Го ду но ва опро стио са опер ском сце ном у пре пу ној са ли (856 
гле да ла ца).19 Ову уло гу ту ма чио је око 350 пу та „са не за пам ће ним успе-
хом на де вет до ма ћих и че тр де сет и три ино стра не сце не“ (М. Р. 1976: 
18). Оно што би не ки дру ги со ли ста од био у сво јој ка ри је ри (же ле ћи 
ра зно вр сност у свом ре пер то а ру, а не да бу де за пам ћен као ти пи зи ра-
ни лик), Чан га ло вић је гра дио два де сет го ди на, пра тив ши сво ју ми сао: 
„Да ти не што сво је, лич но; не пре ста но ис тра жи ва ти, не за до во ља ва ти 
се на ђе ним ре ше њи ма – сме ло, ис тра жи вач ки ко рак ну ти на пред и не 
под гре ја ва ти успо ме не на ве ли ка не“ (пре ма М. Р. 1976: 18). Опе р ску ка-
ри је ру за о кру жио је сво јом по след њом ин тер пре та ци јом ца ра Бо ри са.

Од по ме ну те се зо не опе ра ви ше ни је из во ђе на20 све до пре ми је ре 
ко ја је усле ди ла 6. апри ла 1985. са Жи ва ном Са ра ман ди ћем у на слов ној 
уло зи, а у ре жи ји Мла де на Са бљи ћа. Пре ма та да шњој кри ти ци, ње гов 
Бо рис је, ме ђу тим, са мо на мо мен те мо гао до та ћи оно што је у се ћа њу 
оста вио Чан га ло вић: 

Са ра ман дић је им по зант на сцен ска по ја ва моћ но га гла са, ко ји су-
ге ри ше сво јом бо јом и из ра жај но шћу ца ра са мо др шца. И по ред из ве сних 
не до ста та ка у во кал ној тех ни ци (на зал ност у сред њем ре ги стру, не из ди-
фи рен ци ра ност не ких во ка ла, о и у, на при мер, не им по сти ра не ду би не), 
он је у не ким сце на ма (раз го вор са си ном и кће р ком у пе тој сли ци, опро-
штај са си ном и ве о ма су ге стив но из ве де на сце на смр ти у де ве тој сли ци) 
до сти гао ни во сна жне умет нич ке кре а ци је. Бо рис је у ње го вој ин тер пре-
та ци ји увек остао гор ди, са мо све сни и су ро ви вла дар, ни ка да очај ник 
до сто јан са жа ље ња (плавша 1985: 13). 

Пр ва ре при за опе ре, 10. апри ла исте го ди не, до не ла је и но вог ту-
ма ча Бо ри са – Фра њу Пе тру ша не ца, го ста из за гре бач ке Опе ре, ко га 
је пу бли ка по здра ви ла ду гим апла у зом, а кри ти ка по хва ли ла ње го ву 
спо соб ност да „удах не жи вот и глу мом и гла сом, из ра жај но ко ло ри са-
ним и ди на мич ки из ни јан си ра ним“ (плавша 1985: 13). У на ред ним 

19 По да так пре у зет из Го ди шња ка по зо ри шта за 1977. го ди ну.
20 Ов де се ми сли на из во ђе ње бе о град ске опе ре и у згра ди На род ног по зо ри шта, али 

тре ба на гла си ти да је 10. ок то бра 1982. у окви ру 14. БЕ МУС-а ан самбл мо сков ског Бољ шог 
те а тра из вео Бо ри са Го ду но ва у орк ес тра ци ји Н. Рим ског-Ко р са ко ва и ре жи ји Ле о ни да Ба-
ра то ва и Оле га Мо ра љо ва. Уло гу ца ра ту ма чио је Ар тур Еј зен, а ди ри гент је био Алек сан дар 
Ла за рев. 
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се зо на ма опе ра Бо рис Го ду нов, у ор ке стар ској вер зи ји Ни ко ла ја Рим-
ског-Ко р са ко ва, ни је се ис ти ца ла у штам пи, из у зев за се зо ну 1988/89, 
ка да је за го сто ва ње те но ра Вла ди сла ва Пјав ка из мо сков ског Бољ шог 
те а тра, опе ра на ја вље на као „ве ли ки опе р ски спек такл – пра зник за 
уши и очи“.21 

У се зо ни 1991/92. опе ра се по но во на шла на сце ни, 26. но вем бра 
1991, и то по во дом два де сет пе то го ди шњи це умет нич ког ра да Жи ва на 
Са ра ман ди ћа. За ју би леј Жи ван Са ра ман дић иза брао је уло гу Бо ри са 
ко ју је „нај ду же пе вао у кон ти ну и те ту, ви ше од 100 пу та“, и ко ју је 
оце нио као „гран ди о зно де ло без прем ца“ (пре ма раДовић 1991: 4). 
Пр вак бе о град ске Опе ре је сма трао да је имао „сре ћу и оба ве зу да на-
ста ви про ве ре ну тра ди ци ју“ у ту ма че њу уло ге у ко јој су се до ка за ли 
Ни ко ла Цве јић, Жар ко Цве јић и Ми ро слав Чан га ло вић (пре ма раДовић 
1991: 4). 

По сле три го ди не па у зе, опе ра је из ве де на у окви ру БЕ МУС-а 16. 
ок то бра 1994. го ди не.22 Ди ри гент је био Јо ван Шај но вић, а за ре жи ју 
су би ли за ду же ни Мла ден Са бљић и Бoрислав По по вић. Је ди ни чла нак 
о ре цеп ци ји опе ре иза шао је у По ли ти ци под на сло вом „Цен зу ри са на 
опе ра“ Бран ке Ра до вић. По че так 90-их го ди на био је тур бу лен тан; 
про ме нио се управ ник По зо ри шта, би ле су че сте сме не ди рек то ра 
Опе ре, а он да и не за до вољ ство и не ди сци пли на код опер ских умет ни ка. 
Очај но ста ње хо ра и ор ке стра од ра зи ло се на пред ста ву Бо рис Го ду нов 
из ко је из ба че на сце на са Ју ро ди вим и де цом, те се гу би од нос из ме ђу 
ли ка Бо ри са и на ро да ко ји пред ста вља хор. То је и раз лог да му зи ко лог 
Бран ка Ра до вић по ста ви пи та ње – Цен зу ра или шта? Та ко ђе, про блем 
је био и пе ва ње на „ру ско-срп ској ва ри јан ти је зи ка“,23 због че га је ве ћи 
део опе ре остао не ра зу мљив пу бли ци и кри ти ци (из у зе так је би ла 
дик ци ја Сер ге ја Ду бро ви на у уло зи Са мо зван ца). У на слов ној уло зи 
на сту пио је мла ди бас Иван То ма шев и до био је по хва лу јер „мо же да 
ис пе ва [деоницу, до да ла В. С.] од по чет ка до кра ја“, али му је не до ста-
ја ла сцен ска ре а ли за ци ја ли ка, од но сно раз ви је ни глу мач ки из раз. У 
ве зи с тим, Бран ка Ра до вић да је сле де ћи за кљу чак: „Оста вио нас је 
пот пу но хлад ним у до ме ну соп стве не из ра жај но сти. Та ко је Бо рис био 
ре а ли зо ван по ло вич но, што се мо же ре ћи и за об но ву опе ре у це ли ни“ 
(1995: 23). Од ма њих уло га, ис та кли су се Све тла на Бој че вић (Ксе ни ја), 
Ми ле на Ки тић (Фјо дор), из ван ред ни Пре драг Про тић (кнез Шуј ски) и 

21 По след њи пут, опе ра Бо рис Го ду нов је у тој се зо ни из ве де на 4. фе бру а ра 1989. го ди не.
22 За ни мљи во је да овај по да так не до ста је на зва нич ној ин тер нет стра ни ци БЕ МУС-а.
23 Ово оста је не ја сно у кри ти ци Бран ке Ра до вић, јер се не на во ди пре ци зно на ком 

је зи ку је пе ва но и то је упра во про блем ко ји ау тор ка ис ти че. У прак си је би ла при сут на 
дво је зич ност у из во ђе њу опе ра (со ли сти пе ва ју у ори ги на лу, а ан самбл на срп ском је зи ку), 
иа ко се у свим ли ста ма опе ре на во ди да је пре вод ли бре та ура дио Ве ли мир Жи во ји но вић.
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Ду брав ка Ми ха ље вић (Крч ма ри ца), а као нај бо љи од свих, убе дљив је 
био Ми о драг Јо ва но вић у уло зи Вар ла а ма. У вр ло ло шој ат мос фе ри, 
не спрем них уло га, опе ра Бо рис Го ду нов ис пра ће на је са сце не Опе ре 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. Био је то не сла ван крај јед не од нај-
зна чај них опе ра на бе о град ској сце ни.

За кљу чак
Жи вот опе ре Бо рис Го ду нов на бе о град ској опер ској сце ни пра ћен 

је успо ни ма, али и по вре ме ним не ста ја њем с по зор ни це, а на кра ју се 
не у спе шно за вр шио. Ру ко вод ство Опе ре по ста вља ло је де ло, пре све га, 
на осно ву рас по ло жи вих сна га опер ског ан сам бла, а на ро чи то пе ва ча. 
У глав ним уло га ма су се сме њи ва ли до ма ћи пе ва чи, али и мно го број-
ни го сту ју ћи умет ни ци: Ге ор ги је Ју ре њев, Ми ло рад Јо ва но вић, Фјо дор 
Ша ља пин, Ни ко ла Цве јић, Ду шан По по вић, Ми ро слав Чан га ло вић, 
Жи ван Са ра ман дић, Фра њо Пе тру ша нец и Иван То ма шев.24 Сва ки од 
њих је на свој на чин при ка зао лик Бо ри са и по ње му су по ста ли пре по-
зна тљи ви у зе мљи и ино стран ству. По се бан зна чај у ре а ли за ци ји пред-
ста ва има ли су ди ри ген ти (Иван Бре зов шек, Ло вро Ма та чић, Кре ши-
мир Ба ра но вић, Оскар Да нон, Ду шан Ми ла ди но вић и Јо ван Шај но вић), 
ре ди те љи (Те о фан Па влов ски, Зден ко Книтл, Алек сан дар Улу ха нов, 
Јо сип Ку лун џић, Мла ден Са бљић и Бо ри слав По по вић), за тим сце но-
гра фи (Па вле Фро ман, Вла ди мир За го род њук и Ми о мир Де нић) и 
ко сти мо гра фи (Ми ли ца Ба бић). За жи вот опе ре на сце ни ва жне су и 
кри ти ке Ми ло ја Ми ло је ви ћа, Бран ка Дра гу ти но ви ћа и Пе тра Кр сти ћа 
ко ји су је чу ва ли у сво јим на пи си ма, а чи ју ће прак су да ље не го ва ти 
Па вле Ан глов ски, Ду шан Плав ша, Бран ка Ра до вић, Вла ди мир Сте фа-
но вић и дру ги. По ред њих, оста ју нам и за пи си Рок сан де Пе јо вић, 

24 Ов де тре ба на гла си ти и дру ге во де ће уло ге због ко јих су оста ли за пам ће ни сле де ћи 
умет ни ци: На да Ста јић, Ми ли ца Ма ној ло вић, Ву ко са ва Илић у ту ма че њу ли ка Фјо до ра, 
за тим у уло зи Ксе ни је – Нео ни ла Во ле вач, Ба хри ја Ну ри Ха џић, Див на Ра дић, ка сни је и Бре да 
Ка леф, Ол га Ђо кић, Рад ми ла Ба ко че вић, а као Да ди ља, чу ве не Ани ца Вр ху нац, Љу би ца 
Сфи ли гој, Бран ка Бо јо вић, а по сле Дру гог свет ског ра та и До бри ла Бо го ше вић, Ђур ђев ка 
Ча ка ре вић, Ол га Ми ло ше вић; у ме ђу рат ном пе ри о ду Дра го Пе тро вић био је по знат као је-
ди ни кнез Шуј ски, док су за уло гу Пи ме на оста ли у се ћа њу Ми лан Пи хлер (ка сни је за пам ћен 
и по уло зи Вар ла а ма), Алек сан дар Три фу но вић и Жар ко Цве јић, а од 1959. до 1973. је ди ни 
Пи мен био је Ђор ђе Ђур ђе вић. Лик Ди ми три ја Са мо зван ца у ме ђу рат ном пе ри о ду из се зо не 
у се зо ну пе вао је не ко дру ги – Лав Зи но вјев и Јо сип Ри ја вец би ли су у пр вој се зо ни, а је ди но 
се ду же, у тој уло зи, за др жао Кр ста Ивић, ка сни је ће то би ти Зво ни мир Кр не тић. Иден тич-
но је би ло и са ли ком Ма ри не, у њој су се про сла ви ле Ев ге ни ја Пин те ро вић и Ме ла ни ја 
Бу га ри но вић, а би ла је и пр ва уло га Зден ке Зи ко ве у овој опе ри. Њих ће на сле ди ти Ми ли ца 
Ми ла ди но вић, Би сер ка Цве јић, Ђур ђев ка Ча ка ре вић. Уло гу Крч ма ри це, ко ју је пр во бит но 
из во ди ла Ани ца Вр ху нац, до би ле су Ме ла ни ја Бу га ри но вић, Ми ли ца Ма ној ло вић и Ли за 
По пов у ме ђу рат ном пе ри о ду, а по сле Дру гог свет ског ра та та уло га при па ла је Љу би ци 
Вр сја ков, Љу би ци Љу би чић, Бре ди Ка леф, До бри ли Бо го ше вић, Та тја ни Сла стјен ко.
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Сло бо да на Тур ла ко ва, На де жде Мо су со ве и Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа. 
Ка да се има ју у ви ду сва име на ко ја сто је иза опе р ске пред ста ве, али и 
она ко ја су за ње ну ре а ли за ци ју нај за слу жни ја, оста је нам да са че ка мо 
но ву ге не ра ци ју опер ских умет ни ка ко ји ће опе ру Бо рис Го ду нов вра-
ти ти у жи вот. 
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При лог бр. 1. Опе ра Бо рис Го ду нов Мо де ста Му сорг ског на сце ни Опе ре На род ног  
по зо ри шта у Бе о гра ду 1926–1994. го ди не25

се зо на ор ке стра ци ја у куп но се зо на ор ке стра ци ја у куп но
25/26

Д. Шо ста ко вич

16 57/58

Н. Рим ски-Кор са ков

3
26/27 8 58/59 4
27/28 5 59/60 5
28/29 3 60/61 5+126

29/30 2 61/62

Д. Шо ста ко вич

3
30/31 4 62/63 6
31/32 2 63/64 9
32/33 2 64/65 4
33/34 3 65/6627 1
34/35 4 66/67 3
35/36 1 67/68 6
36/37 – 68/69 1
37/38 2 70/71 3
38/39 6 71/72 2
39/40 6 72/73 Шо ста ко вич/Рим ски-Кор са ков 3
40/41 5 73/74

Н. Рим ски-Кор са ков

5
47/48

Н. Рим ски-Кор са ков

6 74/75 1
48/49 4 76/77 2
49/50 3 84/85 3
51/52 3 85/86 5
52/53 1 87/88 2
53/54 5 88/89 2
54/55 3 91/92 3
55/56 1 94/95 2
56/57 1

25 По да ци о укуп ном бро ју из ве де них пред ста ва за се зо не у ме ђу рат ном пе ри о ду пре-
узе ти су из књи ге Сло бо да на Тур ла ко ва (2005: 863). Од се зо не 1947/48. до 1971/72. уку пан број 
из во ђе ња опе ре за сно ван је на ау то ро вом пре гле ду каст-ли ста у Ар хи ви На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду, док су оста ле се зо не ура ђе не на осно ву Го ди шња ка по зо ри шта и днев не штам пе. 
Оно што тре ба на гла си ти је сте да се број из во ђе ња ко је је са чи нио ау тор за сни ва на фи зич ки 
при сут ним до ку мен ти ма, али да се у пре гле ду гра ђе уо ча ва ју про пу сти у ви ду не до ста та ка 
ли ста (нпр. се зо на 1949/50. у каст-ли сти на ла зе се укуп но три про грам ске ли сте опе ре, а обе-
ле же не су ред ним бро јем из во ђе ња 11, 15, 16, те не мо же мо по твр ди да ли је би ло из во ђе ње 
опе ре из ме ђу 11 и 15 или се ра ди о гре шци у еви ден ци ји). На овај про блем ука зао је не ка да шњи 
шеф Оде ље ња про па ган де Алек сан дар Ра до ва но вић, ко ји је са ста вио Из ве штај 24. ја ну а ра 1973. 
са на по ме на ма ко је су учи ње не при ли ком еви ден ти ра ња пред ста ва од и гра них у По зо ри шту. 
Раз лог за та кав по ду хват био је то што ни је по сто ја ла си стем ска об ра да по да та ка у прет ход них 
шест се зо на (да кле од 1966/67, на по чет ку каст-ли сте за ту се зо ну на ла зи се и овај Из ве штај), 
те је сре ђи ва ње за по че то 15. ја ну а ра 1973. ан га жо ва њем сту де на та ко ји су под над зо ром Ра-
до ва но ви ћа сла га ли штам па не ли сте. Том при ли ком је утвр ђе но да не до ста је је дан број ли ста, 
па су, ка ко би одр жа ли кон ти ну и тет, на та ме ста ста вља ли исту пред ста ву из исте се зо не, али 
су пре пра вља ли да ту ме (не зна се на осно ву че га су има ли по дат ке о из о ста лим тј. до да тим 
из во ђе њи ма). То је по ре ме ти ло ред ни број пред ста ва у се зо ни као и број од и гра не пред ста ве. 
Иде ја је би ла да се то ка сни је ускла ди, али не ма на зна ка да је то ура ђе но до кра ја.

26 Из дво јен број од но си се на го сто ва ње опер ског ан сам бла Срп ског на род ног по зо ри шта 
из Но вог Са да.

27 У овој се зо ни, Опе ра је има ла ма ли број це ло ве чер њих пред ста ва, због ре кон струк-
ци је гле да ли шта. Опе ра је за по че ла рад пре ми је ром Нор ме 12. jануара 1966, а до та да је 
ор га ни зо ва ла кон цер те под на зи вом Вер ди је во ве че или са мо Опе р скоба лет ски кон церт.
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Va nja M. Spa sić

LifeoftheOperaBo ris Go du novbyM.P.MussorgskyontheSceneof
theNationalTheaterinBelgrade

Sum mary

In the hi story of the Ope ra of the Na ti o nal The a ter in Bel gra de, ope ra Bo ris Go du nov 
by Mo dest Mus sorgsky oc cu pi es a spe cial pla ce as one of the lon gest per for med works of 
the Rus sian ope ra li te ra tu re. This pa per pre sents dif fe rent set tings of ope ra Bo ris Go du nov 
on the sce ne of Bel gra de Ope ra from its first per for man ce in 1926 to the last per for man ce 
in 1994. The emp ha sis is pla ced on the re per to i re and ar ti stic po licy of this in sti tu tion, as 
well as on the ob stac les and chal len ges that it fa ced in the pro cess of the sta ging of the 
men ti o ned ope ra. Rus sian ar tists (di rec tor, set de sig ner, and co stu me de sig ner), who mar-
ked the cul tu ral li fe of Bel gra de in the in ter war pe riod, re ce i ved much cre dit for the first 
suc cessful pre mi e re of the ope ra in 1926. Par ti cu lar at ten tion was al so gi ven to so me 
so lo ists, first to Rus sian so lo ists Ge or gi je Ju re njev and Lav Zi no vjev, then to lo cal so lo ists 
Ni ko la Cve jić, Mi o drag Jo va no vić, Dra go Pe tro vić, Ev ge ni ja Pin te ro vić, Ani ca Vr hu nac, 
and ot hers. In the in ter war pe riod, af ter the 1930s, ap pe a red the pro blem of the di rec tor, 
and his na me was omit ted from the pro gram of the ope ra. This was re sol ved by hi ring Jo sip 
Ku lun džić af ter the Se cond World War, and la ter Mla den Sa bljić and Bo ri slav Po po vić. 
Af ter the Se cond World War, ope ra Bo ris Go du nov was per for med both on the do me stic 
and in ter na ti o nal sce ne. Thus, so me so lo ists (li ke Mi ro slav Čan ga lo vić in the ro le of Bo ris), 
as well as the Ope ra it self ga i ned in ter na ti o nal fa me. In ad di tion to the vi sits abroad, the 
Bel gra de Ope ra al lo wed the lo cal au di en ce to get ac qu a in ted with the fa mo us in ter pre ters 
of the Rus sian Em pe ror, li ke ar tists from Bol shoi The a ter (Ale xan der Pi ro gov, Ale xey 
Kriv che nja), Me tro po li tan Ope ra (Ge or ge Lon don), and War saw Ope ra (Ber nard La dis). 
In the 1960s, the 120th an ni ver sary of the birth of Mus sorgsky was mar ked by sta ging of 
this ope ra and it was pre sent on the sta ge thro ug ho ut the se a sons, to be per for med in the 
1970s and 1980s thanks to pro mi nent so lo ists. Be si des Ni ko la and Žar ko Cve jić, the ar ti stic 
work of Mi ro slav Čan ga lo vić and Ži van Sa ra man dić was al so mar ked by the per for man ce 
of Bo ris. The li fe of a cer tain pi e ce of mu sic de pends on the per for ming en sem ble of the 
ope ra ho u se, the au di en ce that has its re qu i re ments and ar ti stic ta ste, and the cri tics which 
eva lu a te the work and its per for man ce. The ma na ge ment of the Ope ra adds a mu sic pi e ce 
on the re per to i re de pen ding on the ava i la ble for ces of the ope ra en sem ble, par ti cu larly the 
so lo ists. The li fe of the ope ra Bo ris Go du nov on the Bel gra de ope ra sce ne had its ups and 
downs, in clu ding the oc ca si o nal di sap pe a ran ces from the sta ge, up to its un suc cessful end.

Keywords: Bo ris Go du nov, Ope ra of the Na ti o nal The a ter in Bel gra de, re per to i re 
po licy, ope ra so lo ists.
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ИВА НА М. НО ЖИ ЦА
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
Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

МЕ СТО СА ВРЕ МЕ НЕ МУ ЗИ КЕ У ЧА СО ПИ СУ ЗВУК  
(1932–1990)

СА ЖЕ ТАК: Од осни ва ња Звук је био ча со пис са вре ме не фи зи о но ми је. У ње му 
су пра ће на му зич ка де ша ва ња у зе мљи и све ту, а зна чај на па жња по све ћи ва на је де-
ли ма та да са вре ме них ком по зи то ра. У са рад њи с нај зна чај ни јим му зич ким пи сци ма 
тог вре ме на, ма хом ком по зи то ри ма, пр ва уред ни ца Ста на Ђу рић Клајн же ле ла је да 
при бли жи пу бли ци са вре ме ну ју го сло вен ску му зи ку, а за тим и му зи ку ино стра них 
ау то ра. Пра те ћи по де лу Рок сан де Пе јо вић на че ти ри пе ри о да из ла же ња Зву ка, у ра ду 
су ана ли зи ра ни тек сто ви о са вре ме ној му зи ци об ја вљи ва ни у ру бри ка ма Му зи ка у 
зе мљи, Му зи ка на стра ни, Сту ди је и есе ји, Са вре ме на ју го сло вен ска му зи ка, Ју го сло
вен ски ком по зи то ри о сво јим де ли ма и дру гим. Уо че но је по сто ја ње не ко ли ко ти по ва 
тек сто ва о са вре ме ној му зи ци: ана ли тич ки при ка зи му зич ког де ла, при ка зи ства ра-
ла штва јед ног ком по зи то ра, тек сто ви по све ће ни са вре ме ном ства ра ла штву уоп ште 
или фо ку си ра ни на од ре ђе ну зе мљу или ре ги он, као и јед ној ак ту ел ној стру ји, од но сно 
жан ру, и при ка зи фе сти ва ла са вре ме не му зи ке.

Ча со пис Звук био је ме ђу нај зна чај ни јим пе ри о дич ним из да њи ма 
о му зи ци на под руч ју Ју го сла ви је то ком XX ве ка. Из ла зио је, уз не ко-
ли ко пре ки да, од 1932. до 1990. го ди не, а то ком тог ду гог пе ри о да 
не ко ли ко пу та је до ла зи ло до про ме не ме ста из да ва ња, про ме не уред-
ни ка и чла но ва уред ни штва. Пре ма ми шље њу Рок сан де Пе јо вић (пе
јовић 1993), раз ли ку ју се че ти ри пе ри о да из ла же ња Зву ка: пр ви (1932–
1936), са сре ди штем у Бе о гра ду и уред ни цом Ста ном Риб ни кар на 
че лу,1 дру ги (1955–1966),2 тре ћи (1967–1986), са сре ди штем у Са ра је ву и 
Зи јом Ку чу ка ли ћем на ме сту глав ног уред ни ка, и че твр ти (1989–1990), 
са сре ди штем у За гре бу и глав ном уред ни цом Ери ком Кр пан. За Звук 

* Iva na no zi ca789@gmail.com
1 Ка сни је Ђу рић Клајн.
2 Исто сре ди ште и глав на уред ни ца.
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су пи са ли го то во сви нај и стак ну ти ји му зи ча ри, ком по зи то ри, му зич-
ки пи сци, а ка сни је и му зи ко ло зи тог вре ме на, по ре клом из свих ју го-
сло вен ских ре пу бли ка.

Има ју ћи у ви ду дуг вре мен ски пе ри од из ла же ња и ве ли ки зна чај 
ча со пи са Звук за дру штво и му зич ку сце ну Ју го сла ви је у раз ма тра ном 
пе ри о ду, мо же се ре ћи да му ни је по све ће но до вољ но па жње у ју го-
сло вен ској, па ни у срп ској му зи ко ло ги ји. На пи са но је све га не ко ли ко 
тек сто ва пре глед ног ти па, ко ји су ма хом из ла зи ли у ју би ла р ним бро-
је ви ма Зву ка и ен ци кло пе диј ским из да њи ма (CVetko 1969; koVačeVić 
1970; kučukalić 1980; Маринковић 2007; веСелиновић-хоФМан 2010), 
док су де таљ ни је сту ди је ра ђе не за пр ви, ме ђу рат ни пе ри од (ваСић 
2012; 2013а; 2013б). Бит но је на по ме ну ти да у Ен ци кло пе ди ји срп ског 
на ро да (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2008) Звук ни је до био од ред ни цу. 
За себ ну од ред ни цу до био је Но ви Звук (стр. 757, ау тор ка: Ве сна Ми кић), 
док се у тој ен ци кло пе ди ји о Зву ку го во ри у од ред ни ци Рок сан де Пе јо-
вић, „Му зич ки ча со пи си“ (стр. 705–706).3 До да нас ни је об ја вље на ни 
ком плет на ана ли тич ка би бли о гра фи ја овог ве о ма зна чај ног пе ри о дич ног 
из да ња. Алек сан дар Ва сић је у при ло гу сво је док тор ске ди сер та ци је са-
чи нио пот пу ну би бли о гра фи ју ме ђу рат них бро је ва ча со пи са (ваСић 2012), 
а 2018. го ди не Леј ла Ба ра ко вић, на Му зи ко ло шком сме ру Од се ка за му-
зи ко ло ги ју и ет но му зи ко ло ги ју Му зич ке ака де ми је у Са ра је ву, од бра-
ни ла је ди плом ски рад под на сло вом Zna čaj ča so pi sa „Zvuk“ u hi sto ri ji 
ju go sla ven ske mu zi ke (BarakoVić 2018). Тај рад са др жи и би блио гра фи ју 
Зву ка за пе ри о де на кон по нов ног по кре та ња (1955–1986. и 1989–1990).

Пр ви пе ри од (1932–1936)
Од осни ва ња Звук је био ча со пис са вре ме не фи зи о но ми је. У ње му 

су пра ће на са вре ме на му зич ка де ша ва ња у зе мљи и све ту, а ка ко је већ 
у уво ду пр вог бро ја 1932. го ди не на гла си ла уред ни ца Ста на Риб ни кар 
(riBnikar 1932), ве ли ка па жња по све ћи ва на је де ли ма та да са вре ме них 
ком по зи то ра. Уред ни штво је, пре ма ре чи ма глав не уред ни це, има ло 
ја сну на ме ру да се ба ви „це ло куп ним му зич ким жи во том да на шњи це“ 
и да, у са рад њи с нај ве ћим струч ња ци ма тог вре ме на, ма хом ком по-
зи то ри ма,4 ра ди на из ме ни си ту а ци је у ко јој се му зи ка у Ју го сла ви ји 

3 За на ве де не по дат ке за хвал ност ду гу је мо др Алек сан дру Ва си ћу (Му зи ко ло шки ин-
сти тут СА НУ).

4 Ми ло је Ми ло је вић (1884–1946), Сте ван Хри стић (1885–1958), Ко ста Ма ној ло вић 
(1890–1949), Слав ко Остерц (1895–1941), Ри кард Шва рц (1897–1942), Емил Ха јек (1886–1974), 
Бо жи дар Ши ро ла (1889–1956), Алојз Ха ба (1893–1973), Дра ган Пла ме нац (1895–1983), Пе тар 
Бин гу лац (1897–1990), Јо ван Бан дур (1899–1956), Љу де вит Киш (1900–1982), Мар ко Тај че вић 
(1900–1984), Ми лен ко Жив ко вић (1901–1964), Па вао Мар ко вац (1903–1941), Бран ко Дра гу-
ти но вић (1903–1971), Пре драг Ми ло ше вић (1904–1988), Бо рис Па пан до пу ло (1906–1991), 
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на ла зи ла, има ју ћи у ви ду јаз из ме ђу умет ни ка и ши ре пу бли ке. Ве о ма 
сла бо ин те ре со ва ње за кон цер те на ко ји ма је из во ђе на са вре ме на му-
зи ка, али и опа да ње ин те ре со ва ња за „озбиљ ну му зи ку“ уоп ште, би ло 
је ва жан про блем у пе ри о ду из ме ђу два ра та, ка ко у ве ли ким европ ским 
гра до ви ма та ко и у Ју го сла ви ји. Ка ко би се овај про блем пре ва зи шао, 
уред ни ца је сма тра ла да је пу бли ци на пр вом ме сту по треб но при бли-
жи ти са вре ме ну ју го сло вен ску му зи ку, а за тим и му зи ку ино стра них 
ау то ра. Сто га су у Зву ку ре дов но об ја вљи ва не и ве сти из кон церт них 
дво ра на ши ром Евро пе, из ве шта ји с пре сти жних му зич ких фе сти ва ла, 
а ча со пис је имао и не ко ли ко стал них ино стра них са рад ни ка.5

Око сни цу три де сет пет бро је ва ме ђу рат ног Зву ка чи ни ли су сту-
ди је и члан ци нај ра зли чи ти јег са др жа ја, од тек сто ва о ка нон ским ком-
по зи то ри ма му зич ке исто ри је, до ра до ва о ак ту ел ним ком по зи то ри ма 
и про бле ми ма. По сто ја ло је не ко ли ко стал них ру бри ка – Му зи ка у зе мљи, 
Му зи ка на стра ни, Ве сти и бе ле шке и Му зич ка ли те ра ту ра. Ру бри ка 
Му зи ка у зе мљи је, од са мог осни ва ња ча со пи са, има ла три де ла: му зич-
ки жи вот у Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља ни. Па жња ау то ра је нај ви ше 
би ла усме ре на на при каз кон це ра та и по зо ри шног, му зич ко сцен ског 
ре пер то а ра, ме ђу ко ји ма су нај че шће би ла де ла ка нон ског ре пер то а ра 
исто ри је му зи ке, ка ко до ма ћих та ко и стра них ау то ра. Ру бри ка је би ла 
ин фор ма тив ног ка рак те ра – са др жа ла је ве сти и из ве шта је с кон це ра та 
и пру жа ла чи та о ци ма об у хва тан при каз кон церт ног жи во та у ве ли ким 
цен три ма, без оп се жних ана ли за де ла и пре ци зних би бли о граф ских и 
струч них по да та ка. О са вре ме ним де ли ма у овој ру бри ци пи са ли су 
Ми ха и ло Вук дра го вић, Ри кард Шва рц, Па вао Мар ко вац, Слав ко Остерц, 
Бран ко Дра гу ти но вић и Бо жи дар Ши ро ла. Из ана ли зе њи хо вих тек-
сто ва мо же мо да за кљу чи мо да су у Зву ку пре о вла да ва ле ана ли зе де ла 
са вре ме ни ка, ка ко ју го сло вен ских та ко и ино стра них, окре ну тих ро ман-
ти чар ском сти лу (Хри стић, До бро нић, Ха це /Јоsip Hat ze/, Ши ма нов ски 
/Ka rol Szyma now ski/, Виц па лек /La di slav Vycpálek/), али и ком по зи то ра 
уме ре но мо дер ног прав ца. У Зву ку је пи са но и о му зич ким ан сам бли ма 
на чи јем ре пер то а ру су са вре ме на де ла има ла ва жну уло гу, по пут За гре-
бач ког ква р те та,6 чи ји су чла но ви би ли за ин те ре со ва ни и за из во ђе ње 

Па вел Ши виц (1908–1995), Дра гу тин Чо лић (1907–1987), Љу би ца Ма рић (1909–2003) и Во-
ји слав Вуч ко вић (1910–1942), али и по зна ва о ци му зи ке из дру гих обла сти: Иси до ра Се ку лић 
(1877–1958), Ста ни слав Ви на вер (1891–1955), Јо сип Ку лун џић (1899–1970), Вик тор Но вак 
(1889–1977) и дру ги.

5 Да ри јус Ми јо (Da ri us Mil haud), Ар нолд Ше ринг (Ar nold Sche ring), Хер ман Шер хен 
(Her mann Scher chen), Ви ли Рајх (Wil li Re ich), Вол фганг Рус (Wol fgang Russ), Ју ли ја Рај се ро-
ва (Ju lia Re is se ro va), Јан Рај сер (Jahn Re is ser), Ма те уш Глињ ски (Ma te usz Gliński), Ана то лиј 
Ва си ље вич Лу на чар ски (Ана то лий Ва сильевич Лу на чар ский) и дру ги.

6 За де таљ ни је ин фор ма ци је ви де ти мо но гра фи ју Ја го де Мар тин че вић Za gre bač ki 
kva r tet 1919–2009, Ma ti ca hr vat ska, Za greb MMX. У тој књи зи је об ја вљен и по пис ре пер то а ра 
За гре бач ког ква р те та. Ау тор ка за хва љу је др Алек сан дру Ва си ћу за упу ћи ва ње на ову књи гу.



144

де ла ве о ма мла дих ком по зи то ра,7 ор ке стра „Стан ко вић“ и Бе о град ске 
фил хар мо ни је. У ру бри ци Му зи ка у зе мљи нај че шће су по ми ња не ком-
по зи ци је Ми хо ви ла Ло га ра,8 Фра на Лот ке (Fran Lhot ka)9 и Ми лен ка 
Жив ко ви ћа,10 што је и ра зу мљи во бу ду ћи да су у пи та њу не ки од нај-
и стак ну ти јих ју го сло вен ских ком по зи то ра тог вре ме на, ан га жо ва них 
у ре но ми ра ним му зич ким ин сти ту ци ја ма – Му зич кој ака де ми ји, му зич-
кој шко ли „Стан ко вић“, Срп ској му зич кој шко ли и гла збе ној шко ли 
Хр ват ског гла збе ног за во да.

По ред до ма ћих, де ла не ко ли ци не ино стра них ау то ра оста ла су 
за бе ле же на у ме ђу рат ним бро је ви ма Зву ка. Ака дем ско пе вач ко дру-
штво „Оби лић“ и Бе о град ска фил хар мо ни ја из ве ли су 1933. Ца ра Еди па 
Иго ра Стра вин ског (Игорь Стра вин ский), Sta bat ma ter Ка ро ла Ши ма-
нов ског и Веч но jеванђеље Ле о ша Ја на че ка (Le oš Janáček) (VukdragoVić 
1933), а Емил Ха јек је 1935. пи сао о кон цер ту Сер ге ја Про ко фје ва (Сергeй 
Про кофьев) на „Ко лар цу“. Ха јек зву чи го то во огор че но ка да Про ко фје-
ва с под сме хом на зи ва „ис так ну тим стран цем“, ком по зи то ром и пи ја-
ни стом ко ји је, „про шав ши све фа зе ру ског из бе гли це, на кра ју кра је-
ва за у зео ви дан по ло жај у му зич ким кру го ви ма со вјет ске Ру си је“. И 
да ље с при зву ком не го до ва ња и по дру ги ва ња, Ха јек ис ти че: „Не ка да, 
у 1917. го ди ни, ва жио је Про ко фјев у сво јој до мо ви ни за бес ком про ми-
сног му зич ког ре во лу ци о на ра […], ње го ви кон цер ти иза зи ва ли су оду-
ше вље ње омла ди не и по тре се свих оста лих ге не ра ци ја […] а да нас нас 
Про ко фјев ви ше не за ди вљу је но во та ри змом“ (Hajek 1935), а за тим иде 
ко рак даље за кљу чу ју ћи да узрок по се ће но сти кон цер та ни је у то ме 
што пу бли ка во ли са вре ме ну умет ност већ у то ме што их је при ву кло 
„звуч но име“. По ред кри ти ка на ра чун ква ли те та и са др жа ја ком по зи-
ци ја, Про ко фјев Ха је ка ни је оду ше вио ни као ин тер пре та тор сво јих 
де ла: „Сва је пу бли ка са ве ли ком па жњом пра ти ла чи тав про грам, као 
да са мо хо ће да се при бли жи умет ни ку, ко ји је ство рио онај кон такт 
из ме ђу естра де и ау ди то ри ја, ко ји ства ра од јед ног кон цер та умет нич ки 
до жи вљај“.

Ипак, знат но ви ше кри ти ка и бур них ре ак ци ја ау то ра при ло га у 
Зву ку иза зи ва ла су му зич ко сцен ска де ла. Ме ђу пре ми јер но из ве де ним 
де ли ма тог жан ра у ме ђу рат ном Зву ку пи са ло се о опе ре ти Код бе лог 
ко ња Рал фа Бе нац ког (Ralph Be natzky) (osterC 1933: 4), опе ра ма Ха са н
аги ни ца Лу ја Ша фра не ка Ка ви ћа (MarkoVaC 1934), Удо ви ца Ро шлин ка 
Ан ту на До бро ни ћа (širola 1934), До ри ца пле ше Кр сте Ода ка (dragu

7 Ми ло Ци пра и Иван Бр ка но вић, у то вре ме још увек сту ден ти.
8 Со на та за кла вир, Toc ca ta se ria и Toc ca ta gi o co sa за кла вир и гу дач ки ор ке стар, сим-

фо ниј ски став Ве сна.
9 Све ча на увер ти ра, Ју го сло вен ски ca pric cio, Буд ни ца Трен ко вих пан ду ра, Мо ре. 
10 Три ју го сло вен ске игре, увод на му зи ка за оп. 9 Зе ле на го ди на, Сим фо ниј ски про лог.



145

tinoVić 1935), Еро с оно га сви је та Ја ко ва Го тов ца (širola 1935), Адел и 
Ма ра Јо си па Ха цеа (osterC 1933: 3) и увер ти ри за опе ру Стри же но 
ко ше но Кре ши ми ра Ба ра но ви ћа (MarkoVaC 1933). По ме ну та де ла, ма хом 
ба зи ра на на на род ним мо ти ви ма, до би ла су кри ти ке у ко ји ма се по ми њу 
не до ста так ства ра лач ке ин вен ци је, мо но то ни ја му зи ке и сцен ских де-
ша ва ња, скром на ор ке ста р ска сред ства и ин стру мен та ци ја. Ау то ри тек-
сто ва – Мар ко вац, Ши ро ла, Дра гу ти но вић, Остерц и дру ги – оце ни ли 
су ова де ла као „ла ка и јед но став на“, на ме ње на „ра зо но ди пу бли ке“ и 
„пу ње њу по зо ри шних бла гај ни“.

Ква ли те ту ме ђу рат ног Зву ка до при не ла је ру бри ка Му зи ка на 
стра ни. За ту ру бри ку пи са ли су већ по ме ну ти Вуч ко вић, Остерц и 
Бин гу лац, а ме ђу ау то ри ма ис та кла се и Љу би ца Ма рић. Ни воу ква-
ли те та ча со пи са не сум њи во су до при не ли и ре но ми ра ни ино стра ни 
ау то ри, са рад ни ци и до пи сни ци, на пр вом ме сту Да ри јус Ми јо. Уз 
ње гов пр ви об ја вље ни чла нак у Зву ку (Mijo 1933) сто ји и на по ме на да, 
„из ве ли ке сим па ти је пре ма ча со пи су Звук и при ја тељ ства пре ма ре-
дак ци ји“, по кре ће се ри ју на пи са о му зич ком жи во ту Па ри за. Још ве ћи 
до при нос ме ђу рат ним бро је ви ма Зву ка дао је ау стриј ско-швај цар ски 
му зи ко лог и му зич ки кри ти чар Ви ли Рајх (Wil li Re ich), из ве шта ва ју ћи 
с му зич ких фе сти ва ла у Ве не ци ји, Фи рен ци и Бри се лу, пи шу ћи о пре-
ми је ра ма Бер го вих (Al ban Berg) и Штра у со вих (Ric hard Stra uss) де ла 
и кон церт ним се зо на ма у Бе чу и Па ри зу.

У овој ру бри ци пи са ло се о зна чај ни јим пре ми је ра ма ком по зи ци ја 
(Vaulin 1934; reiCH 1935a: 2; 1935b: 6), из во ђе њу ју го сло вен ске му зи ке 
у ино стран ству (вучковић 1933: 3), му зич ком жи во ту не ког гра да и 
му зич ким фе сти ва ли ма. По себ но зна чај ни за раз ма тра ну те му би ли 
су тек сто ви о го ди шњем фе сти ва лу чи ју ор га ни за ци ју је пот пи си ва ло 
Ме ђу на род но дру штво за са вре ме ну му зи ку (In ter na ti o na le Ge sellschaft 
für Ne ue Mu sik), осно ва но 1922. у Салц бур гу. За не пу не че ти ри го ди не 
ме ђу рат ног Зву ка об ја вље ни су оп се жни при ка зи че ти ри фе сти ва ла 
одр жа них у Бе чу, Ам стер да му, Фи рен ци и Пра гу. Упр кос не у јед на че-
но сти на сло ва чла на ка, као и на ве де них на зи ва фе сти ва ла,11 по сре ди 
је иста ор га ни за ци ја, ко ја све до да на шњег да на, са из у зет ком го ди на 
то ком Дру гог свет ског ра та, ор га ни зу је го ди шње фе сти ва ле са вре ме-
не му зи ке. Из ве шта је с тог фе сти ва ла за Звук пи са ли су Слав ко Остерц, 
Во ји слав Вуч ко вић, Дра ган Пла ме нац и Ста на Риб ни кар. Тек сто ви су 
ис црп ни, упот пу ње ни раз ли чи тим ин фор ма ци ја ма, од на чи на ода би ра 
ком по зи ци ја и чла но ва жи ри ја, до де таљ них при ка за сва ке кон церт не 

11 У бро ју 1 из 1932. го во ри се о Де се том Ме ђу на род ном фе сти ва лу са вре ме не му зи ке, 
у бро ју 12 из 1933. реч је о Је да на е стом Фе сти ва лу мо дер не му зи ке, у бро ју 7 из 1934. о Два-
на е стом фе сти ва лу Ме ђу на род ног дру штва за са вре ме ну му зи ку, а у бро ју 8–9 из 1935. о 
Три на е стом фе сти ва лу Ме ђу на род ног дру штва за са вре ме ну му зи ку. 
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ве че ри. Пре о вла да ва ла су де ла Шен бер га (Ar nold Schönberg; Ор ке
стар ске ва ри ја ци је, оп. 31), Бер га (Лир ска сви та, Лу лусим фо ни ја, 
опе ра Во цек), Стра вин ског (Сим фо ни ја пса ла ма), Хо не ге ра (Art hur 
Ho neg ger; Сим фо ниј ски став бр. 3), Ра ве ла (Ma u ri ce Ra vel; Кон церт 
за ле ву ру ку) и дру гих. Осим то га, на во ђе но је мно го име на мла дих и 
ма ње по зна тих ау то ра, ко јих је, с об зи ром на иде ју и ци ље ве фе сти ва-
ла, би ло знат но ви ше.12 Од ју го сло вен ских ком по зи то ра, де ли ма на 
овом фе сти ва лу (то ком ове че ти ри го ди не) пред ста ви ли су се: Ми ло је 
Ми ло је вић (1932), Јо сип Сла вен ски (1932), Ма ти ја Брав ни чар (1932), 
Љу би ца Ма рић (1933) и Слав ко Остерц (Че ти ри лир ске пе сме за алт 
и гу дач ки ква р тет 1934. и Кон церт за кла вир и ду вач ки ор ке стар 
1935). Су де ћи пре ма ре чи ма ау то ра на пи са у Зву ку, из во ђе ња ју го сло-
вен ских ау то ра би ла су ве о ма за па же на: Ду вач ки квин тет Љу би це 
Ма рић је, ка ко Вуч ко вић ис ти че, по сво јим ви со ким ква ли те ти ма од-
ско чио од ина че „про бле ма тич ног про гра ма“ из ве де ног те го ди не (Vuč
koVić 1933c), а да је од Че ти ри лир ске пе сме за алт и гу дач ки ква р тет 
Слав ка Остер ца ве ће оду ше вље ње пу бли ке иза зва ло са мо из во ђе ње 
Бер го ве Лир ске сви те.

Ка ко је већ спо ме ну то, око сни цу ме ђу рат ног Зву ка чинилa je пр-
ва ру бри ка, члан ци и сту ди је до ма ћих и стра них ау то ра.13 Иа ко ве ћим 
де лом по све ће ни ве ли ка ни ма европ ске му зи ке – Ба ху (Јo hann Se ba stian 
Bach), Мо цар ту (Wol fgang Ama de us Mo zart), Бе то ве ну (Lud wig van 
Be et ho ven), Ваг не ру (Ric hard Wag ner), Вер ди ју (Gi u sep pe Ver di) и дру-
ги ма, ка да је у пи та њу са вре ме но му зич ко ства ра ла штво, пре о вла да-
ва ла су двe вр сте тек сто ва: сту ди је о јед ном ау то ру или де лу и раз ма-
тра ње по је ди них про бле ма са вре ме не му зи ке – ак ту ел них пра ва ца и 

12 Као циљ одр жа ва ња Ме ђу на род ног фе сти ва ла са вре ме не му зи ке ор га ни за то ри су 
на ве ли при ли ку да не по зна ти мла ди ком по зи то ри, без об зи ра на на род ност, ра су и ве ру, 
до би ју при ли ку да из во де сво ја де ла, „пред нај ши рим и нај стро жим фо ру мом кри ти ча ра из 
нај ра зли чи ти јих на ро да и др жа ва“ (osterC 1932). Osterc (1932), Vuč ko vić (1933c), Pla me nac 
(1934a; 1934b) и Ста на Риб ни кар (1935) у сво јим тек сто ви ма об ја вље ним у Зву ку оштро су 
кри ти ко ва ли рад Ме ђу на род ног дру штва за са вре ме ну му зи ку, сма тра ју ћи да се ње го во 
ру ко вод ство „при кла ња не са вре ме ним те жња ма“ и да би тре ба ло да се „бо ре за онај смер 
ко ји је у му зи ци нај на пред ни ји, ко ји је уи сти ну са вре мен и чи ју са вре ме ност од ре ђу ју фор-
мал не, стил ске и звуч не вред но сти де ла“. Ова кве про по зи ци је до ве ле су, пре ма Вуч ко ви ће-
вом ми шље њу, до опа да ња ква ли те та из ве де них ком по зи ци ја, а са мим тим и це ло куп ног 
фе сти ва ла, јер, ка ко ис ти че, ве ли ки му зи ча ри, већ чу ве ни и оп ште а фир ми са ни (ми сли се 
на ста ри ју ге не ра ци ју, Стра вин ског, Шен бер га, Бар то ка и др.) ви ше не из во де сво ја де ла на 
та квим фе сти ва ли ма. Ор га ни за то ри, у же љи да про ши ре про грам и от кри ју „но ва име на“, 
из во де де ла сту де на та, „мла дих ау то ра без из ра зи те фи зи о но ми је и лич ног про фи ла“ ко ји 
„не успе ва ју да одр же ин те рес ши рих кру го ва за но ве об ли ке му зич ког ства ра ња“ (PlaMenaC 
1934). То је до ве ло до сма ње ног ин те ре со ва ња јав но сти за рад дру штва, ма ло пу бли ке, кри-
ти ча ра и му зи ча ра на кон цер ти ма у окви ру фе сти ва ла, све де них на узак круг струч ња ка, 
по зна ва ла ца и ме це на, што је на кра ју до ве ло и до фи нан сиј ских про бле ма.

13 Ру бри ка нај пре ни је има ла на зив. Вре ме ном га до би ја – Сту ди је и члан ци.
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сти ло ва, жа нр о ва, кри зе у му зи ци и слич но. Сту ди је по све ће не ком-
по зи то ри ма пи са не су по во дом обе ле жа ва ња не ког ју би ле ја или пре-
ми је ре де ла. Углав ном су има ле уста ље ну кон цеп ц и ју – са др жа ле су 
би о граф ске чи ње ни це о ком по зи то ру а за тим и ин фор ма ци је о сти лу 
и зна чај ни јим де ли ма. У ову гру пу спа да текст Бран ка Дра гу ти но ви ћа 
о Сте ва ну Хри сти ћу по во дом два де сет пе то го ди шњи це ком по зи тор ског 
ра да, текст Ма те у ша Глињ ског по во дом пе де се то го ди шњи це ро ђе ња 
Ка ро ла Ши ма нов ског и сту ди ја Ја на Рај се ра по све ће на Кан та ти о 
по след њим ства ри ма чо ве ка Ла ди сла ва Виц па ле ка (reisser 1933). По ред 
то га, ис ти че се не ко ли ко тек сто ва о кру гу му зи ча ра око Алој за Ха бе 
(Alo is Hába), на пр вом ме сту текст ко ји се од но си на мла де ју го сло вен-
ске ау то ре, ап сол вен те оде ље ња за че тврт тон ску му зи ку Др жав ног 
му зич ког кон зер ва то ри ју ма у Пра гу – Слав ка Остер ца, Дра гу ти на 
Чо ли ћа, Во ји сла ва Вуч ко ви ћа, Па ве ла Ши ви ца и Ма ри ја на Ли пов ше ка 
(HaBa 1933), као и не ко ли ко сту ди ја по све ће них по је ди ним стру ја њи ма 
и жан ро ви ма (Ми ло ше вић, Уз про блем мо дер не опе ре; MilošeVić 1933; 
Вук дра го вић, Са вре ме на ју го сло вен ска хор ска му зи ка и ње ни пред став
ни ци; VukdragoVić 1933; Вуч ко вић, „Ze itstück  ре ви ја“, ка мер на опе ра и 
цр та ни филм као плат фор ма но вог му зич ког из ра за, 1933). Тек сто ви 
у овој ру бри ци би ли су знат но обим ни ји, са др жај ни ји и бо га ти ји ин фор-
ма ци ја ма. О то ме на ро чи то све до чи оп се жна сту ди ја Бранкa Драгути-
новићa o Ре ли ги о фо ни ји Јо си па Сла вен ског, об ја вље на не по сред но на кон 
пре ми је ре де ла. По дроб на ана ли за сва ког ста ва по је ди нач но (ри там, 
ме ло ди ја, хар мо ни ја, из во ђач ки са став, текст, иде ја), у овој сту ди ји упот-
пу ње на је и нот ним при ме ри ма пре у зе тим из ори ги нал ног ком по зи то-
ро вог ру ко пи са, што ову сту ди ју чи ни јед ном од пр вих тог ти па об ја-
вље них у Зву ку (dragutinoVić 1934).14

Услед фи нан сиј ских по те шко ћа, ме ђу рат ни Звук пре стао је да из-
ла зи 1936. го ди не. Убр зо по сле то га, Дру ги свет ски рат за у ста вио је 
раз вој му зич ког жи во та у Ју го сла ви ји, а окон чао је и жи во те мно гих 
лич но сти, ме ђу ко ји ма су би ли и не ка да шњи са рад ни ци Зву ка – Па вао 
Мар ко вац, Во ји слав Вуч ко вић, Ми ло је Ми ло је вић, Слав ко Остерц и 
мно ги дру ги. Тек де сет го ди на по сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, 
ка да се си ту а ци ја у зе мљи ста би ли зо ва ла, Са вез ком по зи то ра Ју го сла-
ви је по кре нуо је ини ци ја ти ву за осни ва ње ча со пи са за му зи ку ко ји би 
био сво је вр стан на ста вак иде ја ме ђу рат ног Зву ка, што је по твр ди ло и 

14 Ста на Ђу рић Клајн је ову сту ди ју увр сти ла у сво ју ан то ло ги ју срп ске му зич ке есе-
ји сти ке; вид.: Есе ји о умет но сти, за шта му при пре ми ли Јо ван Ћи ри лов (драм ска умет ност), 
Ста на Ђу рић Клајн (му зич ка умет ност) и Ла зар Три фу но вић (ли ков на умет ност), Ма ти ца 
срп ска – Срп ска књи жев на за дру га (Би бли о те ка „Срп ска књи жев ност у сто књи га“, књ. 91), 
Но ви Сад – Бе о град 1966, 272– 280. За хва љу је мо др Алек сан дру Ва си ћу, на уч ном са рад ни ку 
Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, за ову ре фе рен цу. 
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по нов но по ста вља ње Ста не Ђу рић Клајн на ме сто глав не уред ни це 
1955. го ди не, ка да је иде ја ре а ли зо ва на. 

Дру ги пе ри од (1955–1966)
За два де сет го ди на си ту а ци ја на ју го сло вен ској му зич кој сце ни 

ве о ма се про ме ни ла. По ве ћан је број му зич ких ин сти ту ци ја – шко ла, 
по зо ри шта, про фе си о нал них ор ке ста ра, а по бољ шан је и ква ли тет му-
зич ког жи во та: кон цер ти су по ста ли на ро чи то број ни, а раз ви ја ла се 
и му зич ка кри ти ка. У но во на ста лом окру же њу, основ ни за да так ча со-
пи са Звук, ка ко је уред ни ца Ста на Ђу рић Клајн ис та кла у пред го во ру 
пр вог бро ја (Ђурићклајн 1955), био је ба вље ње са вре ме ном ју го сло-
вен ском му зи ком, но вим де ли ма и ком по зи то ри ма, ка ко ста ри је та ко 
и мла ђе ге не ра ци је, али и по ди за ње му зич ке кри ти ке на ви ши ни во.

Уред ни штву су се при кљу чи ли мно ги но ви са рад ни ци.15 За раз ли-
ку од пр вог пе ри о да, ка да су на ме сту ау то ра пре о вла да ва ли ком по зи-
то ри, око сни цу ча со пи са по сте пе но пре у зи ма ју му зи ко ло зи, ет но му-
зи ко ло зи и те о ре ти ча ри. По раст ква ли те та тек сто ва, у по ре ђе њу с 
ме ђу рат ним бро је ви ма, та ко ђе је при ме тан: ау то ри из но се ви ше оба ве-
ште ња о де ли ма, број ни је су фор мал не ана ли зе а тек сто ви ујед на че-
ни ји – ка ко по струк ту ри и кон цеп ци ји, та ко и по је зи ку ко ји је ја сни ји, 
пра вил ни ји16 и бо га ти ји пре ци зно од ре ђе ним и из ди фе рен ци ра ним 
му зич ким тер ми ни ма. Ипак, ау то ри су се, знат но че шће не го ра ни је, 
су здр жа ва ли да из ра зе сво је ми шље ње и ис ка жу не га ти ван суд о му-
зич ком де лу. У по ре ђе њу с ме ђу рат ним бро је ви ма Зву ка, ка да су у 
ча со пи су об ја вљи ва не де ба те ме ђу му зи ча ри ма и оштре кри ти ке, ау-
то ри чла на ка са да су ре зер ви са но из но си ли сво је ми шље ње, а уко ли-
ко су и кри ти ко ва ли или из но си ли не га ти ван суд, то су чи ни ли ве о ма 
опре зно и так тич но.

О са вре ме ном му зич ком ства ра ла штву и да ље се нај ви ше пи са ло 
у ру бри ка ма Члан ци и сту ди је, Му зи ка у зе мљи и Му зи ка на стра ни, 
а за тим и у ру бри ка ма Хро ни ка му зич ког жи во та и Са вре ме ни му зич ки 

15 Од ста рих са рад ни ка за др жа ли су се Вук дра го вић, Чо лић, Ло гар, Ми ло ше вић и 
Жив ко вић. Ме ђу но вим са рад ни ци ма нај и стак ну ти ји су би ли Вин ко Жга нец (1890–1976), 
Јо сип Ан дре ис (1909–1982), Дра го тин Цвет ко (1911–1993), Кре ши мир Ко ва че вић (1913–1992), 
Ду шан Ско вран (1923–1975), Дра гу тин Го сту шки (1923–1998), Ђу ра Јак шић (1924–1991), 
Ен ри ко Јо сиф (1924–2003), Ду шан Ко стић (1925–2005), Вла сти мир Пе ри чић (1927–2000) и 
Зи ја Ку чу ка лић (1929).

16 У члан ци ма су би ле при мет не број не гра ма тич ке и пра во пи сне не у јед на че но сти и 
не пра вил но сти. Звук у том пе ри о ду има фи нан сиј ске про бле ме, па је уред ни ца Ста на Ђу рић 
Клајн че сто пре у зи ма ла на се бе и лек тор ске по сло ве. Из ово га не би тре ба ло да сле ди за кљу-
чак да Ста на Ђу рић Клајн ни је би ла је зич ки ком пе тент на. Она је сте би ла лич ност озбиљ ног 
обра зо ва ња и је зич ки бес пре кор на. 
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про бле ми.17 Ру бри ка Му зи ка на стра ни ни је зна чај ни је ме ња ла сво ју 
кон цеп ци ју у од но су на прет ход ни пе ри од. Ау то ри су пи са ли тек сто ве 
о му зич ком жи во ту ве ли ких европ ских, али и свет ских гра до ва (Њу-
јорк, па и дру ги гра до ви у САД), о фе сти ва ли ма са вре ме не му зи ке, кон-
церт ним се зо на ма ис так ну тих уста но ва, као и о по је ди нач ним де ли ма. 
Од ју го сло вен ских ау то ра, нај ви ше чла на ка за ову ру бри ку на пи сао је 
Ђу ра Јак шић, из ве шта ва ју ћи сва ке го ди не с Фе сти ва ла му зи ке и дра-
ме у Един бур гу, али и из Вар ша ве и Ам стер да ма. Ме ђу ино стра ним 
ау то ри ма, по се бан зна чај, на пи сав ши нај ви ше чла на ка за ову ру бри ку, 
имао је аме рич ки му зи ко лог, ком по зи тор и кри ти чар Еве рет Хелм 
(Eve rett Helm). Ње го ви из ве шта ји с фе сти ва ла са вре ме не му зи ке у 
Салц бур гу, Хам бур гу, До на у е шин ге ну, Бер ли ну, Мин хе ну, Ве не ци ји, 
Фи рен ци, али и с фе сти ва ла Ме ђу на род ног удру же ња за са вре ме ну 
му зи ку, зна чај но су до при не ли са др жај но сти и ква ли те ту ча со пи са. 
За хва љу ју ћи Хел мо вом по зна ва њу са вре ме не му зи ке, са мо у ве ре ном 
из но ше њу ка ко по зи тив них та ко и не га тив них оце на и кри ти ка о де-
ли ма,18 ма хом пре ми јер но из ве де ним, ње го ви тек сто ви мо гу се убро-
ји ти ме ђу нај бо ље об ја вље не у Зву ку тих го ди на.

Као и ра ни је, нај ви ше тек сто ва у ру бри ци Му зи ка на стра ни би ло 
је по све ће но из ве шта ји ма с фе сти ва ла и нај зна чај ни јих го ди шњих смо-
три нај но ви јих тен ден ци ја ра ди кал не мо дер не – из До на у е шин ге на, с 
ин тер на ци о нал них лет њих кур се ва за Но ву му зи ку у Дарм шта ту, фе-
сти ва ла Ме ђу на род ног удру же ња за са вре ме ну му зи ку, Вар шав ске 
је се ни, Пра шког про ле ћа и фе сти ва ла у Един бур гу, Мин хе ну, Бер ли-
ну, Фи рен ци и Салц бур гу. Кон цеп ци ја тек сто ва би ла је при лич но ујед-
на че на: ау то ри су из ве штај за по чи ња ли крат ким исто ри ја том гра да, 
освр та ли су се на по чет ке и иде је осни ва ња фе сти ва ла, а за тим су 
сле ди ли из ве штај с по след њег одр жа ног фе сти ва ла и при каз де ла по 
жан ро ви ма. 

Знат но ра зно вр сни јег са др жа ја, али и ве ћег оби ма, би ла је ру бри ка 
Му зи ка у зе мљи. Не ка да ре зер ви са на за пред ста вља ње му зич ког жи во та 
Ју го сла ви је, од об на вља ња Зву ка у њој су об ја вљи ва ни тек сто ви о ком-
по зи то ри ма и де ли ма, углав ном са вре ме ним и пре ми јер но из ве де ним. 
Тек сто ви су нај че шће пи са ни по во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја у жи во ту 

17 Ру бри ка се по ја вљу је са мо у јед ном бро ју, 2–3, 1955, и у њој су об ја вље ни сле де ћи 
члан ци: Dra gu tin Čo lić, Po vo dom pre mi je re Br ka no vi će ve ope re „Zla to Za dra“, str. 107–109; 
Hen ri Ple sants, Da li se mo der ni kom po zi to ri na la ze pred ne re ši vom di le mom?, str. 109–112; Mla di 
fran cu ski kom po zi to ri o do de ka fo ni ji, str. 113–116; Bla her, Egk, Ap strakt na ope ra br. 1, str. 117–119.

18 За де ло Ат мос фе ре Ђер ђа Ли ге ти ја (György Li ge ti) ка же да „са др жи оп се њу ју ће 
зву ке – и то је све“ и то ме ово „бит но на ив но де ло“ ду гу је свој „успех код на вод но упу ће не 
пу бли ке у До на у е шин ге ну“ (HeLM 1962: 181–183). За Шток ха у зе но ву (Kar lhe inz Stoc kha u sen) 
ком по зи ци ју Пунк те ис ти че да је „би ла мо но то на, до сад на и углав ном не мо ти ви са на“ (HeLM 
1963: 522–524).
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ком по зи то ра – го ди шњи це жи во та или ства ра ла штва – Фран Лот ка 
(koVačeVić 1959: 24–25), Ан тон Ла јо виц (liPoVšek 1959), Пе тар Ко њо вић 
(gostuški 1959), Фра њо Лу чић (koVačeVić 1959: 26–27), Бо рис Па пан-
до пу ло (koVačeVić 1966: 67) и Ми ло Ци пра (koVačeVić 1966: 69), али и 
не по сред но по сле смр ти – Бо жи дар Ши ро ла (koVačeVić 1956), Јо ван 
Бан дур (VukdragoVić 1956), Пе тар Кр стић (Đurićklajn 1957), Ја ро слав 
Пле ци ти (kučukalić 1961: 47–48) и Мар јан Ко зи на (CVetko 1966). Сви 
тек сто ви овог ти па има ли су јед на ку, утвр ђе ну кон цеп ци ју – из но ше ни 
су по да ци из би о гра фи је, а за тим о ства ра ла штву, при че му су ау то ри 
пред ста вља ли са мо основ не ета пе у раз во ју ком по зи тор ског сти ла и 
де ла ко ја су обе ле жи ла сва ку од њих, без де таљ ни је ана ли зе. Сво јим 
оби мом, али и са др жа јем, из два ја ју се тек сто ви Кре ши ми ра Ко ва че ви ћа 
по све ће ни Па пан до пу лу и Ци при, као и текст Дра гу ти на Го сту шког о 
Ко њо ви ћу. 

Знат но број ни ји од до са да раз ма тра них би ли су тек сто ви по све ће-
ни ана ли зи по је ди нач них де ла. Пр вих го ди на од по нов ног по кре та ња 
(1955–1959), у ру бри ци Му зи ка у зе мљи нај број ни је су би ле ана ли зе 
му зич ко сцен ских де ла.19 Опе ре, али и ба ле ти очи глед но су би ли ве о ма 
по пу лар ни, ка ко код ком по зи то ра та ко и код пу бли ке, што се ви ди и 
из њи ма по све ће них тек сто ва.20 Сцен ска де ла су и кри ти ко ва на мно го 
ви ше у од но су на дру ге жа нр о ве, али, у по ре ђе њу с тек сто ви ма об ја вље-
ним у ме ђу рат ном Зву ку, при ме тан је знат но објек тив ни ји тон при ли ком 
из но ше ња не га тив них ко мен та ра. Ау то ри, до ду ше, мно го ре ђе из но се 
лич ни суд о раз ма тра ном де лу, али уко ли ко то чи не, не ма иро нич ног 
при зву ка, го то во огор че ног то на, ко јим се у ме ђу рат ном пе ри о ду го-
во ри ло о де ли ма, на ро чи то сцен ским. Као при мер по слу жи ће кри ти ка 
Ми хо ви ла Ло га ра упу ће на Иви Ти јар до ви ћу (logar 1961). Ана ли зи ра-
ју ћи опе ру Мар ко По ло, ком по зи то ро ву „же љу да бу де спек та ку ла ран“ 
па уба цу је гран ди о зне хор ске и ба лет ске сце не, ша ро ли ке сли ке и „ве-
што уба че не“ фол клор не еле мен те, Ло гар до ста бла го за кљу чу је да 
ком по зи ци ја де лу је „по ма ло на ив но“, да су у пи та њу „оп ште опе р ске 

19 Раз ма тра на де ла: Иво Лот ка Ка лин ски, Анал фа бе та; Бо рис Па пан до пу ло, Ро на; 
Ста ној ло Ра ји чић, Си мо ни да; Нат ко Дев чић, Ла бин ска вје шти ца; Све то мир На ста си је вић, 
За ча ра на во де ни ца; Иво Ти јар до вић, Мар ко По ло; Ми хо вил Ло гар, Че тр де сет пр ва; Слав ко 
Остерц, Илу зи је; Сил ви је Бом бар де ли, По кла де; Ду шан Ра дић, Љу бав, то је глав на ствар.

20 Ау то ри пи шу о зна ча ју јед не опе р ске пре ми је ре за струч ња ке али и за ши ро ку пу-
бли ку. Ми хо вил Ло гар пи ше да је Иво Ти јар до вић на пи сао већ де сет сцен ских де ла, ма хом 
опе ре та, пре ком по но ва ња сво је пр ве опе ре Мар ко По ло, те да га пу бли ка по зна је и во ли 
ње го ву му зи ку (1961: 258–260). Ду шан Ко стић пи ше да је За ча ра на во де ни ца чак пе то опер-
ско де ло Све то ми ра На ста си је ви ћа (1959: 380–383), а Зи ја Ку чу ка лић го во ри о то ме да је 
на ро чи та па жња при да ва на де ли ма „у ко ји ма је за те ма ти ку узе та на ша ствар ност“, тач ни-
је те ма ти ка из (та да) нај но ви је исто ри је на шег на ро да, по пут му зич ке дра ме Ми хо ви ла 
Ло га ра Че тр де сет пр ва, ба лет ске сли ке Пар ти зан ско ко ло и опе ре Дим ња ци уз Ја дран Иве 
Ти јар до ви ћа (1961: 471–479).
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схе ме“ и да се об на вља ју „по зна ти по ступ ци и ма ни ри при ла го ђе ни 
са мо но вом ли те рар ном си жеу“. Текст за о кру жу је још јед ном бла го 
ин то ни ра ном кри ти ком, ци ти ра ју ћи Вер ди ја: „‘Ком по зи тор ка да пи ше 
опе ру тре ба да гле да ра зр о ко, јед ним оком у пу бли ку а дру гим у умет-
ност’ – мо жда се мо же за ме ри ти Ти јар до ви ћу, до бро ћуд ном и у до број 
на ме ри, да не успе ва увек да гле да ра зр о ко, већ да са оба ока гле да у 
пу бли ку“.

На кон 1960. го ди не во де ће ме сто по за сту пље но сти у Зву ку пре-
у зи ма ју сту ди је о ин стру мен тал ним де ли ма.21 Нај ви ше па жње у тим 
тек сто ви ма по све ће но је ра ђа њу сим фо ни је у ју го сло вен ској му зи ци, 
исто ри ја ту и ком по зи то ри ма ко ји су до при не ли уса вр ша ва њу те фор ме 
на на шем под руч ју. Ду шан Ско вран се ис та као тек сто ви ма по све ће ним 
сим фо ниј ском ства ра ла штву – Сим фо ни ји in G Ста ној ла Ра ји чи ћа (sko
Vran 1961), Тре ћој сим фо ни ји Ми ла на Ри сти ћа (skoVran 1962) и Сим фо
ни ји у јед ном ста ву Ен ри ка Јо си фа (skoVran 1966). У ве ћи ни тек сто ва 
об ја вље них у Зву ку, го то во код свих ау то ра, а на ро чи то у члан ци ма 
по све ће ним ин стру мен тал ним де ли ма, ја вља се још је дан про блем: 
ау то ри су пре ви ше про сто ра по све ћи ва ли де таљ ним опи си ма пар ти-
ту ре и му зич ког то ка од јед ног ста ва до дру гог – ка да на сту па ко ји 
ин стру мент, гру пе ко је у од ре ђе ном мо мен ту до но се те му, по на вља ње 
де о ни ца и ме ста кул ми на ци је. Ипак, тек сто ви су че шће не го ра ни је 
упот пу ње ни фор мал ном и хар мон ском ана ли зом, ма ње или ви ше ор га-
ни зо ва ним и пре глед ним нот ним при ме ри ма,22 као и фо то гра фи ја ма 
и ка ри ка ту ра ма ком по зи то ра и из во ђа ча. 

Тре ћи пе ри од (1967–1986)
Ста на Ђу рић Клајн je вр ши ла ду жност глав ног уред ни ка Зву ка 

све до 1966. го ди не, ка да под но си остав ку због не за до вољ ства Са ве за 
ком по зи то ра Ју го сла ви је ње ним ра дом. На и ме, чла но ви Са ве за сма тра-
ли су да је ча со пис, под ње ним ру ко вод ством, био не до вољ но по пу ла-
ран и са вре мен. То ме је ве ро ват но до при не ла, ка ко ис ти че Рок сан да 
Пе јо вић (1993: 40), скло ност уред ни це и ау то ра при ло га ка пи са њу 

21 Па вле Мер ку, Кон цер ти но за ма ли ор ке стар; Ми ро слав Шпи лер, Ин тро дук ци ја и 
Lar go; Ста ној ло Ра ји чић, Сим фо ни ја in G; Слав ко Остерц, Mo u ve ment Sympho ni que; Ми лан 
Ри стић, Тре ћа и Че твр та сим фо ни ја; Ен ри ко Јо сиф, Сим фо ни ја у јед ном ста ву; Алек сан дар 
Об ра до вић, Епи таф Х; Ав до Сма и ло вић, Кон чер ти но за кла ри нет, кла вир, тим па не и гу
дач ки ор ке стар; Ва си ли је Мо кра њац, Дру га сим фо ни ја.

22 У тек сту Кре ши ми ра Ко ва че ви ћа о де лу Ла бин ска вје шти ца нот ни при ме ри об је-
ди ње ни су на кра ју члан ка, на че ти ри стра ни це, док се у тек сту са мо упу ћу је на њих, на лик 
на фу сно те, што се у овом слу ча ју ни је по ка за ло као пре глед но ре ше ње (koVačeVić 1958). С 
дру ге стра не, ау то ри у тек сто ве че сто уба цу ју ве о ма ду гач ке му зич ке при ме ре ко ји ни су 
до вољ но илу стра тив ни, не об ја шња ва ју пре ци зно про блем о ком ау тор го во ри.



152

су мар них, ен ци кло пе диј ских тек сто ва, ма њак зна ња, кре а тив но сти и 
„сми сла за при по ве да ње“. Пред крај тог пе ри о да при ме тан је и сма њен 
број, го то во и из о ста нак тек сто ва по све ће них са вре ме ним де ли ма. Од 
1963. го ди не, тач ни је од бро ја 56, до тре ну та ка ка да Ста на Ђу рић Клајн 
на пу шта функ ци ју, об ја вље не су са мо три ана ли зе у ру бри ци Му зи ка у 
зе мљи – о Ло га ре вим, Дев чи ће вим и Ра ди ће вим ком по зи ци ја ма.23 По ре-
ђе ња ра ди, од ча са ка да Вла сти мир Пе ри чић пре у зи ма ме сто глав ног 
уред ни ка, тач ни је у че ти ри бро ја из 1966. го ди не, пи са но је чак о ше сна-
ест са вре ме них де ла и ау то ра. По сле два на ест го ди на из да ва ња и укуп-
но се дам де сет бро је ва бе о град ског Зву ка, број не не су гла си це и су ко би 
до ве ли су до то га да из да ва ње ча со пи са пре у зме Удру же ње ком по зи то ра 
СР Бо сне и Хер це го ви не, а се ди ште 1967. из Бе о гра да пре ђе у Са ра је во.

Ти ме је за по чео тре ћи, ујед но и нај ду жи пе ри од из ла же ња Зву ка. 
На ме сто глав ног уред ни ка име но ван је Зи ја Ку чу ка лић, а чла но ви 
уред ни штва би ли су Дра го слав Ор та ков, Рад ми ла Пе тро вић, Ан дреј 
Ри ја вец и Иван Су пи чић, а ка сни је су се при дру жи ли Акил Ко ци, Ду-
шан Ми ха лек и Ми лош Ми ло ше вић. Ти ме су све ју го сло вен ске ре пу-
бли ке и ау то ном не по кра ји не има ле сво је пред став ни ке у уред ни штву 
(пејовић 1993). У овом пе ри о ду су еви дент не број не про ме не, као и 
мо дер ни за ци ја ча со пи са у ди зај ну и фор ма ту. Уред ни штво је про ме-
ни ло број из да ња на го ди шњем ни воу и на чин ну ме ра ци је бро је ва, а 
при ме ћу је се и зна ча јан на пре дак у ква ли те ту тек сто ва, ко ји се огле дао 
у из ме на ма у кон цеп ци ји и са др жа ју. Нај ви ше но вих ру бри ка и под ру-
бри ка уве де но је упра во у са ра јев ском пе ри о ду Зву ка. Док су не ке стал-
не ру бри ке за др жа не из прет ход них го ди на,24 уве де но је и пре ко два-
де сет но вих, не стал них ру бри ка.25 Њи хов број и са др жај све до чи о 
све стра но сти, тј. ши ре њу обла сти ин те ре со ва ња на џез и по пу лар ну 
му зи ку, али и дру га, не ис кљу чи во му зич ка под руч ја, као што су дру ге 
умет но сти, ре жи ја, фи ло зо фи ја, есте ти ка, со ци о ло ги ја и пе да го ги ја.

Ка да је реч о са вре ме ној му зи ци, у са ра јев ском Зву ку ја вља се не-
ко ли ко ти по ва тек сто ва: ана ли тич ки при ка зи му зич ког де ла, пред ста-

23 Дев чић, Кан та та Ше ва (CiPra 1963); Ло гар (HaBić 1963); Ра дић, Љу бав, то је глав на 
ствар (skoVran 1963).

24 Сту ди је и члан ци (ка сни је Сту ди је и есе ји), Му зи ка у зе мљи, Му зи ка у све ту (ка сни је 
пре ра ста у Му зи ку у зе мљи и све ту) и Хро ни ка.

25 Би бли о гра фи ја му зич ких чла на ка, Би бли о гра фи ја ју го сло вен ских из да ња, Пре глед му
зич ких ча со пи са, Му зич ка омла ди на, Се ћа ње, Го ди шњи це, Три би на мла дих, Са вез ком по зи то
ра Ју го сла ви је, Су сре ти, Кроз штам пу и до га ђа је, Окру гли сто, Дру штве не ве сти, За шти та 
ау тор ских пра ва, Ра дио, те ле ви зи ја, филм, Ком по зи то ри о сво јим де ли ма, In memoriam, Му
зи ка у ЈНА, Ти то и му зи ка, Ми шље ња (По ле ми ке), При ка зи, Ре а го ва ња, Пор тре ти, Елек трон
ска му зи ка, За бав на му зи ка, Ре флек си ја, Му зич ка кри ти ка, Но ва де ла (ју го сло вен ских ком по
зи то ра), Са вре ме на ју го сло вен ска му зи ка, За ни мљи во сти, Ху мо ре ска, Џез, Плес, Со ци о ло ги ја 
му зи ке, Му зич ки те а тар, Му зич ки ин стру мен ти, Ли ков на умет ност и му зи ка, Му зич ка пе да
го ги ја, Из во ђач ка умет ност, Ре жи ја у опе ри и ба ле ту, Му зич ка те ра пи ја, Три би на мла дих.
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вља ње ства ра ла штва јед ног ком по зи то ра, тек сто ви по све ће ни са вре-
ме ном ства ра ла штву уоп ште или фо ку си ра ни на од ре ђе ну зе мљу или 
ре ги он, као и јед ној ак ту ел ној стру ји, од но сно жан ру и при ка зи фе сти-
ва ла са вре ме не му зи ке.

Тек сто ви по све ће ни јед ном де лу и ње го вој ана ли зи об ја вљи ва ни 
су у раз ли чи тим ру бри ка ма – Сту ди је и есе ји, Му зи ка у све ту, Му зи
ка у зе мљи, Ком по зи то ри о сво јим де ли ма, Са вре ме на ју го сло вен ска 
му зи ка, Хро ни ка, Но ва де ла ју го сло вен ских ком по зи то ра, При ка зи и 
кри ти ке и Му зич ка из да ња. Као ау то ри не ко ли ко тек сто ва из ове ка те-
го ри је ис та кли су се Зи ја Ку чу ка лић, Ми лан Сти биљ, Пе тар Бин гу лац, 
Мил ко Ке ле мен, Не над Тур каљ, Да во рин Кемпф, Ср ђан Хоф ман и Мир-
ја на Ве се ли но вић, а од ино стра них ау то ра Еве рет Хелм, Ју џин Глик-
ман (Eu ge ne Glic kman), Ди трих Ле ман (Di e trich Leh mann), Ив Но кар 
(Yves Knoc ka ert) и Ру долф Лук (Ru dolf Luck). 

Нај ви ше про сто ра у са ра јев ском Зву ку, као што је то био слу чај и 
с прет ход ним пе ри о ди ма из ла же ња ча со пи са, по све ће но је опер ском 
жан ру. Та ко су, од че тр де сет пет ана ли зи ра них са вре ме них де ла, чак 
два де сет три би ла во кал но ин стру мен тал на, ме ђу ко ји ма су нај број ни је 
опе ре. По број но сти сле де ин стру мен тал на де ла, би ло да су пи са на за 
ор ке стар или не ки спе ци фи чан ин стру мен тал ни ан самбл, а за тим и 
не ко ли ко кла вир ских и хор ских ком по зи ци ја a ca pel la. По ред опер ских 
де ла ба зи ра них на тра ди ци о нал ној, ро ман ти чар ској кон цеп ци ји (Па вел 
Ши виц, Са мо рог /Mrak 1984/ и Кор те зов по вра так; Трај ко Про ко пи ев 
/Or ta kov 1973/, Раз дел ба, а од ино стра них ау то ра Мајкл Ти пет /Mic hael 
Tip pett/, The Knot Gar den – Hu dov ski 1971), са исто та ко кла сич ном 
фор мал ном ана ли зом у Зву ку, зна чај ни ји и ин те ре сант ни ји су тек сто ви 
по све ће ни де ли ма ко ја из ла зе ван окви ра овог во кал но ин стру мен тал-
ног сцен ског жан ра и у ко ји ма је ак це нат ста вљен на пи та ње „кри зе 
опе ре“. Ме ђу њи ма, нај пре се ис ти чу Ор фов (Carl Orff) Про ме теј (HeLM 
1968) и Ен гел ма но ва (Hans Ul rich En gel mann) опе ра Слу чај вон Дам 
(luk 1974), а на до ма ћој му зич кој сце ни Ста ној ло Ра ји чић са сво је че-
ти ри опе ре, од ко јих је у овом пе ри о ду Зву ка раз ма тра на те ле ви зиј ска 
опе ра Бе ле но ћи (radoVić 1986), као и Мил ко Ке ле мен, с не ко ли ко 
во кал но ин стру мен тал них сцен ских де ла – Apo calypti ca, Но ви ста нар 
и Оп сад но ста ње (keleMen 1971; 1979; turkalj 1980).

Ка да је реч о тек сто ви ма по све ће ним ства ра ла штву од ре ђе ног ком-
по зи то ра, као што је био слу чај и у ра ни јим пе ри о ди ма Зву ка, нај број-
ни ји су би ли они по све ће ни обе ле жа ва њу њи хо вих зна чај них ју би ле ја,26 

26 Ми ро слав Шпи лер, Па вел Ши виц, Ми лан Ри стић, Пе тре Бог да нов Коч ко, Ми ха и ло 
Вук дра го вић, Ста ној ло Ра ји чић, Бо јан Ада мич, Лу ци јан Ма ри ја Шкер јанц, Да ни ло Шва ра, 
Ми хо вил Ло гар, Ма ти ја Брав ни чар, Вла до Ми ло ше вић, Кре ши мир Фри бец, Во јин Ко ма ди на, 
Са ва Ву ко са вљев, Пре драг Ми ло ше вић и Иво Ма лец.
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као и они на пи са ни по во дом њи хо ве смр ти.27 Тек сто ви тог ти па, и да ље 
ма лог оби ма, углав ном су би ли ше мат ски на пи са ни. Ипак, ја вља ју се 
и тек сто ви дру га чи јег ти па, у ко ји ма ау то ри не да ју са мо кра так пре глед 
ства ра ла штва јед ног ком по зи то ра већ га про бле ма ти зу ју – би ло да је 
у пи та њу пре глед јед ног жан ра, је дан ства ра лач ки пе ри од, раз го вор с 
умет ни ком или ства ра ла штво уоп ште, али не ну жно ве за но за обе ле-
жа ва ње го ди шњи це или ју би ле ја. Ме ђу ова квим тек сто ви ма ис та кли 
су се при ло зи по све ће ни сим фо ниј ском ства ра ла штву Ва си ли ја Мо-
крањ ца (koVač 1984) и Алек сан дра Об ра до ви ћа (radić 1984). Ба ве ћи 
се струк ту ром и са др жа јем сва ке сим фо ни је, а за тим и сва ког њи хо вог 
ста ва, aуторке Ма ри ја Ко вач и Зо ра на Ра дић су ана ли зи ра ле раз вој 
сти ла ових ау то ра од нај ра ни јих па до по зних сим фо ниј ских де ла. Ва-
си ли је Мо кра њац је је дан од оних ком по зи то ра ко ји су у са ра јев ском 
Зву ку ви ше пу та при ву кли па жњу уред ни штва, од но сно, у овом слу-
ча ју, по је ди них ау то ра (koVač 1981; 1984). То је био слу чај и с Љу би цом 
Ма рић, чи јим ства ра ла штвом су се ба ви ле Рок сан да Пе јо вић и Ме ли-
та Бла го је вић (PejoVić 1975; BlagojeVić 1979; 1984), док је од ино стра них 
ком по зи то ра па жњу ау то ра у Зву ку нај ви ше при ву као Пјер Бу лез (Pi e r re 
Bo u lez), о чи јем ства ра ла штву су пре глед не тек сто ве на пи са ли Ду брав-
ко Де то ни и Зден ка Ве бер (detoni 1975; VeBer 1980).

Зна чај на је и чи ње ни ца да се то ком са ра јев ског пе ри о да Зву ка ме-
ња и кон цеп ци ја тек сто ва по све ће них му зич ким фе сти ва ли ма. По ред 
фе сти ва ла у До на у е шин ге ну и Дарм шта ту, фе сти ва ла Ме ђу на род ног 
удру же ња за са вре ме ну му зи ку и фе сти ва ла у ве ли ким европ ским 
му зич ким цен три ма, све су број ни ји из ве шта ји с до ма ћих фе сти ва ла на 
ко ји ма је са вре ме на му зи ка има ла зна чај но ме сто – за гре бач ки Bi en-
na le, фе сти вал у Ра ден ци ма, Бе мус, Да ни хр ват ске гла збе, Сло ве нач ки 
да ни му зи ке и Му зи ка у Ср би ји. Члан ци по све ће ни тим ма ни фе ста-
ци ја ма са да до би ја ју из глед пра вих при ка за: ау то ри из два ја ју нај бо ље 
из ве де на, нај ин те ре сант ни ја и нај за па же ни ја де ла, за раз ли ку од ра-
ни јег пе ри о да, ка да су на во ђе не све из ве де не ком по зи ци је.

Ка да се го во ри о ква ли те ту об ја вље них тек сто ва, у овом пе ри о ду 
Зву ка зна чај но је спо ме ну ти текст Ане Ко тев ске по све ћен де лу Ау дио
спа ци јал Вла да на Ра до ва но ви ћа (koteVska 1979), као и ве о ма оп се жне 
и са др жај не сту ди је Ср ђа на Хоф ма на. Хоф ма но ве сту ди је по све ће не ана-
ли зи ком по зи ци о них по сту па ка у Ли ге ти је вом Лон та ну (HofMan 1980a), 
де лу Мirage Зо ра на Ери ћа (HofMan 1980b), Ака ти сту Сло бо да на Ата-
нац ко ви ћа (HofMan 1982) и Во ка лин стри Вла да на Ра до ва но ви ћа (gruPa

27 Ми лан Ма јер, Зол тан Ко даљ, Ре не Лај бо виц, Ма ти ја Брав ни чар, Пе тар Озги јан, 
Бра ни мир Са кач, Ста ни слав Пре прек, Ми лен ко Жив ко вић, Мар ко Тај че вић, Ва си ли је Мо-
кра њац, Ки рил Ма ке дон ски, Та ки Хри сик и Стје пан Сте па нов.
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autora 1983) од ли ку ју се ја сним ми сли ма, ве о ма пре глед ном струк ту-
ром тек ста, ана ли тич ким при сту пом де лу, без де таљ них опи са му зич-
ког то ка и на глих пре ла за с јед не те ме на дру гу, и је зи ком обо га ће ним 
струч ним тер ми ни ма, на ро чи то ка да је у пи та њу са вре ме на му зич ка 
про дук ци ја, ко ју је ве о ма до бро по зна вао.

Овај нај ду жи и нај бо га ти ји пе ри од из ла же ња Зву ка ујед но је до нео 
и мно го бит них про ме на, ка ко у ор га ни за ци ји ча со пи са та ко и у ква-
ли те ту тек сто ва, за хва љу ју ћи из ме на ма у њи хо вој кон цеп ци ји и са др-
жа ју. Ипак, по треб но је на гла си ти да про ме не ни су усле ди ле од мах 
при пре ла ску се ди шта ча со пи са из Бе о гра да у Са ра је во. С тим у ве зи, 
нео п ход но је пр о ко мен та ри са ти по ме ну ту пе ри о ди за ци ју Рок сан де 
Пе јо вић. Оправ да на ка да се по сма тра ја сна по де ла пре ма ме сту из да-
ва ња ча со пи са, та пе ри о ди за ци ја мо жда ни је са свим при ме ре на ка да је 
реч о струк ту ри гла си ла и ње го вој уну тра шњој ор га ни за ци ји. На и ме, 
1967. го ди не, ка да се ди ште Зву ка пре ла зи у Са ра је во, не до ла зи ни до 
ка квих зна чај ни јих про ме на у са мој кон цеп ци ји ча со пи са. До пре о кре-
та до ла зи тек не ко ли ко го ди на ка сни је, 1973. го ди не, с про ме на ма као 
што су оне у ну ме ра ци ји и бро ју из да ња на го ди шњем ни воу, уво ђе њу 
ве ли ког бро ја но вих ру бри ка, укљу чи ва њу но вих са рад ни ка и ши ре њу 
окви ра ин те ре со ва ња на по је ди не ин тер ди сци пли нар не те ме и дру ге 
умет но сти.

Че твр ти пе ри од (1989–1990)
По след њи, ујед но и нај кра ћи за гре бач ки пе ри од Зву ка тра јао је 

са мо две го ди не и за то вре ме из да то је пет бро је ва, при лич но ујед на-
че них у по ре ђе њу с прет ход ним пе ри о ди ма, ка да је са др жај у пи та њу. 
У сва ком бро ју по сто је стал не ру бри ке: Сту ди је, При је во ди, Пор тре ти, 
Ба шти на, Ана ли зе, Ак ту ал ни раз го во ри, Се ми нар, Хро ни ка, Ре цен зи
је, При ка зи, Кро ни ка, Ре а го ва ња и Из лог. Пре ма Рок сан ди Пе јо вић 
(1993), ча со пис Звук је тек у овом пе ри о ду до био са вре ме ни ка рак тер, 
што се огле да ло у са др жа ју и по је ди нач ним члан ци ма, а за хва љу ју ћи 
струч но сти и сту ди о зно сти ау то ра. То ком овог пе ри о да об ја вље но је 
че тр на ест тек сто ва о са вре ме ним ау то ри ма и ком по зи ци ја ма; од то га, 
се дам тек сто ва у ко ји ма се раз ма тра ства ра ла штво јед ног ау то ра,28 
шест је по све ће но ана ли зи јед не (ре ђе ви ше од јед не) ком по зи ци је,29 а 
је дан текст пре гле ду сло ве нач ке му зи ке на ста ле у прет ход ној го ди ни 

28 Вин ко Гло бо кар, 1989, 3: 41–46; Ду шан Ра дић, 1989, 4: 17–32; Лој зе Ле бич, 1989, 4: 
53–57; Алојз Сре бот њак, 1989, 4: 81–89; Ми лан Сти биљ, 1990, 5: 41–44; Ста ној ло Ра ји чић, 
1990, 5: 45–47; Иво Ма лец, 1990, 5: 90–91.

29 Кonzertstück за ви о ли ну и ор ке стар Зо ра на Ери ћа, 1989, 1: 33–36; Qu ar tet to Стан ка 
Хор ва та, 1989, 1: 37–52; „Клуб три би не му зич ког ства ра ла штва Ју го сла ви је 1988“, 1989, 1: 
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(Bevc 1989). Тек сто ви су ве о ма ра зно вр сни ка да је по сре ди са др жај, али 
и кон цеп ци ја – од тра ди ци о нал них, по све ће них ју би ле ју јед ног ау то-
ра (Peričić 1990), пре ко оних на пи са них по во дом не дав но одр жа ног 
кон цер та (Midžić 1990), тек сто ва о јед ном аспек ту или жан ру у ком-
по зи то ро вом ства ра ла штву (PiliPoVić 1989; soloVera 1989), до пре во да 
зна чај них тек сто ва на срп ски је зик. На ро чит зна чај у том по гле ду за 
ју го сло вен ску му зи ко ло ги ју, ка ко де ве де се тих го ди на та ко и уоп ште, 
имао је пре вод ка пи тал ног трак та та Фе ру ча Бу зо ни ја (Fer ruc cio Bu so-
ni) На црт но ве есте ти ке гла збе, об ја вљен у Зву ку у пре во ду Еве Се дак 
(Busoni 1990).30 На и ме, пре вод на ли те ра ту ра у Зву ку ни ка да ни је би ла 
на ро чи то фре квент на, те овај при лог за у зи ма из у зе тан по ло жај у це ло-
куп ној про дук ци ји ча со пи са још од 1932. го ди не. 

За кљу чак
Ча со пис Звук из ла зио је три де сет де вет го ди на, у вре мен ском ра спо-

ну од пу них шест де це ни ја, и за то вре ме је об ја вљен две ста два де сет 
је дан број. За по тре бе овог ра да пре гле да но је три ста три де сет чла на ка 
по све ће них са вре ме ном ства ра ла штву, об ја вље них у ви ше од два де сет 
ру бри ка ча со пи са. Број са вре ме них ком по зи то ра и де ла по дроб ни је 
раз ма тра них у ча со пи су ва ри рао је из го ди не у го ди ну. Нај о чи глед ни је 
опа да ње би ло је у оним пе ри о ди ма ка да ча со пис за па да у кри зу, не по-
сред но пре про ме не се ди шта и уред ни штва – од 1963. до 1965. и од 1982. 
до 1986. го ди не. Су прот но то ме, нај ве ћи број при ло га о са вре ме ном 
ства ра ла штву ја вља се 1966. го ди не, ка да је уло гу глав ног уред ни ка 
на крат ко пре у зео Вла сти мир Пе ри чић.31

Од осни ва ња па до по след њег бро ја ча со пи са ква ли тет чла на ка 
бит но је по рас тао, што је би ло сра змер но уса вр ша ва њу му зи ко ло ги је 
као на уч не ди сци пли не у Ју го сла ви ји. На пре дак је при ме тан при ана-
ли зи сва ке ка те го ри је тек сто ва – сту ди је по све ће не ана ли зи јед не ком-
по зи ци је по ста ле су уче ста ле тек од 1955. го ди не, а до за гре бач ких 
бро је ва Зву ка зна чај но су на пре до ва ле од пр во бит ног де таљ ног опи-
си ва ња му зич ког то ка де ла; тек сто ви у ко ји ма су ау то ри го во ри ли о 
му зич ким фе сти ва ли ма нај пре су би ли ве о ма ис црп ни, пре глед ног 
ка рак те ра, са оби ла тим на бра ја њем из ве де них де ла, а вре ме ном су 
пре ра сли у кри тич ке при ка зе ма ни фе ста ци ја, са из дво је ним нај зна чај-

53–66; Фе сти вал Eu rop ho nia, 1989, 1, 67–72; Ком по зи ци је Ива на Јев ти ћа и Рај ка Мак си мо-
ви ћа на те му Ко сов ског бо ја, 1989, 2: 31–38; Лој зе Ле бич, Fa u vel 1986, 1989, 4: 59–68.

30 За ука зи ва ње на овај текст за хвал ност ду гу је мо др Алек сан дру Ва си ћу.
31 Уку пан број тек сто ва по све ће них са вре ме ним де ли ма об ја вље них у јед ном пе ри о ду 

Зву ка сра зме ран је ко ли чи ни из да тих бро је ва – па је та ко нај ви ше тек сто ва о са вре ме ној 
му зи ци (133) об ја вље но у са ра јев ском пе ри о ду, док их нај ма ње (14) има у по след њем, за гре-
бач ком Зву ку. У пр вом пе ри о ду са вре ме ној му зи ци по све ће но је 67, а у дру гом 118 тек сто ва.
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ни јим и нај ин те ре сант ни јим до га ђа ји ма; ше мат ски кон ци пи ра ни члан-
ци по све ће ни обе ле жа ва њу го ди шњи це жи во та или ства ра лач ког ра да 
не ког ау то ра за др жа ни су до по след њег пе ри о да об ја вљи ва ња ча со пи-
са, али се по ред њих по ја вљу је и дру ги тип тек сто ва о са вре ме ним 
ком по зи то ри ма у ко ји ма се про бле ма ти зу је је дан аспект ства ра ла штва 
или је дан ства ра лач ки пе ри од. Осим то га, ква ли тет тек сто ва ва ри рао 
је и од јед ног ау то ра до дру гог. 

Де ла о ко ји ма је би ло ре чи у Зву ку би ра на су по раз ли чи тим кри-
те ри ју ми ма. Би ло је ком по зи ци ја ко је су на кон пре ми је ре сте кле по пу-
лар ност код пу бли ке, оних ко је су осва ја ле на гра де (ре дов но се пи са-
ло о до бит ни ци ма Ок то бар ске на гра де гра да Бе о гра да), али се пи са ло 
и о де ли ма ко ја су иза зва ла скан да ле и би ла по вод не га тив ним кри ти-
ка ма – нај че шће су то би ле пре ми је ре сцен ских де ла. Ипак, нај зна чај-
ни ји ју го сло вен ски али и ино стра ни ау то ри увек су има ли сво је ме сто 
у ча со пи су Звук и о њи хо вим де ли ма пи са ни су ве о ма ква ли тет ни и 
са др жај ни тек сто ви. Ме ђу ком по зи то ри ма ко ји ма је па жња по све ће на 
ви ше пу та, уз ве ли ка не за пад но е вроп ске му зи ке XX ве ка, би ли су ју-
го сло вен ски ау то ри Јо сип Сла вен ски, Пе тар Ко њо вић, Ми хо вил Ло гар, 
Слав ко Остерц, Ста ној ло Ра ји чић, Ду шан Ра дић, Алек сан дар Об ра до вић, 
Ми лан Ри стић, Љу би ца Ма рић, Ва си ли је Мо кра њац, Вла дан Ра до ва-
но вић и Зо ран Ерић. Њи хо ва му зи ка обе ле жи ла је раз ли чи те ета пе XX 
ве ка и ти ме за слу же но про на шла сво је ме сто у му зич ком ча со пи су с 
ре пу та ци јом ка кву је имао Звук. Са др жај ни и ин фор ма тив ни тек сто ви 
о по ме ну тим ау то ри ма и њи хо вим де ли ма ујед но све до че и о ни воу 
ко ји је уред ни штво Зву ка по ста ви ло и го ди на ма не го ва ло и уса вр ша-
ва ло. Из свих ових раз ло га – озбиљ но сти при сту па те ма ма и ква ли те-
та ода бра ног са др жа ја и на пи са них чла на ка, Звук је био ме ђу во де ћим 
му зич ким ча со пи си ма XX ве ка.

Са мо три го ди не по сле га ше ња Зву ка, го ди не 1993. по кре нут је 
ча со пис Но ви Звук. С об зи ром на то да су по је ди ни са рад ни ци Зву ка на-
ста ви ли за јед нич ки рад на но вом ча со пи су, Но ви Звук се сма тра ње го-
вим на став ком. Овај ча со пис вре ме ном ће са свим си гур но пре тр пе ти 
број не из ме не, те про у ча ва ње тек сто ва из Но вог Зву ка оста је као ис тра-
жи вач ки за да так но вим ге не ра ци ја ма му зи ко ло га.
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Iva na M. No ži ca

PlaceofContemporaryMusicintheMagazine Zvuk(1932‒1990)

Sum mary

Sin ce its in cep tion, Zvuk (So und) was a ma ga zi ne of mo dern physi og nomy. It co ve red 
mu sic events in the co un try and the world, and con si de ra ble at ten tion was de vo ted to the 
works of the then-con tem po rary com po sers. In col la bo ra tion with the most im por tant 
mu sic wri ters of that ti me, ma inly com po sers, the first edi tor Sta na Đu rić-Klajn wan ted 
to bring con tem po rary Yugo slav mu sic, as well as the mu sic of fo re ign aut hors, clo ser 
to the au di en ce. Fol lo wing the di vi sion of Rok san da Pe jo vić in the fo ur pe ri ods of the 
ma ga zi ne Zvuk, this pa per gi ves an analysis of con tem po rary mu sic pu blis hed in the sec ti ons 
Mu sic in the Co un try, Mu sic Abroad, Stu di es and Es says, Con tem po rary Yugo slav Mu sic, 
Yugo slav Com po sers on The ir Works, and ot hers. Se ve ral types of texts on con tem po rary 
mu sic we re no ti ced: analyti cal de scrip tion of a mu si cal pi e ce, pre sen ta ti ons of a com po ser’s 
works, texts de di ca ted to con tem po rary ar ti stic cre a tion in ge ne ral or fo cu sed on a par ti cu lar 
co un try or re gion, a cur rent stre am or gen re, as well as pre sen ta ti ons of the con tem po rary 
mu sic fe sti vals.

Keywords: pe ri o di cals, ma ga zi ne Zvuk, con tem po rary mu sic, mu sic ma ga zi ne.
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МА ЈА Љ. РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град*

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

ЕТ НО МУ ЗИ КО ЛО ШКА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА  
ВЛА ШКЕ МУ ЗИ КЕ У СР БИ ЈИ**

СА ЖЕ ТАК: Услед по ве ћа ног ин те ре со ва ња ис тра жи ва ча за му зи ку ма њи на 
по след њих го ди на, ука за ла се по тре ба за кри тич ком ана ли зом до са да шњих ет но му-
зи ко ло шких про у ча ва ња. Као пре глед ни ма те ри јал по слу жи ло је ви ше од се дам де сет 
на уч них је ди ни ца. У окви ру ана ли зе сту ди ја о му зи ци Вла ха, нај пре ће би ти пред ста-
вље на оп шта за па жа ња, као што су вре мен ски ра спон ис тра жи ва ња, раз ли чит сте пен 
ин те ре со ва ња ет но му зи ко ло га за про у ча ва ње вла шке му зи ке то ком ше зде се то го ди-
шњег пе ри о да, спе ци ја ли за ци ју ау то ра за му зи ку Вла ха на осно ву кван ти та тив них 
по ка за те ља – број сту ди ја ко је су по је ди ни ау то ри по све ти ли овој про бле ма ти ци, 
ге о граф ске обла сти ко је су ис тра жи ва не, глав ни фо кус при ли ком ис тра жи ва ња. По том 
ће све сту ди је би ти са гле да не кроз при зму про у ча ва ња во кал не, во кал но-ин стру мен-
тал не и ин стру мен тал не вла шке му зи ке. По се бан ак це нат би ће ста вљен на пи та ње 
иден ти те та, тач ни је, са гле да ва ње од но са ау то ра пре ма Вла си ма као ма њи ни, бу ду ћи 
да је у фо ку су ау тор ке сту ди је упра во од нос вла шке му зи ке и иден ти те та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вла шка му зи ка, му зи ка ма њи на, вла шки иден ти тет, вла шка 
во кал на / во кал но-ин стру мен тал на / ин стру мен тал на прак са.

Увод
Ис тра жи ва ња му зи ке ма њи на у Ср би ји укљу чу ју и зна чај на по 

оби му и укуп ном до при но су ис тра жи ва ња му зич ке тра ди ци је Вла ха 
у се ве ро и сточ ној Ср би ји, на под руч ју оме ђе ном ре ка ма Ве ли ком Мо-
ра вом, Ти мо ком, Ду на вом и Цр ним Ти мо ком. Реч је о би лин гвал ној 
ет нич кој за јед ни ци, ко јој је ма тер њи је зик вла шки (са ви ше ди ја ле ка-
та), а ве ли ка ве ћи на овог ста нов ни штва го во ри и срп ски.1 Са Ср би ма 

* ma ja.et no@g mail.co m
** Сту ди ја је ре зул тат ра да на про јек ту 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 (бр. 177004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
за про све ту, на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

1 Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, у Ср би ји жи ви 35.330 Вла ха 
(Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2019).
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им је за јед нич ка и пра во слав на ве ро и спо вест, али се по мно гим ка рак-
те ри сти ка ма тра ди ци о нал на вла шка кул ту ра раз ли ку је од срп ске. 
Исто вре ме но, и у кор пу су вла шке кул ту ре уо ча ва ју се две ет нич ко- 
-кул тур не под гру пе: Ун гур ја ни – Вла си ко ји жи ве у Хо мо љу, Зви жду, 
Сти гу, Бра ни че ву, Мла ви, Ре са ви и око ли ни Ћу при је, и Ца ра ни – Вла-
си ко ји жи ве око Кла до ва, Не го ти на и За је ча ра.2 Ре зул та ти ама тер ских 
и про фе си о нал них ис тра жи ва ња по ре кла Вла ха, ма хом она ет но ло шке и 
ан тро по ло шке вр сте, има ју раз ли чи те за кључ ке, ко ли ко због се лек ци је 
из во ра на ко ји ма се ба зи ра ју – по ли ти ка ис тра жи ва ња и ис тра жи ва ча, 
то ли ко и због објек тив не ди на ми ке про ме на кул ту ре ове за јед ни це кроз 
исто ри ју. Зна ча јан мо ме нат у но ви јој исто ри ји пред ста вља осни ва ње 
На ци о нал ног са ве та вла шке на ци о нал не ма њи не, ко ји је осно ва ло Ми-
ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва Ре пу бли ке Ср би је 2006. го ди не, 
у чи јој аген ди сто ји ин си сти ра ње на за себ ном, вла шком на ци о нал ном 
иден ти те ту, па и ор га ни за ци ја и под сти цај ак тив но сти у том прав цу 
(naCionalnisaVetVlaHa 2018; Re gi o nal na raz voj na agen ci ja „Bra ni če vo – 
Po du na vlje“ d.o.o., 2017).

Иа ко су ре а ли зо ва на број на ис тра жи ва ња вла шке му зи ке, ма хом 
су то би ли при ло зи ко ји од нос иден ти те та и му зи ке ни су има ли у пр вом 
пла ну.3 Овај текст има за циљ да ука же упра во на по зи ци ју ис тра жи-
ва ња му зи ке ма њи на, по себ но му зич ке тра ди ци је Вла ха, у ет но му зи-
ко ло шкој прак си у Ср би ји од сре ди не ХХ ве ка на о ва мо, те да се овим 
по чет ним ко ра ком кон крет ни је по ђе ка ис тра жи ва њи ма ко ја ће ори-
ги нал но до при не ти спо зна ји иден ти те та Вла ха кроз му зи ку.4 На ши рем 
пла ну, ова се сту ди ја свр ста ва и у до при но се про мо ви са њу ис тра жи-
ва ња му зич ких кул ту ра ма њин ских гру па, да нас ве о ма ак ту ел них у 
свет ским окви ри ма.5

Уви дом у на пи се ко ји се од но се на му зи ку Вла ха, уо че но је да под 
тим пој мом ау то ри под ра зу ме ва ју тра ди ци о нал ну, усме но пре но ше ну 
во кал ну, во кал но-ин стру мен тал ну и ин стру мен тал ну му зи ку, ве за ну 
до ми нант но за се о ско ста нов ни штво, али и но во ком по но ва ну, ау тор ску 
му зи ку, „у на род ном ду ху“. Да кле, вла шком му зи ком се на осно ву тога 

2 Ка да је реч о њи хо вом по ре клу, тре ба ис та ћи да у до ма ћој ет но му зи ко ло шкој ли те-
ра ту ри за са да ни је по стиг нут кон зен зус у овом пи та њу (уп: Девић 1990; ГолеМовић 2016; 
раДивојевић 2019), сва ка ко за то што га не ма ни у ет но ло шкој.

3 Из у зе так је док тор ска ди сер та ци ја Раст ка Ја ко вље ви ћа, ко ји је у оквир па жње по-
све ће не мар ги на ли за ци ји гај ди, де лом, пре ко гај ди, укљу чио и од нос му зи ке и иден ти те та 
Вла ха у Ср би ји (2012). 

4 Ова сту ди ја је, та ко ђе, и део ис тра жи ва ња ау тор ке у окви ру док тор ских ака дем ских 
сту ди ја на Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду.

5 У окви ру Ме ђу на род ног са ве та за тра ди ци о нал ну му зи ку (In ter na ti o nal Co un cil for 
Tra di ti o nal Mu sic, ICTM) оформ ље на је по себ на сту диј ска гру па за му зи ку ма њи на (ICTM 
Study Gro up on Mu sic and Mi no ri ti es).
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сма тра ши рок кор пус му зич ких из ра за ко је Вла си не гу ју у со ци о кул-
тур ној пра си, укљу чу ју ћи и му зи ку ко ја им се ну ди пу тем ме ди ја и 
би ва усва ја на као из раз са ко јим се они та ко ђе иден ти фи ку ју. Иа ко и 
ме ђу ре зул та ти ма ис тра жи ва ча-ама те ра има вред них до при но са ет но-
гра фи ји вла шке му зи ке, овом при ли ком па жња ће би ти усме ре на на 
ет но му зи ко ло шке ра до ве, укљу чу ју ћи, осим пу бли ко ва них на уч них 
је ди ни ца раз ли чи тог оби ма (од сту ди ја до мо но гра фи ја), и се ми нар ске, 
ди плом ске и ма стер ра до ве сту де на та ет но му зи ко ло ги је од бра ње не на 
Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. Узи ма ју ћи у об зир да су ра-
ђе ни под над зо ром про фе со ра, а за вр шни ра до ви и од бра ње ни пред 
над ле жним ко ми си ја ма, мо гу се сма тра ти струч ним до при но си ма спо-
зна ји ове про бле ма ти ке.6 Та ко је кор пус гра ђе у овом слу ча ју чи ни ло 
ви ше од се дам де сет је ди ни ца. 

У окви ру ана ли зе сту ди ја о му зи ци Вла ха, нај пре ће би ти пред ста-
вље на оп шта за па жа ња, као што су вре мен ски ра спон ис тра жи ва ња, 
раз ли чит сте пен ин те ре со ва ња ет но му зи ко ло га за про у ча ва ње вла шке 
му зи ке од 60-их го ди на ХХ ве ка, ка да је об ја вљен пр ви рад у ко ме је 
па жња по све ће на и вла шкој му зи ци, од но сно не ка вр ста спе ци ја ли за-
ци је ау то ра за му зи ку Вла ха на осно ву бро ја сту ди ја ко је су по је дин ци 
по све ти ли овој про бле ма ти ци; за тим ге о кул тур не обла сти, од но сно 
ло кал не за јед ни це ко је су ис тра жи ва не, а по себ но глав ни фо кус – те ма 
ко јој је по свећ на сту ди ја. По том ће све сту ди је би ти са гле да не по аку-
стич ком кри те ри ју му (во кал на, во кал но-ин стру мен тал на и ин стру-
мен тал на му зи ка). По себ но ће се пра ти ти од нос ау то ра пре ма пи та њу 
из ра жа ва ња иден ти те та кроз му зи ку (из во ђе ње или „кон зу ми ра ње“), 
на са гле да ва ње од но са ау то ра пре ма Вла си ма као ма њи ни (на екс пли цит-
не или им пли цит не ди фе рен ци ја ци је у од но су на срп ско ста нов ни-
штво, освр та ње на њи хо во по ре кло, из два ја ња вла шких ен ти те та итд.).

Исто риј ски пре глед ет но му зи ко ло шке па жње  
за вла шку му зи ку

Иа ко су на про сто ру се ве ро и сточ не Ср би је те рен ска ис тра жи ва ња 
му зи ке ре а ли зо ва на још у пр вој по ло ви ни ХХ ве ка (Жи во јин Стан ко вић, 
Ти хо мир Ђор ђе вић и Костa Ма ној ло вић), у зби ркама за пи са ко ји ма су 
ре зул ти ра ла не ма примерa вла шке тра ди ци је.7 Пр ви рад о му зич ком 
фол кло ру тог ре ги о на ко ји укљу чу је и осврт на вла шку му зи ку је сте 

6 На Ка те дри за му зи ко ло ги ју и ет но му зи ко ло ги ју Ака де ми је умет но сти у Но вом Саду 
ни су ра ђе ни ра до ви по све ће ни му зи ци вла шке за јед ни це, из у зев про дук ци је др Ни цеа Фра-
ци леа, ше фа Ка те дре (за ин фор ма ци ју за хва љу јем др Ве сни Ка рин).

7 У ме ђу рат ном пе ри о ду се стре Љу би ца и Да ни ца Јан ко вић про у ча ва ле су тра ди ци о-
нал не пле со ве Вла ха, али је њи хов фо кус био на ки не тич кој ком по нен ти, док су у дру гом 
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сту ди ја Ми о дра га Ва си ље ви ћа (1960/1963), по све ће на во кал ној прак си 
за је чар ског кра ја. Ка ко ис тра жи вач ка ин те ре со ва ња за му зи ку Вла ха 
не је ња ва ју ни да нас (уп. литрић 2018; раДивојевић 2018; 2019), мо же 
се за кљу чи ти да ова те ма има го то во шест де це ни ја дуг исто ри јат. 

Ана ли зом сту ди ја у ко ји ма се ба ви пи та њем вла шке му зи ке, уо ча-
ва се да су оне ре зул та ти дво ја ких – ма хом фун да мен тал них, али у 
од ре ђе ном бро ју и ком па ра тив них ис тра жи ва ња. У фо ку су је би ва ла 
вла шка му зи ка у це ли ни (ГолеМовић 2016) или му зи ка од ре ђе не ге о-
кул тур не обла сти (ваСиљевић 1960/1963; ГолеМовић 1983; Девић 1990); 
не ки се ра до ви од но се на кон кре тан му зич ко-фол клор ни жа нр (нпр. 
Станковић 1990; раДиновић 2000; МилоСављевић 2013), на ком по зи-
ци о не прин ци пе у окви ру фол клор не му зи ке (нпр. лајић 1989; BeraroV 
1995); че сто су те ма би ле лич но сти му зи ча ра, пе ва ча и сви ра ча (нпр. 
ГолеМовић 1985; литвиновић 1997; арСенијевић 2008; Мартиновић 2015); 
при ло зи ет но ор га но лоп шке вр сте од но се се на ин стру мен те које су 
Вла си ко ри сти ли (нпр. Девић 1969б/1969в; Марковић 1971), као и на 
ин стру мен тал не ан сам бле (Девић 1988). Као што је по ме ну то, сра змер-
но нај ма њи број је сту ди ја по све ће них спе ци фич ним пи та њима иден-
ти те та (jakoVljеVić 2012; раДивојевић 2019), а у том кон тек сту мо гу се 
по ме ну ти и освр ти на ре пре зен то ва ње вла шке му зи ке на тра ди ци о-
нал ним ре ги о нал ним фе сти ва ли ма (лајићМихајловић, анЂелковић
Грашар 2017). 

На осно ву по ме ну тих те ма, уоч љи во је да се па жња ком би но ва но 
усме ра ва ла и на му зич ки текст и на кон текст. При ме ње не ме то до ло-
ги је су не где ја сно ис так ну те, а по не где се им пли цит но пре по зна ју 
кроз пре до че не ре зул та те. Нај че шће је ко ри шћен ет но граф ски ме тод, 
ко ји пу тем ин тер вјуа обез бе ђу је дра го це не ин фор ма ци је о му зич ком 
кон тек сту (као и дру гим те ма ма). У ет но му зи ко ло шким при ло зи ма 
па жња се усме ра ва на сам му зич ки текст, на по је ди не жа нр о ве и аспек-
те из во ђе ња, па се по се же за ау дио-сни ма њи ма. Ма те ри јал за ана ли зу 
ма хом чи не тран скри бо ва ни те рен ски сним ци му зи ке, да ти у ви ду 
нот них при ме ра, а у нај ве ћем бро ју слу ча је ва ко ри сти се фин ска ме-
то да. Раз ма тра се струк ту рал но и фор мал но об ли ко ва ње за бе ле же них 
ме ло ди ја, и из два ја ју се спе ци фич но сти вла шке му зич ке прак се у од-
но су на су мар на, оп шта зна ња о срп ској тра ди ци ји. Аре ал не сту ди је 
ни су ре а ли зо ва не си сте ма тич но, ма хом је са мо са гле да ван аре ал рас-
про сти ра ња од ре ђе них му зич ких фор ми и ин стру ме на та. Ана ли зе 
функ ци ја му зи ке од но се се пр вен стве но на тра ди ци о нал ну фун кци ју 
од ре ђе ног жан ра. Тек у но ви јим ра до ви ма раз ма тра ју се аспек ти ути ца ја 

пла ну би ли по да ци о му зи ци (уп. јанковић, јанковић 1937; јанковић 1940), те ови из во ри 
не ће би ти раз ма тра ни као ет но му зи ко ло шки.
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фе сти ва ли за ци је на функ ци ју тра ди ци о нал не му зи ке, као и, по врат но, 
му зи ке са сце не на му зи ку у при ват ном жи во ту. Ко нач но, вла шка му-
зи ка по ре ђе на је са срп ским и ру мун ским на сле ђем. Ка да је у фо ку су 
му зи чар-ин ди ви дуа, не из о ста ван је и би о граф ски ме тод. У мо но граф-
ским сту ди ја ма му зи ке ге о кул тур них обла сти кла сич на ет но му зи ко-
ло шка ана ли за нај че шће се по ве зу ју са ге о граф ским и исто риј ским 
кон тек стом. 

У ис тра жи ва њу ау тор ке на ро чи ту ва жност има од нос ис тра жи ва ча 
пре ма иден ти фи ко ва њу вла шке му зи ке, због че га ће то ме би ти по све-
ће на по себ на па жња. За па жа се да је у нај ве ћем бро ју слу ча је ва ја сно 
на зна че но да се го во ри о вла шкој му зи ци. Ипак, по сто је и слу ча је ви 
да је екс пли цит на озна ка из о ста ла, од но сно од ред ни цу о ет нич ком 
иден ти те ту из во ђа ча/му зи ке на ла зи мо по сред но, кроз на сло ве пе са ма, 
на зи ве ме ло ди ја за игру, тек сто ве пе са ма на вла шком је зи ку, пре ко 
ет нич ког иден ти те та му зи ча ра од ре ђе них у не ким дру гим ра до ви ма. 
Ова кав из о ста нак мо же би ти „са мо про пуст“, али и ин ди ка ци ја мар ги-
на ли за ци је гру пе (уп. jakoVljeVić 2012). Од 2000-их, а по себ но по след њих 
го ди на, о вла шкој му зи ци се пи ше у окви ру мул ти ди сци пли нар них 
сту ди ја у ко ји ма се она не по сред но са гле да ва из пер спек ти ве сту ди ја 
ет нич ког иден ти те та и пси хо ло ги је.8

Иа ко је екс тен зив ност – обим ра до ва, ре ла ти ван по ка за тељ, мо-
же мо при ме ти ти да је вла шка му зи ка про у ча ва на у сра змер но ве ли ком 
бро ју ма њих ра до ва, и све га не ко ли ко ве ћих. То су, у пр вом ре ду, мо-
но гра фи ја Дра го сла ва Де ви ћа (1990), док тор ска ди сер та ци ја Раст ка 
Ја ко вље ви ћа (2012), мо но граф ска сту ди ја Ди ми три ја Го ле мо ви ћа (2016), 
као и осам сту дент ских ди плом ских или ма стер ра до ва (VukadinoVić 
1993; steVanoVić 1996; арСенијевић 2008; Бојковић 2011; МилоСављевић 
2013; тоДоровић 2015; ГлиГорић 2016; литрић 2018). Ка да ет но му зи ко-
ло шку па жњу за вла шку му зи ку са гле да ва мо у исто риј ској ди мен зи ји, 
за па жа мо да су се са мо два ау то ра ба ви ла му зи ком ове ма њи не у ви ше 
на вра та. Та ко је Д. Де вић ову те му до та као у шест сту ди ја и јед ној мо-
но гра фи ји (1969а; 1969б/1969в; 1974/2001; 1988; 1990; 1992; deVić 1991),9 
слич но као и Д. Го ле мо вић (1983; 1985; 1992б; 1992в; 1997/2005; 2016). 
Тре ба при ме ти ти да се чак ни по ме ну та два ау то ра ис тра жи ва њем 
ни су ба ви ла у кон ти ну и те ту, већ са па у за ма, као и да се ни су ве зи ва-
ла за од ре ђе ни про блем или ге о граф ски про стор.

8 За ни мљи во је да се у овом пе ри о ду ја вља и екс пан зи ја пи са ња ра до ва о вла шкој 
му зи ци сту де на та ет но му зи ко ло ги је, што се мо же по ве за ти са чи ње ни цом да су се два кључ-
на мен то ра-про фе со ра, ко ји су би ли и ше фо ви Ка те дре за ет но му зи ко ло ги ју, ба ви ла упра во 
му зи ком вла шке ма њи не.

9 Сту ди је из 1991. и 1992. го ди не за пра во су са же те ва ри јан те Де ви ће ве мо но гра фи је 
ко је не до но се но ва са зна ња о вла шкој му зи ци Цр но реч ја (уп: Девић 1990; 1992; deVić 1991).
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Ре ги о ни у ко ји ма жи ви вла шка за јед ни ца ни су рав но ме р но про у ча-
ва ни из ет но му зи ко ло шке пер спек ти ве.10 Ун гур јан ски вла шки ен ти тет 
об у хва ћен је у знат но ве ћој ме ри и у ду жем вре мен ском пе ри о ду од 
ца ран ског. Му зи ка Ца ра на на под руч ју Не го тин ске Кра ји не ис тра жи ва-
на је са мо то ком 1960-их (оБраДовић 1964; Девић 1969а), а овој те ри то-
ри ји се ау то ри ка сни је ни су вра ћа ли. Под руч је ђер дап ског По ду на вља 
привуклo је па жњу ис тра жи ва ча у не ко ли ко на вра та по чет ком 1980-их 
и 1990-их го ди на (нпр. ГолеМовић 1983; 1985; daMnjanoVić 1984), а ца ран-
ски ет ни тет био је пот пу но за по ста вљен у ка сни јим ис тра жи ва њи ма. 
Му зи ка Ун гур ја на је до ми нант но про у ча ва на на те ри то ри ји Цр но реч ја, 
и то од ра них 1990-их (нпр. Девић 1990; 1992; VukadinoVić 1993; roga
noVić 1995), све до по след њих го ди на (нпр. МилоСављевић 2013; литрић 
2018). Обла сти Мла ве, Хо мо ља и Зви жда ис тра жи ва не су спо ра дич но, 
и то ве ћи ном у сту дент ским ра до ви ма (нпр. рајић 1990; арСенијевић 
2008), док су са вре ме на ис тра жи ва ња ау тор ке сту ди је усме ре на упра во 
на овај про стор (раДивојевић 2018; 2019). Ти моч ка Кра ји на за о ку пи ла 
је па жњу у знат но ма њој ме ри, док су обла сти По ре ча и Бра ни че ва 
за сту пље не тек у по јед ном сту дент ском ра ду (PoPoVić 2008; Бојковић 
2011). Тре ба за па зи ти да ма њи број ра до ва ни је ге о граф ски спе ци фи-
зи ран, тј. про у ча ван је од ре ђен му зич ки фе но мен на ши рем про сто ру 
се ве ро и сточ не и ис точ не Ср би је, што су ге ри ше на за кљу чак да су 
би ра ни „оп ште вла шки“ му зич ки сим бо ли.

Иа ко су по је ди не ге о граф ске обла сти об ра ђи ва не у ви ше на вра та, 
пред мет ис тра жи ва ња је углав ном био ве о ма раз ли чит, те је те шко 
ре кон стру и са ти сли ку вла шког му зич ког жи во та у ше зде се то го ди шњој 
ди ја хро ниј ској пер спек ти ви. Бу ду ћи да су фо ку си ис тра жи ва ња, те ме 
и ге о граф ске обла сти код свих ау то ра ве о ма раз ли чи ти, да ља си сте ма-
ти за ци ја ра до ва те ме љи се на по сто ја њу три аку стич ка ви да му зич ког 
из ра жа ва ња Вла ха: во кал ног, во кал но-ин стру мен тал ног и ин стру мен-
тал ног.

Про у ча ва ње во кал ног и во кал ноин стру мен тал ног на сле ђа
Иа ко су пр ве сту ди је вла шке му зи ке по све ће не во кал ном и во кал но-

-ин стру мен тал ном на сле ђу, ови аку стич ки из ра зи су ге не рал но би ли 
на мар ги ни па жње ет но му зи ко ло га. Го то во два де сет го ди на (то ком 
1970-их и 1980-их) про у ча ва ње по ме ну тих ви до ва му зич ког из ра жа-
ва ња Вла ха би ло је у сен ци ин стру мен тал ног на сле ђа, ко јем је су мар но 

10 На ода бир ге о кул тур не обла сти ни су увек ути ца ла лич на ин те ре со ва ња ис тра жи-
ва ча, већ и дру ги фак то ри, као што су ве ли ки др жав ни или чак европ ски про јек ти (нпр. 
из град ња ХЕ Ђер дап, или ЕУ про је кат Бу ђе ње све сти о на ци о нал ној при пад но сти и кул ту
ри Вла ха са фо ку сом на мла де, ко ји је под ра зу ме вао ис тра жи ва ња у обла сти Мла ве).
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по кло ње на нај ве ћа па жња. Раз лог то ме је пр вен стве но је зич ка ба ри је-
ра, ка ко и са ми ис тра жи ва чи ис ти чу (нпр. Девић 1969а; rajić 1989; 
раДиновић 2000). На жа лост, за ду го ме ђу ет но му зи ко ло зи ма ни је би ло 
оних ко ји вла шки је зик го во ре као ма тер њи. 

Жа нр о ви на ко је су ис тра жи ва чи усме ри ли сво ју па жњу овом при-
ли ком би ће пред ста вље ни хро но ло шки, пре ма ре до сле ду пу бли ко ва ња 
њи ма по све ће них сту ди ја.

Па жњу ет но му зи ко ло га су пр во про ву кле баладе – при мар но во-
кал но-ин стру мен тал не фор ме, а вра ћа ле су се у фо кус ис тра жи ва ча 
ви ше пу та. Пр ве за бе ле же не при ме ре ове вр сте (и вла шке му зи ке уоп-
ште) на ла зи мо код Ва си ље ви ћа,11 али се он не уду бљу је у ана ли зу 
пе са ма (1960/1963). За раз ли ку од ње га, Ми лан Вла јин де таљ ни је раз-
ма тра фор мал но-струк ту рал не ка рак те ри сти ке овог жан ра (1969). Ба-
ла да ма се вра ћа Ла ри са Ра јић (1989), про у ча ва ју ћи их на те ри то ри ји 
Зви жда. Тог пу та ба ла де су би ле из ве де не без ин стру мен тал не прат ње; 
ов де се ујед но пр ви пут у ли те ра ту ри ја вља ју ба лад не фор ме у ин тер-
пре та ци ји же на.

Де таљ ни јом ана ли зом жан ра ба ла де на про сто ру Цр не ре ке ба вио 
се Д. Де вић већ на ред не го ди не (1990). Он раз ма тра си жее пе са ма и 
њи хо ве му зич ке осо бе но сти, а но ви на ко ју бе ле жи је сте да ове пе сме, 
осим ви о ли не, мо же пра ти ти и фру ла. Де ви ће вом сту ди јом се пот вр-
ђу је чи ње ни ца да пе ва ње ба ла да у Цр но реч ју ви ше ни је род но ди фе рен-
ци ра но (ипак, као раз ли ка из ме ђу му шке и жен ске ин тер пре та ци је 
ја вља се при су ство или од су ство ин стру мен тал не прат ње). По сто ја ње 
ба ла да у ђер дап ском По ду на вљу бе ле жи Д. Го ле мо вић (1992а), али се 
не ба ви њи хо вом де таљ ни јом ана ли зом, а ет но граф ске при ка зе ове 
фор ме у Хо мо љу до но се сту ди је Ла ри се Ра јић Ра ден ко вић и Се ле не 
Ли тви но вић (1995; 1997), у ко ји ма је опет за бе ле же но из во ђе ње од стра-
не же на, без ин стру мен тал не прат ње. Тих го ди на у Бо ру Би ља на Сте-
ва но вић бе ле жи дру га чи ју си ту а ци ју – као из во ђа че из два ја ис кљу чи-
во му шкар це (1996). При лог Па у на Ес Дур ли ћа и Б. Бој ко вић о вла шкој 
ба ла ди на под руч ју Мла ве у пр ви план ис ти че си же Пе сме о све цу, док 
се ин фор ма ци ја о пер фор ма тив ној ди мен зи ји да је кроз (нот ну) транс-
крип ци ју (2005), уз низ по да та ка ве за них за прак су сви ра ња на ви о ли ни 
– о по след њем ла у та ру ко ји не гу је ова кве фор ме на под руч ју Мла ве, 
па и не ка тер ми но ло шка раз ја шње ња.12 О ба ла да ма је пи са но и у ско-
ри је вре ме. Та ко је Д. Го ле мо вић у сво јој син те тич кој сту ди ји о вла шкој 
му зи ци на про сто ру чи та ве се ве ро и сточ не Ср би је по ме нуо и при су ство 

11 Иа ко ау тор на во ди да је за бе ле жио не ко ли ко пе са ма уз прат њу ви о ли не, у тек сту да је 
тран скрип ци ју са мо јед ног при ме ра, и то без де о ни це ин стру мен та (уп. ваСиљевић 1963: 67).

12 Пр ви пут је у ли те ра ту ри тер ми ном dzȋsu/zȋsu озна че но сви ра ње. До та да је сма тра но 
да Вла си за сви ра ње ко ри сте тер мин kânt, што зна чи пе ва ти (ГолеМовић 1983).
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ба ла да (2016), али не са оп шта ва но ва са зна ња о осо бе но сти ма из во ђе-
ња, са др жа ја или фор ме. О про ме на ма пак го во ре два ра да из 2018. го-
ди не. Ау тор ка те ку ће сту ди је ба ви се (дис)кон ти ну и те том овог жан ра 
на про сто ру Мла ве, за кљу чу ју ћи да је пе ва ње ба ла да уз ви о ли ну не-
ста ло из ак ту ел не прак се, али да су за бе ле же на два при ме ра жен ског 
a ca pel la из во ђе ња (раДивојевић 2018). Ана Ли трић са гле да ва про ме не 
на ста ле у ин тер пре та ци ји ви о ли ни сте ко јег је прет ход но про у ча вао 
Д. Де вић 1990. го ди не (литрић 2018), и на во ди да је реч о јед ном од по-
след њих му зи ча ра у Цр но реч ју ко ји одр жа ва жи вом ову во кал но-ин стру-
мен тал ну прак су.

О пе ва њу ве за ном за посмртниритуалнај ви ше је пи са но од свих 
во кал них об ли ка. Пред крај 1980-их на и ла зи мо са мо на по ме не по сто-
ја ња прак се да ви о ли ни сти са ста вља ју „ту жне пе сме“ ко је су се из во-
ди ле на по ма на ма (по ме ни ма) (ћоСићДраГан 1988). Ана ли зу јед не 
ту жба ли це из Хо мо ља пред ста ви ла је Л. Ра јић (1989), а по том су во-
кал ни об ли ци ве за ни за по смрт ни ри ту ал де таљ ни је про у ча ва ни у 
мо но гра фи ји Д. Де ви ћа (1990). Ау тор из два ја не ко ли ко раз ли чи тих 
об ли ка (бо чет и бра дул), ба ве ћи се њи хо вом ана ли зом и ком па ра ци јом 
са слич ним при ме ри ма из Ру му ни је. Об ли ци ма ту же ња у око ли ни Бо ра 
ба ви ла се и Са ња Стан ко вић (1990). Раз ма тра ла је му зич ке ка рак те ри-
сти ке и функ ци ју пе са ма, али не упо тре бља ва вла шке на зи ве за кон-
крет не об ли ке ту же ња, бу ду ћи да се да нас зна да их има ви ше. Пе ва ње 
у по смрт ном ри ту а лу на овом под руч ју про у ча ва ла је по том Б. Сте ва-
но вић (1996). Ово је ујед но и сту ди ја у ко јој се пр ви пут упо тре бља ва 
вла шки на зив пе тре ка ту ра, с тим што је кон си ту а ци ја из во ђе ња ове 
пе сме дру га чи ја од оних на ко је ће се на и ћи у ка сни је об ја вље ним сту-
ди ја ма.13 Пе сма ма ве за ним за по смрт ни ри ту ал по себ ну па жњу по све тио 
је и Д. Го ле мо вић (1997/2005). Он је на овом во кал ном об ли ку по ку шао 
да при ка же вла шке ства ра лач ке прин ци пе у око ли ни За је ча ра.

Усме ре ност на ми ну ци о зни је про у ча ва ње во кал них жа нр о ва по-
чи ње 2000. го ди не, и у том пе ри о ду ак це нат је посeбно ста вљен на 
ис тра жи ва ње пе ва ња у окви ру по смрт ног ри ту а ла, што не чу ди ако се у 
об зир узме чи ње ни ца да упра во овај вид на сле ђа, ко ји је ви та лан и да нас, 
за у зи ма цен трал но ме сто у вла шкој тра ди ци о нал ној кул ту ри. Та ко се 
Сла во љуб Га цо вић де таљ но по све тио пе тре ка ту ра ма (ис пра ћај ни ца ма) 
Вла ха Унгур ја на на ши рем про сто ру се ве ро и сточ не Ср би је (2000).14 

13 Би ља на Сте ва но вић ис ти че да се пе три ек или пе тре ка ту ра пе ва три пу та: уве че 
пре по но ћи, од мах по сле мар ту ри је, по том но ћу око 1.00 и тре ћи пут пре сва ну ћа (steVanoVić 
1996).

14 Мо но гра фи ја Сла во љу ба Га цо ви ћа узе та је у раз ма тра ње иа ко ау тор ни је ет но му зи-
ко лог. Раз лог за то је у чи ње ни ци да је му зич ке при ме ре при ло же не у мо но гра фи ји тран скри-
бо ва ла и ана ли зи ра ла ет но му зи ко ло шки ња Са ња Ра ди но вић.
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У ње го вом фо ку су је тек сту ал ни са др жај, а ком па ра ци ја је из вр ше на 
са при ме ри ма из ру мун ског на сле ђа. У овој мо но гра фи ји на ла зи се чак 
37 тран скрип ци ја пе тре ка ту ра и ма ли ана ли тич ки при лог Са ње Ра-
ди но вић, у ко јем она ре зи ми ра му зич ке од ли ке за бе ле же них при ме ра. 
Она при ме ћу је да у до та да шњем про у ча ва њу вла шке му зи ке у Ср би ји 
не до ста је ком па ра ци ја са при ме ри ма из Ру му ни је, али је, с об зи ром 
на вр сту свог за хва та, у овом слу ча ју ни она не вр ши (раДиновић 2000).

По смрт ном пе ва њу Вла ха по све ће но је и не ко ли ко сту дент ских 
се ми нар ских ра до ва на кон 2000. го ди не. Та ко се Б. Бој ко вић ба ви овим 
фе но ме ном на под руч ју Зви жда (2002), Ма ри ја Ло врић у обла сти Зви жда 
и Хо мо ља (2003а; 2003б), а Је ле на Пе тро вић по сма тра ши ру сли ку се ве-
ро и сточ не Ср би је (2010; 2011). Све три ау тор ке се до ми нант но осла ња ју 
на сту ди је П. Ес Дур ли ћа и С. Га цо ви ћа, па су од њих дво ји це и пре-
у зе ле по де лу во кал них об ли ка на не ко ли ко ка те го ри ја. Нај о бим ни ји 
при лог по све ћен овом про бле му на пи са ла је Љу би ца Ми ло са вље вић 
2013. го ди не, по све ћу ју ћи об ли ци ма ту же ња свој оби ман ди плом ски 
рад. Она је из дво ји ла не ко ли ко об ли ка вла шког ту же ња у Цр ној ре ци 
и ура ди ла де таљ ну му зич ко-по ет ску ана ли зу свих из дво је них ка те го-
ри ја. Та ко се у овој сту ди ји пр ви пут ја вља ју ка те го ри је lălait и sâ cantă, 
као и већ по зна та petrekatură. Осла ња ју ћи се на ову, али и на сту ди ју 
Д. Де ви ћа, исту по де лу во кал них об ли ка ве за них за по смрт ни ри ту ал 
пре у зи ма по том и Д. Го ле мо вић, те су бли ми ра већ по сто је ће чи ње ни це. 
Са гле да ва ју ћи про ме не и кон ти ну и тет во кал них и во кал но-ин стру мен-
тал них жа нр о ва у обла сти Мла ве, ау тор ка те ку ће сту ди је се 2018. го-
ди не до та кла и пе са ма ве за них за по смрт ни ри ту ал (раДивојевић 2018). 
Кон ста то ва но је да petrekatură са да већ при па да угро же ном на сле ђу, 
док су об ли ци sâ cantă (по зи ва ња по кој ни ка) ви тал ни и да нас. 

Пе сме ве за не за ритуалнитранспро у ча ва не су у ма њој ме ри.15 
Пр ви по мен ру саљ ске пе сме у Хо мо љу на ла зи се у ра ду Л. Ра јић (1989). 
Ау тор ка на во ди да пе сму „де кла му ју“ же не ко је др же ру са љу и да то 
чи не на спе ци фи чан ли та ниј ски на чин. Де таљ ни је се овом те ма ти ком 
ба ви ла Б. Бој ко вић 2011. го ди не, док је у ме ђу вре ме ну ис тра жи ва ње овог 
во кал ног об ли ка би ло пот пу но за по ста вље но. Ау тор ка у об зир узи ма 
му зич ко-по ет ске ка рак те ри сти ке, као и функ ци ју пе са ма, и из два ја 
не ко ли ко ви до ва пе ва ња у ве зи са тран сом (Бојковић 2011).

Об ли ци ма песамабезречи по кло ње на је ма ња па жња у не ко ли ко 
на вра та. Пр ве по ме не на ла зи мо у мо но гра фи ји Д. Де ви ћа по све ће ној 
му зи ци Цр но реч ја (1990). Ау тор ис ти че да ова кав вид пе ва ња из во де 

15 Про у ча ва њем му зи ке у окви ру ру саљ ског об ре да пр ва се ба ви ла Ан дри ја на Гој ко вић. 
Ме ђу тим, у ње ној сту ди ји је ак це нат на ин стру мен тал ним об ли ци ма, док во кал ни ни су 
по ме ну ти (Гојковић 1986).
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са мо же не, и то на не ком од не у трал них сло го ва, ка ко би при кри ле 
са др жај од ре ђе не пе сме. Раз ма тра њи хо ву функ ци ју и по ве зу је их са 
слич ним об ли ци ма ко ји се мо гу на ћи у Ру му ни ји, Сло вач кој, Мо рав-
ској и Укра ји ни. У обла сти Хо мо ља С. Ли тви но вић та ко ђе бе ле жи ова-
кву вр сту пе ва ња (1997), освр ћу ћи се на по себ ну тех ни ку ко ја ка рак-
те ри ше њи хо во из во ђе ње. Пе сма ма без ре чи у обла сти Цр но реч ја Љ. 
Ми ло са вље вић по све ћу је за се бан рад (2003). Она ука зу је на то да ова-
кве пе сме ин тер пре ти ра ју и му шкар ци, што је илу стро ва но при ме ром 
који је из ве ден уз прат њу ви о ли не, а про ме ни ла се и њи хо ва функ ци ја, 
о че му ка сни је пи ше и Д. Го ле мо вић (2016).

Оста лим за бе ле же ним жан ро ви ма у до са да шњој ли те ра ту ри ни је 
по кло ње на ве ћа па жња. Пчелскепесме, пеперуде/додолскепесме, 
лазаричкепесме, успаванке и дечијепесме, свадбенепесме и „песме
општенамене“ (од ко јих је по са др жа ју нај ви ше љу бав них) спо ми њу 
се спо ра дич но – ни су раз ма тра не у по себ ним сту ди ја ма, на осно ву че га 
за кљу чу је мо да су по сто ја ли и мар ги нал ни жа нр о ви у окви ру жан ров-
ског си сте ма. 

На кра ју из ла га ња по све ће ног во кал ној и во кал но-ин стру мен тал-
ној прак си освр ну ће мо се на не ка за па жа ња у ве зи са по ет ским тек-
сту ал ним за пи си ма на вла шком је зи ку ко ји су да ти у раз мо тре ним 
сту ди ја ма. Ка да је реч о тек сту ал ној ком по нен ти, тре ба при ме ти ти да 
су у нај ве ћем бро ју ра до ва тек сто ви пе са ма на пи са ни на вла шком је-
зи ку, а уз њих су при ло же ни и пре во ди на срп ски. Ово ни је слу чај са 
сту ди јом М. Вла ји на (1968/1969), бу ду ћи да су тек сто ви у нот ним при-
ме ри ма пот пи са ни срп ским је зи ком (вла шке ва ри јан те пот пу но из о-
ста ју), али ни је са свим ја сно да ли су за по тре бе тог ра да пре ве де ни са 
вла шког је зи ка или су Вла си не ка да сво је пе сме за и ста пре пе ва ва ли 
на срп ски.16 По зи ва ју ћи се на Вла ји на, је ди ну и, ка ко се мо же ви де ти, 
про бле ма тич ну је ди ни цу ове вр сте, Р. Ја ко вље вић за па жа да Вла си 
из во де и срп ску му зи ку, па чак и пе ва ју вла шке пе сме на срп ском, или 
јед но став но ком би ну ју му зи ку са срп ским ре чи ма, што ви ди као по-
твр ду њи хо вог мар ги нал ног иден ти те та (2012: 113–114).

Бу ду ћи да је вла шки је зик до ско ра по сто јао са мо у усме ној пре-
да ји, у сту ди ја ма по све ће ним во кал ним и во кал но-ин стру мен тал ним 
об ли ци ма ре ше ње фо нет ске тран скрип ци је да то је на ви ше на чи на. 
Ко ри шће но је под јед на ко и ћи ри лич но и ла ти нич но пи смо, и нај ви ше 
је оних при ме ра у ко ји ма је вла шки је зик пи сан пре ма на чи ну на ко ји 
се из го ва ра, уз ко ри шће ње по је ди них фо нет ских озна ка из ру мун ског 

16 Ова дру га мо гућ ност је ма ло ве ро ват на, ако се у об зир узме чи ње ни ца да та кви 
при ме ри у раз ма тра ној ли те ра ту ри ниг де дру где ни су про на ђе ни, ни ти су ре ги стро ва ни 
при ли ком те ку ћих те рен ских ис тра жи ва ња ау тор ке.
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је зи ка. Из у зе так у овом сми слу је сте мо но гра фи ја С. Га цо ви ћа, у ко јој 
су тек сто ви пе тре ка ту ра на пи са ни пре ма пра ви ли ма ру мун ског је зи ка 
(2000). У сту ди ји из 2016. го ди не Д. Го ле мо вић до но си но ва ре ше ња у 
по гле ду за пи си ва ња вла шког тек ста, уз при ме ну зва нич ног вла шког 
пи сма ко је је 2014. го ди не усво је но за хва љу ју ћи ан га жо ва њу На ци о-
нал ног са ве та вла шке на ци о нал не ма њи не.

Уви дом у ет но му зи ко ло шке из во ре мо же се за кљу чи ти да су про-
у ча ва ња вла шких во кал них жа нр о ва до ста оскуд на (осим у слу ча ју 
пе ва ња у по смрт ном ри ту а лу). Спо ра дич ност у про у ча ва њу, ко ја је 
очи глед на код мно гих во кал них фор ми, не мо же нам да ти увид у по-
ступ ност про ме на, а не рав но мер на ге о граф ска ис тра жи ва ња оне мо гу-
ћа ва ју из два ја ње раз ли ка у му зи ци ца ран ског и ун гур јан ског вла шког 
ен ти те та. Ипак, оно што спо зна је мо је сте да се по је ди нач ни во кал ни 
жа нр о ви ни су сву да ме ња ли истим ин тен зи те том, те да су од ре ђе не 
ка рак те ри сти ке са чу ва не и до да на шњих да на, док су у не ким кра је-
ви ма по је ди ни жа нр о ви не ста ли. 

Про у ча ва ње ин стру мен тал ног на сле ђа
Ин те ре со ва ње за про у ча ва ње ин стру мен тал ног на сле ђа ни је је ња-

ва ло го то во ни јед ног тре нут ка то ком раз ма тра ног ше зде се то го ди шњег 
пе ри о да. За хва љу ју ћи то ме, сти че се увид у ин стру мен та ри јум и ка-
рак те ри сти ке вла шке сви р ке, ко ји се за по је ди не ин стру мен те мо гу 
кон ти ну и ра но пра ти ти. 

Ме ђу из у ча ва ним ин стру мен ти ма из вла шке му зич ке прак се, нај-
ве ћи фо кус је ста вљен на свиралу/флу ер.17 Ми кан18 Об ра до вић је пр ви 
ет но му зи ко лог ко ји овај ин стру мент ве зу је за вла шко ста нов ни штво Не-
го тин ске Кра ји не (1964). Он по ми ње и ду дук (фру лу, сви ра лу), и раз ма-
тра ор га но ло шке осо би не овог ин стру мен та (ис ти чу ћи да не по сто је 
бит ни је раз ли ке у из ра ди овог ин стру мен та код Ср ба и Вла ха), али не 
на во ди ње гов вла шки на зив. Тер мин флу ер пр ви пут се сре ће у сту ди ји 
Д. Де ви ћа, али се ау тор при том не ба ви де таљ ни је ни ин стру мен том, 
ни ти сви р ком на ње му (1969а). Пр ву сту ди ју по све ће ну флу е ру пи ше 
не ду го по том За гор ка Мар ко вић (1971). Она раз ма тра ка рак те ри сти ке 
овог ин стру мен та на под руч ју Цр но реч ја и при ме ћу је да у зби р ци 
Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду по сто је сви ра ле ко је су раз ли чи те у 

17 О фру ла ма у око ли ни Пе тров ца на Мла ви пи ше и Ду брав ко Сло бо ђа нац. Он по ми-
ње и раз ли чи те из у ме гра ди те ља Је ни ћа, ко ји је у фо ку су ње го вог ра да: фру ла штап, фру ла 
ме тла, фру ла са се ки ри цом или че ки ћем. Овај при лог је зна ча јан и по то ме што су из вр ше на 
тон ска ме ре ња. На жа лост, у пи та њу је се ми нар ски рад на ко јем не сто ји го ди на од бра не, те 
га не мо же мо свр ста ти у хро но ло шки пре глед ис тра жи ва ња овог ин стру мен та (sloBoĐanaC). 

18 Ау тор је у из да њу пот пи сан као Ми кан, иа ко му је име Ди ми три је (Об ра до вић). 
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кон струк циј ском сми слу. У овој сту ди ји су пр ви пут на зи ви не ких де-
ло ва флу е расви рав ке ис пи са ни на вла шком је зи ку (фер ја ста и доп). 
На да Зам фи ро вић Ја ћић је пр ва ау тор ка ко ја ис ти че да се на осно ву 
осо бе не из ра де флу е ра (из две по лут ке) мо же за кљу чи ти да је то нај-
ста ри ји тип сви ра ле је дин ке у Ср би ји и да се сре ће са мо код вла шког 
ста нов ни штва (1978). Она ја сно ди фе рен ци ра флу ер и фру лу, и пр ва 
вр ши тон ска ме ре ња флу е ра, до ла зе ћи до за кључ ка да тон ски низ не 
од го ва ра ди ја тон ској ле стви ци. Ди фе рен ци ја ци ју из ме ђу флу е ра (ду ге 
сви ра ле са шест ру па) и фру ле (крат ке сви ра ле са шест ру па) пра ви и 
Д. Го ле мо вић (1983). Кра јем 1980-их две ау тор ке се ба ве ана ли зом сви р ке 
из ве де не на флу е ру. Та ко Дан ка Ла јић на при ме ру вла шке игре че твор
ка раз ма тра ток раз во ја му зич ког об ли ко ва ња (1989), а Мир ја на Ћо сић 
Дра ган са гле да ва про ме не у му зич ком об ли ко ва њу игре ду дор ка у 
се ли ма око Мај дан пе ка (1989). По том Д. Де вић де таљ ни је про у ча ва 
флу ер на под руч ју Цр но реч ја и кон ста ту је да је ово нај ко ри шће ни ји 
ин стру мент ме ђу Вла си ма. Он та ко ђе на во ди да се од срп ске фру ле раз-
ли ку је по на чи ну из ра де, што се по себ но од ра жа ва у тем бру. О флу е ру 
у обла сти Хо мо ља пи ше исте го ди не и Л. Ра јић, раз ма тра ју ћи му зич ке 
ка рак те ри сти ке ме ло ди ја од сви ра них на овом ин стру мен ту (1990). За 
на зив флу ер ка же да је ру мун ског по ре кла, што је по да так ко ји се та да 
сре ће пр ви пут.

То ком на ред ног пе ри о да, ви ше сту де на та је сво је ис тра жи ва ње 
усме ри ло на овај ин стру мент. Го ди не 1993. Зо ра на Ву ка ди но вић му је 
по све ти ла свој ди плом ски рад, што је ујед но и пр ва ве ћа сту дент ска 
сту ди ја о вла шкој му зи ци (1993). За тим, Ми ли ца Рај шић по све ћу је 
па жњу јед ном сви ра чу на ду жем флу е ру (1995), и у овом ра ду пр ви пут 
сре ће мо вла шки на зив за гр ле ни тон ко ји пра ти сви р ку – жа мут. Не-
ду го по том, Гор да на Сав чић кон ста ту је да је фру ла, од но сно флу ер, 
најви ше ко ри шћен ин стру мент у бал кан ско-кар пат ској зо ни (1996). 
Исте го ди не Б. Сте ва но вић по све ћу је се де лом и вла шкој тра ди ци ји из 
око ли не Бо ра (1996), и пр ва упо тре бља ва од ред ни це на вла шком је зи ку 
ко је бли же озна ча ва ју ди мен зи је флу е ра (флу ер ма ре). Пи та њем про-
ме не сти ла и ре пер то а ра у фру ла шкој сви р ци Ср ба, Вла ха и Ру му на у 
Ср би ји ба ви се Ни це Фра ци ле (2001). Он за па жа да је за јед нич ка ка рак-
те ри сти ка сви р ке Вла ха и Ру му на уни со но/ок тав но сви ра ње, и да оно 
по ла ко не ста је из прак се усту па ју ћи ме сто ду ет ном сви ра њу у тер ца ма, 
што ви ди као ути цај срп ске му зи ке.

Од 2002. го ди не, сту ден ти у сво јим ра до ви ма ин тен зив но про у ча-
ва ју вла шку фру ла шку сви р ку. Јо ва на Но ва ко вић по све ћу је па жњу фру-
ла шу из око ли не За је ча ра (2002), а у фо ку су сту ди је су об ли ко твор ни 
прин ци пи па стир ских ме ло ди ја. Ма ри ја Шур ба но вић као ка рак те ри-
сти чан ор на мент у вла шком сви ра њу из два ја из ра зи ти ви бра то ко ји се 
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по сти же упа дљи вим по ме ра њем ша ке (2004). При чу о још јед ном фру-
ла шу, ово га пу та из Хо мо ља, до но си рад Пре дра га По зна но ви ћа (2006). 
Ау тор кон ста ту је да фру ле про у ча ва ног сви ра ча има ју из јед на чен дур-
ски тон ски низ бли зак тем пе ро ва ном си сте му, што ни је био слу чај са 
фру ла ма раз ма тра ним у ра ни јем пе ри о ду. Пр ве и за са да је ди не по ме-
не о фру ла шкој вла шкој прак си у Бра ни чев ској обла сти до но си рад 
Мла ден ке По по вић (2008). За ни мљи ва је чи ње ни ца да се у овој обла сти 
ко ри сти фру ла ко ја има и сед му ру пи цу са зад ње стра не. Му зич ке 
пор тре те два вла шка сви ра ча из Хо мо ља при ка за ла је у ди плом ском 
ра ду Ива на Ар се ни је вић (2008). У овој сту ди ји је пр ви пут опи сан про-
цес из ра де флу е ра иден ти чан из ра ди срп ске фру ле, за хва љу ју ћи че му 
ви ди мо да је тра ди ци о на лан на чин из ра де флу е ра на пу штен у Хо мо љу 
још 2008. го ди не. Још јед на ино ва ци ја у гра ди тељ ству је сте фру ла која 
има по шест ру па са обе стра не.19 У раду је дат пре глед ино ва ци ја и у 
сви р ци на фру ли: сви ра ње на две фру ле исто вре ме но, и то у па ра лел ним 
тер ца ма, што ни је од ли ка вла шке му зи ке, као што је већ кон ста то вао 
Н. Фра ци ле. О фру ла ши ма из Мла ве пи ше Ана Мар ти но вић (2009). 
Она та ко ђе кон ста ту је од ре ђе не про ме не у од но су на тра ди ци о нал ну 
фру ла шку сви р ку, ко ја се огле да у про ме ни ре пер то а ра, укљу чи ва њу 
фру ла ша у ве ли ки на род ни ор ке стар, и по ја ви ла тент не хар мо ни је у 
со ли стич кој сви р ци, пу тем ко је на ста је при вид но ви ше гла сје. Је дан 
вла шки сви рач из око ли не За је ча ра оку пи рао је па жњу Алек сан дре 
То до ро вић (2011). На осно ву раз ма тра ња кон струк циј ских ка рак те ри-
сти ка ин стру мен та у сту ди ји ове ау тор ке, мо же мо за кљу чи ти да ста ри 
на чин из ра де сви ра ле (из две по лут ке) ипак ни је на пу штен у свим кра-
је ви ма. Тај вид град ње флу е ра не по ми ње Д. Го ле мо вић у сво јој нај но-
ви јој сту ди ји (2016), али пра ви раз ли ку из ме ђу флу је ра и фру ле. Фру ла ши 
из Мла ве и Хо мо ља при ву кли су не дав но и па жњу ау тор ке те ку ће сту-
ди је. На под руч ју Мла ве за бе ле же но је не ко ли ко вла шких на зи ва ко ји ма 
се бли же од ре ђу ју ве ли чи не сви ра ле (radiVojeVić 2016: 47), а на при-
ме ру јед ног срп ског фру ла ша из Хо мо ља при ка зан је сте пен ње го вог 
усва ја ња вла шког му зич ког је зи ка.20 Ис по ста ви ло се при том и да је 
тер мин флу ер по стао вла шка иден ти тет ска озна ка за сви ра лу свих 
ди мен зи ја на овом под руч ју (раДивојевић 2019). О јед ном ду ду ча ру из 
Цр но реч ја пи ше А. Ли трић (2018), раз ма тра ју ћи сте пен тран сфор ма-
ци је од сви ра них при ме ра у од но су на ње го ву сви р ку из 1990. го ди не.

Гајде/ка ра бе/ћум пој су по себ но за ни мљи ве са ста но ви шта име но-
ва ња јед ног ти па овог ин стру мен та – вла шких гај ди, при че му он до би ја 

19 Ра ди се, за пра во, о два раз ли чи та шти ма, али се исто вре ме но не мо же сви ра ти на 
оба, јер се по себ ним ме ха ни змом дру га стра на ин стру мен та за тва ра (уп: арСенијевић 2008).

20 За ни мљи во је да се да нас на под руч ју Мла ве, Хо мо ља и Зви жда не рет ко сре ћу срп ски 
ин стру мен та ли сти ко ји из во де вла шку му зи ку. У во кал ној прак си тај број је све ден ма ми ни мум.



176

ет нич ку иден ти тет ску од ред ни цу, што ни је оправ да но и у прак си, бу-
ду ћи да овај тип ин стру мен та ни је ве зан са мо за вла шко ста нов ни штво 
(уп. вукоСављевић 1978; jakoVljeVić 2012). По ме ну ти су пр ви пут у сту-
ди ји М. Ва си ље ви ћа 1960. го ди не, као ин стру мент за је чар ског кра ја. 
Ау тор на во ди да је њи хов аре ал рас про сти ра ња „од Бо љев ца, па на ис ток“, 
али се не ба ви де таљ ни је гра ђом ин стру мен та, ни ти ка рак те ри сти ка-
ма сви р ке. О упо тре би гај ди код вла шког ста нов ни штва Не го тин ске 
Кра ји не им пли цит но са зна је мо и из ра да Д. Де ви ћа (1969), ко ји их 
по ми ње као дво гла сне и на во ди њи ма при па да ју ћи ре пер то ар. Ов де се 
пр ви пут сре ће вла шки на зив ка ра бе. О том ин стру мен ту ни је пи са но 
на ред них че тр на ест го ди на, а по том му се по све тио Д. Го ле мо вић 
(1983). Он се ме ђу пр ви ма ба ви ка рак те ри сти ка ма сви р ке на ка ра бја ма 
или ћум по ју, кон ста ту ју ћи да се то ком ме ло ди је че сто по на вља нај ви-
ши тон, што оста вља ути сак по сто ја ња још јед ног ви со ко ин то ни ра ног 
бор ду на. Две го ди не ка сни је, исти ау тор по све ћу је це лу сту ди ју јед ном 
гај да шу из око ли не До њег Ми ла нов ца (ГолеМовић 1985). Раз ма тра ор-
га но ло шке ка рак те ри сти ке ин стру мен та и да је ана ли зу од сви ра них 
ме ло ди ја. Ме ђу тим, у овој сту ди ји оста је ди ле ма да ли је сви рач срп-
ског или вла шког по ре кла, бу ду ћи да ау тор с тим у ве зи ни је са свим 
екс пли ци тан.21 Че ти ри го ди не ка сни је, М. Ћо сић Дра ган са гле да ва 
про ме не у му зич ком об ли ко ва њу игре ду дор ка у се ли ма око Мај дан пе ка, 
а ме ђу ин стру мен ти ма на ко ји ма је од сви ра на ова ме ло ди ја на шле су 
се и гај де (1989). Ин стру мент ка ребј за о ку пио је па жњу и Д. Де ви ћа у 
мо но гра фи ји ко ју је по све тио му зи ци Цр но реч ја (1990), у ко јој раз ма-
тра ње го ве кон струк циј ске и му зич ке осо би не. Вла шког сви ра ча на 
тро гла сним гај да ма из око ли не Бо љев ца про у ча ва Гор да на Ро га но вић 
(1995). Ово је у ли те ра ту ри јед ни ствен слу чај, бу ду ћи да се у свим сту-
ди ја ма у ко ји ма се про у ча ва гај да шка прак са вла шког ста нов ни штва 
го во ри о упо тре би дво гла сних гај ди.22 Иа ко Г. Ро га но вић сви ра ча екс-
пли цит но из два ја као Вла ха, ни јед на од за бе ле же них ме ло ди ја у при-
ме ри ма ни је вла шког по ре кла – у пи та њу су по зна те срп ске ме ло ди је, 
те се упо тре ба тро гла сних гај ди мо же схва ти ти као из у зе так и не дво-
сми сле ни ути цај срп ског на сле ђа. Не ду го по том, Г. Сав чић за дво гла сне 
ма ле гај де у ис точ ној Ср би ји ка же да су вла шке и да се зо ву и ка ра бе 
(1996). Д. Ла јић Ми хај ло вић у сво јој сту ди ји по све ће ној ре ви та ли за-
ци ји гај да шке сви р ке у Ср би ји по ми ње уче шће вла шких гај да ша на 
Са бо ру у Свр љи гу, не ба ве ћи се де таљ ни је овом про бле ма ти ком (2011).

21 Им пли цит но се мо же иш чи та ти да је сви рач Ср бин (ГолеМовић 1985).
22 Љу би ца Ми ло са вље вић је 2002. го ди не је дан свој рад по све ти ла гај да шу из Цр но-

реч ја ко ји му зи ци ра на тро гла сним гај да ма. Она на во ди да је основ на раз ли ка из ме ђу гај ди 
ко је ко ри сти срп ски и вла шки жи ваљ на про сто ру Цр не ре ке тај што Вла си сви ра ју дво гла сне 
(ка ра бе), а Ср би тро гла сне (свр љи шке) гај де (МилоСављевић 2002).
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Дру га чи ји при ступ у про у ча ва њу гај ди при ме нио је у док тор ској 
ди сер та ци ји Р. Ја ко вље вић (2012), ко ји се ба ви пи та њем мар ги на ли зо-
ва ног иден ти те та на при ме ру гај да шке сви р ке у Ср би ји; раз ма тра ни 
су и вла шки гај да ши, са по себ ним фо ку сом на њи хо вој уло зи у по-
смрт ном ри ту а лу. Ау тор сма тра да су упо тре ба гај ди у по смрт ном 
ри ту а лу и из во ђе ње пе сме зо ри ле на њи ма не што чи ме се по твр ђу је 
ет ни ци тет или ау тен тич ност ко ја Вла хе ди фе рен ци ра од дру гих. Гај-
де/ка рабј/ћим пу а је по ми ње и Д. Го ле мо вић (2016), али је по дат ке о овом 
ин стру мен ту ма хом пре у зео из сво јих прет ход них ра до ва. По след њи 
при лог у ко јем се ба ви гај да шком сви р ком Цр но реч ја је сту ди ја А. 
Ли трић (2018). Но ви не ко је се ја вља ју у кон струк циј ском по гле ду је су 
но жни ме ха ни зам за уду ва ва ње ва зду ха и клап на за за тва ра ње по след ње 
ру пи це.

Виолину за вла шко ста нов ни штво за је чар ског кра ја ме ђу пр ви ма 
ве зу је М. Ва си ље вић (1960/1963), ујед но упо тре бља ва ју ћи и њен вла шки 
на зив ла у та. Упо тре ба овог ин стру мен та кроз прак су пе ва ња ба ла да 
у Не го тин ској Кра ји ни по ме ну та је у сту ди ји Д. Де ви ћа (1969а). На кон 
ви ше го ди на, Д. Го ле мо вић за па жа да су се ла у те у ђер дап ском По ду-
на вљу сви ра ле у па ру, или да је сви ра ло ви ше њих, уз прат њу до бо ша 
(1983). Убр зо по том Мир ја на Дам ња но вић свој рад по све ћу је ви о ли ни сти 
из око ли не Кла до ва (1984). Та сту ди ја је за ни мљи ва из ви ше раз ло га. 
Пр ви пут се раз ма тра кон струк ци ја ин стру мен та, а на зи ви жи ца да ју 
се на вла шком је зи ку. Та ко ђе, да та је му зич ка ана ли за и опи сан за ни-
мљив на чин др жа ња гу да ла. Хо мољ ског вла шког ви о ли ни сту пред-
ста вља М. Ћо сић Дра ган (1988), а у овој сту ди ји дат је де таљ ни ји опис 
кон струк ци је ин стру мен та на вла шком је зи ку од прет ход не. За ни мљив 
је по да так да је сви рач удво јио жи це на ви о ли ни и та ко до био мо гућ ност 
да сви ра у па ра лел ним тер ца ма, што ина че ни је ка рак те ри сти ка вла-
шког фол кло ра. Иста ау тор ка на ред не го ди не по ми ње ви о ли ну при-
ли ком са гле да ва ња про ме на у му зич ком об ли ко ва њу игре ду дор ка у 
се ли ма око Мај дан пе ка (ћоСићДраГан 1989). О ви о ли ни – ла у ти, као 
ин стру мен ту на ко ме му зи ци ра ју Вла си, пи ше и Д. Де вић 1990. го ди-
не. У тој сту ди ји пн се пр ви пут до ти че пи та ња по ре кла овог ин стру-
мен та, и за па жа да овај ин стру мент ни је со ли стич ки, већ се обич но 
сви ра удво је, а при маш је ујед но и во кал ни со ли ста. Упо тре бу лап те 
у Хо мо љу по ми ње и Л. Ра јић, раз ма тра ју ћи му зич ке ка рак те ри сти ке 
од сви ра них ме ло ди ја на овом ин стру мен ту (1990). Ла у та ру из Кла до-
ва је сво ју сту ди ју, по том, по све тио и Д. Го ле мо вић (1992в). Ва жна 
но ви на у овом ра ду ти че се над град ње ин стру мен та: сви рач је сво ју 
ви о ли ну по ве зао са по ја ча лом Мinstrel и од та да по чео да на сту па сам. 
Ов де се пр ви пут го во ри и о прак си пре шти ма ва ња ин стру мен та у 
за ви сно сти од ре пер то а ра ко ји се из во ди. Сви р ка на ви о ли ни би ла је 
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пред мет про у ча ва ња и Мла де на Мар ко ви ћа (1992), ко ји је же лео да на 
при ме ру не ре снич ког ко ла при ка же раз ли чи те ме то де тран скрип ци је. 
Не ко ли ко го ди на ка сни је, Г. Сав чић кон ста ту је да је у Цр но реч ју ви о-
ли на вла шко обе леж је (1996). На кон ви ше го ди на па у зе у про у ча ва њу 
овог ин стру мен та, ви о лин ском сви р ком у окви ру ру саљ ског ри ту а ла 
у Зви жду ба ви се Б. Бој ко вић (2011). Она ис тра жу је транс и му зи ку код 
Вла ха, са гле да ва ју ћи, из ме ђу оста лог, ка рак те ри сти ке ру саљ ског ко ла 
краи од сви ра ног на ви о ли ни. Ви о ли ну/ла у ту/лап ту раз ма трао је и у 
не дав ној сту ди ји Д. Го ле мо вић (2016) и у њој се по звао на прет ход на 
ис тра жи ва ња по ме ну тог ин стру мен та. Прак са пе ва ња ба ла да уз прат-
њу ви о ли не да нас је иш че зла са те ри то ри је Мла ве и, пре ма за па жа њи-
ма ау тор ке те ку ће сту ди је – на овом ин стру мен ту из во де се углав ном 
ме ло ди је ко је су прат ња игра ма (раДивојевић 2018). А. Ли трић је у сво-
јој не дав ној сту ди ји фо кус усме ри ла на ви о ли ни сту из Цр но реч ја (2018) 
и, из ме ђу оста лог, по ме ну ла да још увек по сто ји прак са дру га чи јег шти-
мо ва ња ви о ли не у од но су на кла си чан штим, чи ме из во ђач же ли да 
по стиг не звук сли чан гај да ма.

Бу шен/ри ка ло је пр ви вла шки ин стру мент ко ме је у пот пу но сти 
би ла по све ће на јед на ет но му зи ко ло шка сту ди ја. Пр ви пут га по ми ње 
Д. Де вић у ра ду о му зи ци Не го тин ске Кра ји не (1969а), у ко јем га не 
раз ма тра де таљ ни је, али се те исте го ди не у дру гој при ли ци њи ме 
ми ну ци о зно ба вио, по сма тра ју ћи га у син хро ниј ској пер спек ти ви 
(1969б/1969в). Ипак, у тој сту ди ји ау тор ниг де екс пли цит но не из но си 
ко ја ет нич ка гру па упо тре бља ва овај ин стру мент, већ се то мо же за-
кљу чи ти по сред но, на осно ву на зи ва ко ји су да ти и на срп ском и на 
вла шком је зи ку. Опи су је два на чи на израде ин стру мен та, ње го ве де-
ло ве, ма те ри јал за из ра ду, ка рак те ри сти ку сви р ке и ње ну функ ци ју, а 
раз ма тра и аре ал рас про сти ра ња овог ин стру мен та на ши рем под руч-
ју Евро пе. Исти ау тор две де це ни је ка сни је раз ма тра ри ка ло/буш јен у 
окви ру сво је мо но гра фи је по све ће не му зи ци Цр но реч ја (Девић 1990), 
где по ре ди сви р ку из ове обла сти са слич ним при ме ри ма из Ру му ни-
је, и до ти че се пи та ња по ре кла овог ин стру мен та. И Ма ри ја Дум нић 
се до ти че вла шког бу ше на (2005). Она са гле да ва аре ал ње го вог рас про-
сти ра ња и по ре ди га са слич ним ин стру мен ти ма из окру же ња. Ко ри-
шће ње бу ше на на про сто ру Хо мо ља по ми ње и И. Ар се ни је вић, не 
ба ве ћи се де таљ ни је сви р ком и кон струк ци јом ин стру мен та (2008). 
Ре фе ри ра ју ћи на рад Д. Де ви ћа, о овом ин стру мен ту је не дав но пи сао 
и Д. Го ле мо вић (2016).

Ин стру мент под на зи вом ду ду рејш пр ви је про на шао Д. Де вић 
под но Хо мољ ских пла ни на. Го ди не 1974. раз ма трао је ње го ву функ ци-
ју и кон струк циј ске осо би не, го во ре ћи да је род но од ре ђен – за раз ли ку 
од дру гих ин стру ме на та, на ду ду реј шу су му зи ци ра ле ис кљу чи во жене. 
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Ду ду љејш по ми ње исти ау тор у окви ру сво је мо но гра фи је о му зи ци 
Цр но реч ја и кон ста ту је да овај ин стру мент по сто ји са мо у се ћа њу ка зи-
ва ча (Девић 1990). На овај из вор се по том по зи ва Г. Сав чић, на во де ћи 
да су ду ду рејш сви ра ле же не у вла шким се ли ма Цр но реч ја и да је та мо 
имао сиг нал ну функ ци ју (1996). О ду ду љеј шу/ду ду реј шу пи ше и Д. Го-
ле мо вић, али не до но си но ве по дат ке, већ ре фе ри ра на Де ви ћев рад из 
Хо мо ља (2016).

О упо тре би двојницабор дун ског ти па код вла шког ста нов ни штва 
пр ви пут са зна је мо из мо но гра фи је Д. Де ви ћа (1990). Ау тор за па жа да 
се на те ри то ри ји Цр но реч ја оне ви ше не упо тре бља ва ју, већ да по сто-
је са мо у се ћа њу ка зи ва ча. Мир ја на Ву ки че вић За кић раз ма тра по том 
ка рак те ри сти ке вла шког дво ја на про на ђе ног у око ли ни Ку че ва (1992), 
по ре де ћи га са срп ском и бу гар ском ва ри јан том. На во ди да се пан дан 
овом ти пу ин стру мен та на ла зи и у Ру му ни ји, и да је ово ис кљу чи во 
па стир ска сви ра ла са ко му ни ка циј ском функ ци јом. Као и Де вић, ау тор-
ка са оп шта ва да ин стру мент ни је ви ше део ак ту ел не му зич ке прак се. 
Из но си и не ко ли ко чи ње ни ца ко је се ти чу по ре кла бор дун ских двој ни-
ца, и сма тра да су вла шки сто ча ри у сред њем ве ку ра ши ри ли овај ин-
стру мент у кар пат ску област све до Укра ји не, а на за па ду до Сло вач ке. 
Г. Сав чић (1996) и М. Шур ба но вић (2004) у сво јим ра до ви ма та ко ђе 
до но се по ме не о овом ин стру мен ту, али ре фе ри ра ју ћи на већ по сто је ћу 
ли те ра ту ру, без но вих за кљу ча ка.

Кавал, ду гу сви ра лу са пет ру па, пр ви пут по ми ње Д. Го ле мо вић 
(1983). По ре ди га са це ва ром и за па жа да за раз ли ку од ње ка вал не ма 
гла сни це. О сви ра ли ко ја се на зи ва ру мун ски ка вал пи ше И. Ар се ни-
је вић, на во де ћи да је то ду га сви ра ла са пет ру па, ко ју је про на шла у 
Хо мо љу (2008). Пре ма но ви јим ис тра жи ва њи ма ау тор ке те ку ће сту ди је, 
овај ин стру мент још увек оп ста је у прак си истог хо мољ ског сви ра ча. 
О ка ва лу по но во пи ше Д. Го ле мо вић 2016. го ди не, ре фе ри ра ју ћи на свој 
рад из 1983; он екс пли цит но ди фе рен ци ра вла шки ка вал од ка ва ла са 
те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је (2016).23

У гру пу ин стру ме на та ко ји су нај ма ње ис тра жи ва ни спа да ју ву ва/
ду ва, дрнд,дипла/ка ра ба,гајденицаилист. Бу ду ћи да су ови ин стру-
мен ти по ми ња ни у све га по јед ној сту ди ји, и да се њи ма ау то ри ни су 
де таљ ни је ба ви ли, и овом при ли ком ће мо се са мо за др жа ти на по ме ну 
њи хо вог по сто ја ња у вла шкој му зич кој кул ту ри.

На ди на мич ност вла шке му зич ке кул ту ре ука за но је по сред но и 
раз ма тра њем новихфабричкихинструмената у прак си. То сва ка ко 

23 Да ли је овај ин стру мент за и ста ру мун ски или се ра ди о вла шкој ва ри јан ти сви ра ле, 
за са да не мо же мо го во ри ти са си гур но шћу, бу ду ћи да је ре ги стро ван код са мо дво ји це вла шких 
сви ра ча, за ко је се не зна да ли су би ли ме ђу соб но по ве за ни. Ово, као и пи та ње ње го ве рас-
про стра ње но сти, за са да оста је отво ре но за не ка бу ду ћа ис тра жи ва ња.
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ин ди ку је и пре о бли ко ва ње (му зич ког) иден ти те та, с об зи ром на то да 
су ови ин стру мен ти ши ро ко рас про стра ње ни и ба зич но „ана ци о нал ни“, 
те „на ци о нал ни (ет нич ки) пред знак“ до би ја ју тек кроз прак су – сви-
ра ње на њи ма, што се мо же и де таљ ни је раз ма тра ти у окви ру по себ не 
сту ди је. Је дан од да нас ра до упо тре бља ва них ин стру ме на та ове вр сте 
ме ђу вла шким ста нов ни штвом је сте труба (и дру ги ли ме ни ду ва чи, 
со ли стич ки и у окви ру блех ор ке ста ра). За ни мљи во је да М. Ва си ље-
вић у свом ра ду из 1960. го ди не ли ме не ду вач ке ин стру мен те ве зу је 
са мо за срп ску за јед ни цу за је чар ског кра ја, из ја вљу ју ћи да их код Вла ха 
не ма (1960/1963). У Не го тин ској Кра ји ни си ту а ци ја је би ла дру га чи ја. 
М. Об ра до вић још 1964. на во ди да се на овом про сто ру рет ко где мо гло 
на и ћи на сви ра ње у ду дук или гај де,24 а да је је дан од ин стру ме на та 
ко ји их је за ме нио би ла упра во тру ба (1964). У ђер дап ском По ду на вљу 
се по чет ком 1980-их тру ба ко ри сти ла са мо у скло пу ма њих ан сам ба ла 
(ГолеМовић 1983), што ви ди мо да је био слу чај и у дру гим де ло ви ма 
се ве ри сточ не Ср би је (ГолеМовић 2016). Ње ној по пу ла ри за ци ји сва ка ко 
је до при нео чу ве ни вла шки тру бач Ми ле Ма ту шић из око ли не Ку че-
ва. Ње му у част при ре ђе но је пр во так ми че ње тру ба ча со ли ста у Ку-
че ву 2006. го ди не, на ко јем се, пре ма про по зи ци ја ма, из во ди и јед на 
ком по зи ци ја са ње го вог ре пер то а ра (лајићМихајловић, анЂелковић
Грашар 2017). Ово је ва жан део кул тур не по ли ти ке и прак се у по гле ду 
од но са му зи ке и иден ти те та. Упо тре ба хармоникеу вла шкој му зи ци 
за бе ле же на је 1964. го ди не, а на во ди се да је у то вре ме сти ца ла ве ли ку 
по пу лар ност пре ко ра ди ја (оБраДовић 1964). У ђер дап ском По ду на вљу 
се по чет ком 1980-их ко ри сти у окви ру ан сам ба ла, а Д. Го ле мо вић за па-
жа да се у ан сам бли ма ко ји у са ста ву има ју хар мо ни ку ја вља ју акорд ски 
скло по ви (1983). Ин те ре сант но је за па жа ње Д. Де ви ћа да пре 1990-их 
цр но реч ки Вла си ни су сви ра ли на хар мо ни ци, иа ко је она у дру гим кра-
је ви ма би ла у упо тре би (Девић 1990). Ак ту ел на ис тра жи ва ња ау тор ке 
сту ди је по ка за ла су да је да нас овај ин стру мент ве о ма по пу ла ран ме ђу 
вла шким ста нов ни штвом Мла ве, Хо мо ља и Зви жда, а као је дан од нај-
бо љих вла шких хар мо ни ка ша из два ја се Ве ли зар Ма ту шић из Ку че ва. 
Дру ги фа брич ки ин стру мен ти по ми њу се спо ра дич но и то ис кљу чи во 
у окви ру ан сам ба ла: кларинет (оБраДовић 1964; ГолеМовић 1983; Девић 
1990), контрабас са зве ки ри ма, гитара, басгитара, саксофон(ћоСић
ДраГан 1988). 

Увид у до са да шња ис тра жи ва ња ин стру мен тал ног вла шког на-
сле ђа от кри ва нам ком плет ни ју му зич ку сли ку не го што је то би ло са 
во кал ном и во кал но-ин стру мен тал ном тра ди ци јом. Мо же мо за кљу чи ти 

24 Ау тор у сво јој сту ди ји на по ми ње да је исту си ту а ци ју кон ста то вао 1931. Вла ди мир 
Ђор ђе вић (уп: оБраДовић 1964).
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да ни вла шка ин стру мен тал на му зи ка ни је одо ле ла но вим иза зо ви ма, 
да су у му зи ци на ста ле про ме не, очи то ва не пре све га у упо тре би но вих 
ин стру ме на та, али и у тем пе ра ци ји и про ме ни кон струк циј ских ка рак-
те ри сти ка оних ста рих. Нај ра ди кал ни ја про ме на је сте по ја ва ви ше гла-
сја и хар мон ског му зич ког ми шље ња, што ни је слу чај са при ме ри ма 
во кал не прак се. Ме ђу тим, осим ис црп них и кон ти ну и ра них ис тра жи-
ва ња флу е ра, оста ли ин стру мен ти про у ча ва ни су спо ра дич но. За то је 
и у овом ви ду му зич ког из ра жа ва ња Вла ха не мо гу ће спро ве сти из два-
ја ње по тен ци јал них му зич ких ди ја ле ка та. 

Од нос ис тра жи ва ча пре ма вла шкој ет нич кој за јед ни ци  
у Ср би ји

По след њи сег мент ове сту ди је би ће по све ћен од но су ау то ра пре ма 
Вла си ма као ма њи ни. По ку ша ће мо да са гле да мо ка ко су осло вља ва ни 
то ком про те клог ше зде се то го ди шњег пе ри о да ис тра жи ва ња, да ли су 
увек из два ја ни као по себ на гру па, да ли је раз ма тра но пи та ње њи хо вог 
по ре кла, да ли је до ти ца но пи та ње вла шког иден ти те та. 

У вре ме ка да су о вла шкој му зи ци пи са ни пр ви ет но му зи ко ло шки 
при ло зи (од 1960. го ди не), њи хов ста тус пре ма др жав ним за ко ни ма 
ни је био ре гу ли сан на исти на чин као да нас. Пре ма по да ци ма Ре пу-
блич ког за во да за ста ти сти ку, на по пи си ма ста нов ни штва од 1961. до 
2011. го ди не (пе ри од ка да су вр ше на ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња), 
Вла си су увек пре по зна ти као ма њи на, али су до 1991. го ди не на осно ву 
на ци о нал не при пад но сти свр ста ва ни у гру пу озна че ну као „Ју го сло-
ве ни“, док су, по „на род но сти“ пре по зна ва ни као Вла си (Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, 2019). У по пи су из 2002. го ди не пре по зна ти су у 
окви ру по де ле „Основ ни ску по ви ста нов ни штва пре ма ак тив но сти и 
по лу“ (Исто). По след њи по пис ста нов ни штва из 2011. го ди не Вла хе 
из два ја као ма њи ну ко ја има по себ ну на ци о нал ну при пад ност (Исто). 
Та ко се и од нос ис тра жи ва ча ет но му зи ко ло га пре ма овој ма њи ни ме њао 
кроз вре ме, а по ред то га би вао је и тер ми но ло шки раз ли чи то од ре ђи-
ван. Ва си ље вић их на зи ва „Ср би ма са вла шким ма тер њим је зи ком“ 
(1960/1963: 31/66). Као што је по ме ну то, све до 1990-их го ди на де ша-
ва ло се и да екс пли цит на ет нич ка иден ти фи ка ци ја из во ђа ча и/или 
му зи ке из о ста не. При ме ра ра ди, про у ча ва ју ћи му зи ку Не го тин ске 
Кра ји не, М. Об ра до вић кон ста ту је да на овом под руч ју жи ве и Ср би и 
Вла си, али у ње го вом тек сту ни је ја сно по ста вље но да ли про у ча ва не 
ин стру мен те ко ри сте обе за јед ни це или са мо јед на од њих (1964).25 
Го ди не 1969. Д. Де вић у сво јој сту ди ји по све ће ној ри ка лу/бу ше ну ниг де 

25 Исти је слу чај и са сту ди јом За гор ке Мар ко вић из 1971. го ди не, у ко јој ау тор ка про-
у ча ва сви рав ку-флу ер. Она на во ди да се овај ин стру мент сре ће и код срп ског и код вла шког 
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екс пли цит но не из но си ин фор ма ци ју о то ме да ли овај ин стру мент ко-
ри сти срп ско или вла шко ста нов ни штво, али се на осно ву на зи ва ин стру-
мен та мо же за кљу чи ти да је он у при ме ни и код јед них и код дру гих 
(1969б/1969в).26 У дру гој при ли ци овај ау тор пи ше о ан сам блу фру ла-
ша, на во де ћи да се „фру ла шко ан сам бал ско сви ра ње сре ће је ди но код 
Вла ха“, али ипак у за кључ ку пи ше да „за јед нич ко сви ра ње на фру ли 
код Ср ба [истакла М. Р.] у се ве ро и сточ ној Ср би ји ву че по ре кло из дав-
ни на“ (Девић 1988), на осно ву че га се мо же ви де ти да он вла шку му зи-
ку по сма тра као део срп ског на сле ђа. Чу ве ним ви о ли ни стом Ми ла ди ном 
Ни ко ли ћем ба ви ли су се М. Ћо сић Дра ган (1988), а по том и М. Мар ко вић 
(1992), али ни јед но од њих двоје ни је на гла сио да се ра ди о вла шком 
му зи ча ру, од но сно о вла шким ме ло ди ја ма (Марковић 1992). Већ у сво-
јој сле де ћој сту ди ји по све ће ној вла шкој му зи ци, М. Ћо сић Дра ган се 
освр ће на пи та ње по ре кла Вла ха (ре фе ри ра ју ћи на ет но ло шке из во ре; 
1989), што ујед но пред ста вља и по мак у том по гле ду ка да су ет но му зи-
ко ло шке сту ди је у пи та њу.

Осим што су пер ци пи ра ни као део срп ског на ро да, Вла си су у ет но-
му зи ко ло шким ра до ви ма све до 1990. го ди не по сма тра ни као једин ствен 
ен ти тет. Та да је об ја вље на мо но гра фи ја Д. Де ви ћа, у ко јој је на пра вљен 
ве ли ки ко рак пре ма ре ал ни јем са гле да ва њу по ре кла Вла ха и њи хо вог 
ет нич ког иден ти те та (1990), што не чу ди ако се у об зир узме чи ње ни ца 
да је овај ет но му зи ко лог, та ко ђе, сту ди рао и ет но ло ги ју, што је бит но 
усме ри ло ње гов ет но му зи ко ло шки рад, као и рад ње го вих сту де на та. 
Де вић је пр ви ет но му зи ко лог ко ји по ми ње по сто ја ње два вла шка ен ти-
те та, ун гу ре ан ског (ун гур јан ског) и ца ран ског, што ће не дво сми сле но 
ути ца ти на по то ње ис тра жи ва че. Де таљ ни је се ба вио по ре клом вла-
шког ста нов ни штва и из нео ста во ве дру гих струч ња ка о овом пи та њу, 
око ко јег ни је по стиг нут кон сен зус,27 те ипак до нео за кљу чак да се Вла-
си раз ли ку ју од Ру му на по го во ру и на чи ну жи во та. На исту ли те ра ту ру 
ре фе ри ра и Л. Ра јић Ра ден ко вић, и ко мен та ри ше да о њи хо вом ет нич ком 
по ре клу не по сто ји ја сан став ни ме ђу њима са мима (1995: 7).

ста нов ни штва, али не об ја шња ва раз ли ке ни у сви р ци ни у кон струк ци ји ин стру мен та код 
ове две ет нич ке за јед ни це (Марковић 1971).

26 Го ди не 1974, исти ау тор у сту ди ји по све ће ној ду ду реј шу, за ко ји се да нас по у зда но 
зна да је вла шки ин стру мент, ниг де екс пли цит но не из но си по да так да га ко ри сти вла шко 
ста нов ни штво (Девић 1974/2001).

27 Де вић из но си став Ј. Цви ји ћа и Т. Ђор ђе ви ћа да ме ђу Вла си ма не ма ста ро се де лач ког 
ста нов ни штва и да су сви „но во до се ље ни“ – Ун гу ре а ни из Ал ми ша у Ба на ту и из Ер де ља, 
а Ца ра ни из Ру му ни је – али и став М. Дра шки ћа ко ји сма тра да је у се ве ро и сточ ној Ср би ји 
би ло и вла шких ста ри на ца. Ука зу је и на ми шље ње Д. Ан то ни је ви ћа, ко ји сма тра да пи та ње 
по ре кла Вла ха-сто ча ра не ма јед но знач но ту ма че ње у на у ци. По ми ње и став П. Вла хо ви ћа 
да да на шњи Вла си на се ље ни на про сто ру се ве ро и сточ не Ср би је не ма ју ве зе са ста ро бал кан-
ским Вла си ма, већ да су то Ун гур ја ни ко ји су се спу сти ли у област Цр не ре ке са за пад них 
огран ка Кар па та (Девић 1990).
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Н. Фра ци ле, ру мун ски ет но му зи ко лог из Вој во ди не, им пли цит но 
раз два ја му зич ку кул ту ру Вла ха и Ру му на, бу ду ћи да се, ка ко сам на-
во ди, ба ви пи та њем про ме не сти ла и ре пер то а ра у ин стру мен тал ној 
му зи ци Ср ба, Вла ха и Ру му на у Ср би ји (2001). На да ље, П. По зна но вић 
по ли тич ки нео сно ва но из ја вљу је да су Ср би у Хо мо љу аси ми ло ва ли 
Вла хе, али не за ла зи у ми ну ци о зни је раз ма тра ње дру штве них од но са 
ове две гру па ци је (2006). Озбиљ ни је се вла шким иден ти те том ба вио 
Р. Ја ко вље вић у док тор ској ди сер та ци ји (2012). Иа ко та сту ди ја ни је у 
пот пу но сти по све ће на Вла си ма и вла шкој му зи ци, ау тор се освр ће на 
мар ги на ли зо ва ни иден ти тет ове за јед ни це. Ис ти че да су Вла си јед на 
од нај ди стинк тив ни јих ет нич ких гру па на про сто ру се ве ро и сточ не 
Ср би је. На во ди да је њи хо во ла ко „спа ја ње“ са ве ћин ским ста нов ни штвом 
(хо ли стич ки мар ги нал ним) омо гу ћи ло да из ра зе исто вре ме но и вла шки 
и де ли мич но срп ски иден ти тет, и то ви ди као зам ку ко ју су мно ги на-
уч ни ци ис ку си ли при ли ком из но ше ња од ре ђе них тврд њи у ди ску си-
ја ма о вла шкој ет нич кој при пад но сти. За па жа да су се Вла си до ско ра 
иден ти фи ко ва ли као Ју го сло ве ни или Ср би, ре ђе као Вла си, али то 
ви ди „са мо као до дат ни иден ти фи ка циј ски то кен, пре не го истин ске 
раз ли ке или са мо и ден ти фи ка ци је“, и го во ри да да нас вла сти у Ср би ји 
пре по зна ју Вла хе као истин ски ди стинк тив ну ет нич ку гру пу или ма-
њи ну (2012: 111). За раз ли ку од Л. Ра јић Ра ден ко вић, Ја ко вље вић до-
ку мен ту је да су Вла си све сни свог по ре кла и сво је при пад но сти, али 
при том оно га што овај ау тор на зи ва „сим би о тич ном ет нич ком при-
пад но шћу“ – са гле да ва ју ћи њи хо ву хи брид ност у спо ју до бро по зна тог 
јав ног (срп ског) иден ти те та и оног ин тим ни јег и при ват ног (вла шког) 
(2012: 112). И у об у хват ној сту ди ји Д. Го ле мо вић је раз ма трао пи та ње 
по ре кла Вла ха, тач ни је, по ре кла вла шког на ро да (ау тор их на зи ва упра-
во та ко, вла шким на ро дом) – а за кљу чак гла си да за са да не по сто ји 
кон сен зус око то га ко су Вла си, пре све га због не до стат ка ре ле вант них 
чи ње ни ца за ово пи та ње, иа ко се из два ја ју два глав на ста но ви шта: да су 
Вла си Ру му ни и да они то ни су.28 Да ље, ау тор по ку ша ва да про це ни 
њи хо ву спе ци фич ност пре ко кул тур них обе леж ја, као што су је зик, тра-
ди ци о нал на на род на но шња, тра ди ци о нал не на род не игре и тра ди цио-
нал на на род на му зи ка. На кра ју, ис ти че про блем ком па ра ци је му зи ке 
и игре Вла ха Ун гур ја на и Ца ра на, јер су их ис тра жи ва чи углав ном сма-
тра ли једин стве ним ен ти те том (ГолеМовић 2016).

Прет ход но из не те чи ње ни це го во ре да су се ет но му зи ко ло зи ба ви-
ли пи та њем вла шког иден ти те та ма хом ре фе ри ра ју ћи на ис тра жи ва ња 
из дру гих ди сци пли на (ет но ло ги је, ан тро по ло ги је, исто ри је итд.), те се 

28 Ау тор у јед ној фу сно ти по ста вља и обр ну то пи та ње: Да ли су Ру му ни Вла си? (Го
леМовић 2016: 223). Ово пи та ње пре то га ни је по кре та но у ет но му зи ко ло шким сту ди ја ма.
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ни су ди рект но до ти ца ли пи та ња од но са му зи ке и иден ти те та, осим Р. 
Ја ко вље ви ћа. То је је дан од раз ло га што су ис тра жи ва ња ау тор ке те ку ће 
сту ди је усме ре на упра во у том прав цу.

* * *
Ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња вла шке му зи ке у Ср би ји од 1960. 

го ди не до да нас да ла су вр ло хе те ро ге не и не пот пу не, али ипак зна-
чај не ре зул та те. Ова ша ро ли ка си ту а ци ја ко ја је са гле да на у по сто је ћим 
ра до ви ма од ра жа ва и оп шту сли ку раз во ја срп ске ет но му зи ко ло ги је, 
ко ја је то ком раз ма тра них 60 го ди на про ла зи ла кроз раз не фа зе. При-
том, углав ном ни је би ло ја сно по ста вље них ис тра жи вач ких стан дар да 
и на чи на ет но граф ске ре пре зен та ци је, а ду го роч ни ји за цр та ни пла но-
ви тим ских ис тра жи ва ња вла шке му зи ке би ло је у са мо не ко ли ко, већ 
на ве де них, слу ча је ва. Исто та ко, тре ба при ме ти ти да су мно ги сту дент-
ски школ ски ра до ви би ли зна ча јан за ма јац да љих ис тра жи ва ња ове 
те ма ти ке (упр кос то ме што су у мно гим слу ча је ви ма еви дент но сла-
би јег ква ли те та).

За хва љу ју ћи ана ли зи ра ним сту ди ја ма, сте као се увид у по сто ја ње 
во кал них жа нр о ва и ин стру мен та ри ју ма, као и у не ке ка рак те ри сти ке 
вла шког му зич ког је зи ка. То ком ше зде се то го ди шњег пе ри о да мо гу се 
пра ти ти про ме не али и кон ти ну и тет у му зи ци, прем да са мо на оп штем 
му зич ком (вла шком) ни воу. Та ко се на осно ву по сто је ћих ра до ва не 
мо же у пот пу но сти сте ћи увид ни у син хро ниј ску ни у ди ја хро ниј ску 
пер спек тву свих из дво је них во кал них и ин стру мен тал них жа нр о ва. 
Тре ба скре ну ти па жњу и на не до вољ ну ис тра же ност ве ћи не во кал них 
жа нр о ва, од ко јих су не ки пре ста ли да бу ду део ак ту ел не прак се, а о 
чи јим ка рак те ри сти ка ма се да нас ве о ма ма ло зна, те се, због ра пид ног 
не ста ја ња вла шке му зи ке, мо ра ука за ти и на ур гент ност ње ног да љег 
ис тра жи ва ња. Чак ни жа нр о ви ко ји су у ве ћој ме ри пр о у ча ва ни не мо гу 
се у пот пу но сти са гле да ти у исто риј ској ди мен зи ји, чи ме би се сте као 
увид у њи хов кон ти ну и тет и по ступ ност про ме на. Са ин стру мен тал-
ним на сле ђем је си ту а ци ја дру га чи ја, с об зи ром на то да је, због од су-
ства је зич ке ба ри је ре, ис тра жи ва чи ма би ло лак ше да при сту па ју овом 
пр о бле му, прем да ни сви ис тра же ни ин стру мен ти ни су пр о у ча ва ни у 
ис тој ме ри, а ни са кон стант ном па жњом.

Ви ше пу та по ме ну то не рав но мер но ге о кул тур но пр о у ча ва ње оне-
мо гу ћу је од ре ђи ва ње спе ци фич но сти ко је ди фе рен ци ра ју му зи ку ца-
ран ског и ун гур јан ског ен ти те та. У при лог овом пр о бле му го во ри и 
чи ње ни ца да је на њи хо во по сто ја ње ука за но тек 1990. го ди не, као и да 
је у фо ку су ис тра жи ва ча до ми нант но би ла му зи ка Ун гурја на, док су 
Ца ра ни пр о у ча ва ни у знат но ма њој ме ри. Још је дан про блем ко ји се 
ја вља у сту ди ја ма све до 1990. го ди не (али и у по је ди ним слу ча је ви ма 
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на кон овог пе ри о да) је сте и не до вољ но ја сна ди фе рен ци ја ци ја срп ског 
и вла шког му зич ког на сле ђа у раз мо тре ним сту ди ја ма, као и не пер ци-
пи ра ње вла шке ма њи не као истин ски ди стинк тив не гру пе.29 Бу ду ћа 
ис тра жи ва ња тре ба ло би да бу ду усме ре на на ло кал не спе ци фич но сти 
вла шке му зич ке прак се, по том на ис тра жи ва ња ге о кул тур них под руч ја 
ко ја су не до вољ но по зна та, на кон че га би се сте кла це ло ви та сли ка 
му зич ког жи во та Вла ха, што би омо гу ћи ло да се у ре ал но син те тич кој 
сту ди ји из ло же ка рак те ри сти ке вла шке му зи ке ко је је де фи ни шу, и 
раз гра ни ча ва ју у од но су на срп ску и ру мун ску.
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EthnomusicologicalResearchesofVlachMusicinSerbia

Sum mary

Due to the in te rest of the re se ar chers for the mu sic of mi no ri ti es in re cent years, the 
need for a cri ti cal analysis of the pre vi o us et hno mu si co lo gi cal stu di es has been po in ted 
out. The aim of this study is to hig hlight the de gree of in te rest in study of this et hno mu-
si co lo gi cal pro blem, which wo uld al so con tri bu te to the exa mi na ti on of the hi story of the 
di sci pli ne, espe ci ally in the na ti o nal fra me works, in re la tion to the com mit ment to the 
re se arch of mu sic cul tu res of mi no rity gro ups, very to pi cal in the world to day. Et hno mu-
si co lo gi cal re se arch of the Vlach mu sic in Ser bia sin ce the 1960s has gi ven very he te ro-
ge ne o us and in com ple te, yet sig ni fi cant, re sults. Thanks to the analyzed stu di es, the re 
has been ga i ned an in sight in to the exi sten ce of vo cal gen res and in stru ments, as well as 
in to the cha rac te ri stics of the Vlach mu sic lan gu a ge. Over a sixty-year pe riod, chan ges 
can be mo ni to red, but al so a con ti nu ity in mu sic, alt ho ugh only glo bally. Thus, ba sed on 
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the exi sting works, ne it her the synchro nic nor the di ac hro nic per spec ti ve of studying all 
the se lec ted vo cal and in stru men tal gen res can be con si de red as a who le. Une ven ge o cul-
tu ral study pre vents the de ter mi na tion of the spe ci fic fe a tu res that dif fe ren ti a te the mu sic 
of two en ti ti es ‒ Țărani and Un gu re ni. This is cor ro bo ra ted by the fact that the ir exi sten ce 
is in di ca ted only in 1990, and that mostly Un gu rian mu sic was in the fo cus of the re se ar-
chers, whi le the mu sic of Țărani was stu died to a much les ser ex tent. Anot her pro blem 
that ari ses in stu di es be fo re 1990 (but al so in so me ca ses af ter this pe riod) is the in suf fi-
ci ently cle ar dif fe ren ti a tion of Ser bian and Vlach mu si cal he ri ta ge, as well as the non-
per cep tion of the Vlach mi no rity as a truly dis tin cti ve gro up. Fu tu re re se ar ches sho uld 
fo cus on the lo cal spe ci fi ci ti es of the Vlach mu sic prac ti ce, which wo uld il lu mi na te the 
exi sten ce of dif fe rent mu si cal di a lects in this et hnic com mu nity.

Keywords: Vlach mu sic, mi no rity mu sic, Vlach iden tity, Vlach vo cal/vo cal-in stru-
men tal/in stru men tal prac ti ce.
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АНА Д. РА ШКО ВИЋ
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду

ТРА ГО ВИ МА ЈУ ЖНО СЛО ВЕН СКЕ ФИТ НЕ НО ТА ЦИ ЈЕ  
ДО РУ СКЕ ЗНА МЕ НЕ НО ТА ЦИ ЈЕ: МУ ЗИЧ КА ВЕ ЗА  

СРП СКИХ МИ НЕ ЈА ИЗ XIV ВЕ КА И РУ СКИХ  
СТИ ХИ РА РА XVI –XIX ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: Фит на но та ци ја је услов ни на чин бе ле же ња на пе ва у бо го слу жбе ним 
књи га ма за јед нич ки за Ју жне и Ис точ не Сло ве не, што по твр ђу је слич ност или исто вет-
ност фи та и фит них ком плек са у ру ским, срп ским и бу гар ским ок то и си ма, три о ди ма 
и ми не ји ма. У овом ра ду пред ста вља мо на ше нај но ви је от кри ће фит них ком плек са у 
два срп ска ми не ја из XIV ве ка, ко ји по ста ју тач ка по ла зи шта у ди ја хро ној ком па ра тив-
ној ана ли зи ко ја об у хва та хи лан дар ске и ру ске не ум ске сти хи ра ре. Ре зул тат ана ли зе 
кон крет них но тира них фраг ме на та, ко ји пред ста вља ју матeријални до каз срп ске сред-
њо ве ков не му зич ке пи сме но сти, по ка зу је да су фит не фор му ле у срп ским ми не ји ма, 
ко је во де по ре кло из нај ста ри јих сло је ва ви зан тиј ске но та ци је, мно го бли же сло вен ским 
пи сме ним му зич ким тра ди ци ја ма не го ли пост ви зан тиј ској тра ди ци ји. С дру ге стра не, 
ана ли за да тих фраг ме на та је по ка за ла да се у осно ви ру ских не ум ских за пи са пе са ма 
срп ским све ти ма мо гла на ла зи ти срп ска ар ха ич на вер зи ја на пе ва истих, ко ја је до 
да нас са чу ва на у срп ским ми не ји ма ра не је ру са лим ске тра ди ци је. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фи та, фит на но та ци ја, фит ни ком плекс, зна ме на но та ци ја, ми неј, 
сти хи рар.

Увод
Фит на но та ци ја (фи то-но та ци ја), као је дан од нај ста ри јих об ли ка 

му зич ке пи сме но сти, ле жи у осно ви не ум ских си сте ма за бе ле же ње 
цр кве не му зи ке у хри шћан ским бо го слу жбе ним ру ко пи си ма са про-
сто ра Си ри је (raasted 1979: 11–77), Ви зан ти је (raasted 1962: 302–310), 
Бал ка на (кожухаров 1974: 324–343; 1980: 228–246) и Ру си је (заБолотная 
2001; плетнёва 2003: 443–451; 2008: 87–99; 2008а; тутолМина 2004; 2008: 
15–30). Кул тур на кли ма про стра ног ко ри до ра ко ји је на се ља ва ла ова 
ве ли ка гру па хри шћан ских на ро да, ко ји ће се по сле Ве ли ког рас ко ла 
окре ну ти ис точ ном хри шћан ству, из не дри ла је ба зу му зич ке пи сме-
но сти Ис точ них и Ју жних Сло ве на. 
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Нај ста ри ји слој сло вен ске му зич ке пи сме но сти ко ји је са чу ван у 
ру ским, бу гар ским и срп ским сред њо ве ков ним бо го слу жбе ним ко дек-
си ма од XII до XV ве ка од но си се упра во на фит ну но та ци ју. У срп ској 
на у ци овај ста ри тип но та ци је до са да ни је за о ку пљао па жњу му зи ко-
ло га, бу ду ћи да се на ла зи у та ко зва ним не но ти ра ним ру ко пи си ма, 
ко ји, на жа лост, ни су би ли пред мет му зи ко ло шких ис тра жи ва ња. Ме-
ђу тим, пре не брег ну ти чи ње ни цу да су бо го слу жбе ни хим но граф ски 
тек сто ви ко ји су при па да ли од ре ђе ном гла су осмо гла сја или по доб ну 
би ли на ме ње ни пе ва њу, зна чи ло је не ви де ти озна ке за но та ци ју из над 
тек ста у ви ду сло ва Ѳ, са до дат ним зна ци ма или без њих, ко ји за јед но 
фор ми ра ју та ко зва ни фит ни ком плекс.1

Ре зул та ти ру ских ме ди је ви ста у по след њих не ко ли ко де це ни ја 
по ка за ли су фун да мен тал но срод ство фит не и ру ске зна ме не но та ци је, 
те су фит ну но та ци ју на зва ли скра ће ним об ли ком ру ске зна ме не.2 У 
овом ра ду по твр ди ће мо да ве за из ме ђу ове две но та ци је без у слов но 
по сто ји, ме ђу тим, ства ри ће мо по ста ви ти у дру га чи јем по рет ку, пре ма 
ко ме је фит на но та ци ја оп ште сло вен ска пре те ча зна ме не но та ци је. 

Бу ду ћи да је гра фич ки сим бол Ѳ, ком би но ван са дру гим не у ма ма, 
у ру ској зна ме ној но та ци ји пред ста вљао дуг, ме ли зма ти чан од сек, ме-
ло диј ски ем фа зис, од но сно кул ми на ци ју на од ре ђе ним, кључ ним, ре-
чи ма бо го слу жбе не пе сме,3 ово зна че ње је не сум њи во фи та има ла и у 
ра ни јим, сред њо ве ков ним но ти ра ним и де ли мич но но ти ра ним ру ко-
пи си ма сло вен ског пра во слав ног кул тур ног кру га, али и ши ре (raa
sted 1962: 303; заГреБин 1998: 231; troelsgaard 2011: 27; sgandura 2018: 
300). Овај ста ри, ба зич ни слој но та ци је су сре ће се од XII до XV ве ка 
у срп ским ок то и си ма свих ти по ва,4 по сним три о ди ма (тутолМина 2004; 

1 Ко ри шће ни гра фич ки сим бо ли, пре ма ко ји ма фит на но та ци ја и до би ја на зив, де ли ли 
су се на оне у ви ду са мог сло ва Ѳ и оне ко ји су пред ста вља ли ком плекс не у ма ко ји под ра зу-
ме ва и другe симболe око сло ва Ѳ, (ле во, де сно или из над да тог сло ва), што се још на зи ва и 
фи та са кон во јем, вид. заБолотная 2001: 108–109; плетнёва 2008 а: 33. 

2 За бо лот на сма тра да је фит на но та ци ја у ра ним ру ко пи си ма сту диј ске епо хе пред-
ста вља ла је дан од скра ће них об ли ка ру ске зна ме не но та ци је, вид. заБолотная 2001: 108–109, 
што ка сни је при хва та ју и сви оста ли ис тра жи ва чи на овом по љу, вид. плетнёва 2008 а: 203. 
Глав ни ар гу мент ове те зе је чи ње ни ца да су у вре ме бе ле же ња фит ном но та ци јом на Бал ка-
ну (у Ср би ји и Бу гар ској) у Ру си ји уве ли ко по сто ја ле у пот пу но сти но ти ра не бо го слу жбе не 
књи ге, те се ру ска му зич ка пи сме ност сма тра ла на пред ни јом. Сто га се фит на но та ци ја у 
ру ској ме ди е ви сти ци из во ди из зна ме не, као скра ће ни об лик пот пу но но ти ра ног за пи са. Са 
ова квом исто риј ском по став ком не мо же мо да се сло жи мо, бу ду ћи да су сви не ум ски си сте-
ми увек ишли од про сти јег ка сло же ном и од де ли мич ног ка пот пу ном. Пре не бре га ва ју ћи 
исто риј ске окол но сти, чи ње ни цу да су од ре ђе ни не ум ски си сте ми ко ри шће ни па ра лел но у 
то ку не ко ли ко ве ко ва, као и да још увек по сто ји мно го не по зна ни ца, бу ду ћи да про бле ма-
ти ка ни је де таљ но про у че на, ми шље ња на уч ни ка су раз ли чи та.

3 Де таљ ни је о фи та ма у ру ској зна ме ној но та ци ји вид. Бражњиков 1984.
4 Вид. на ве де не сту ди је Плет њо ве. 
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2008: 15–30) и слу жбе ним ми не ји ма (пентковСкий 2016: 58) сту диј ске, 
евер ге тид ске и ра не је ру са лим ске бо го слу жбе не тра ди ци је.

Ком па ра тив не ана ли зе ру ских и бу гар ских на уч ни ка ко је су углав-
ном об у хва та ле бо го слу жбе не ру ко пи се сту диј ске епо хе, да ле су сли чан 
или исти ре зул тат. Ка ко у ру ским та ко и у ју жно сло вен ским (срп ским 
и бу гар ским) бо го слу жбе ним ру ко пи си ма, фи те се на ла зе на ана лог-
ним тек сту ал ним фраг мен ти ма (плетнёва 2003: 443–451; 2008: 87–99; 
2008а; тутолМина 2004; 2008: 15–30) нај че шће у са мо гла сним сти хи
ра ма (плетнёва 2008а: 228), ма да по сто је и рет ки слу ча је ви ка да се 
оне на ла зе и у дру гим бо го слу жбе ним пе сма ма. Раз лог нај че шћег или 
го то во ис кљу чи вог но ти ра ња са мо гла сних сти хи ра ле жи у чи ње ни ци 
да су ове бо го слу жбе не пе сме има ле нај сло же ни ји, не по но вљив на пев 
у окви ру за да тог гла са, док су сти хи ре на по до бен има ле утвр ђен ре до-
след ме ло диј ских фор му ла ко ји је за дат у са мо по доб ну. Фит на но та-
ци ја под ра зу ме ва ла је ви со ко раз ви је ну усме ну по јач ку тра ди ци ју, 
бу ду ћи да је ова кав на чин бе ле же ња ме ло ди је био са мо „под сет ник“ за 
пој це, ко ји су има ли већ раз ра ђе не обра сце или у се ћа њу или у пот пу но 
но ти ра ним књи га ма ко је су пре све га има ле пе да го шку функ ци ју.5

Гра фич ки сим бо ли фи те, од но сно фит ног ком плек са, иа ко, на рав-
но, за са да не мо гу да се де ши фру ју, сво јом слич но шћу по ка зу ју да је 
„фит ни реч ник“ у ру ским, бу гар ским и срп ским ру ко пи си ма исти и 
да се ра ди о оп ште сло вен ској но та ци ји, од но сно за јед нич ком си сте му 
за пи си ва ња ме ло ди ја, уз од ре ђе на од сту па ња, ко ја су се раз ви ла на ви-
зан тиј ској осно ви, али је још на ра ном ступ њу свог раз во ја кре ну ла 
но вим пу тем и по ста ла пра о сно ва сло вен ских по јач ких тра ди ци ја, чи ји 
се пи сме ни об лик са чу вао до да нас. 

Ру ко пи си ко ји са др же гра фич ке сим бо ле фи те и фит не ком плек се 
не мо же мо сма тра ти не но ти ра ним, већ де ли мич но но ти ра ним ру ко пи
си ма, бу ду ћи да му зич ке зна ке не на ла зи мо у свим пе сма ма, ни ти у 
свим тек сту ал ним сло го ви ма у окви ру јед не пе сме, већ су но ти ра ни 
са мо од ре ђе ни тек сту ал ни фраг мен ти. За што су му зич ким зна ком обе-
ле же ни баш ти фраг мен ти, а не не ки дру ги? Ко је зна че ње но си фи та 
или фит ни ком плекс? На ова пи та ња, ко ја се од мах на по чет ку на ме ћу, 
за са да ни је дат од го вор. 

У овом ра ду пред ста ви ће мо јед ну вр сту ана ли зе ко ја у ком па ра-
тив ним сту ди ја ма ни је би ла за сту пље на, а чи ји ре зул тат умно го ме 
на до пу њу је уо би ча је не ком па ра тив не сту ди је. На и ме, уме сто да на 
уо би ча је ни на чин ком па ра тив но ана ли зи ра мо ру ко пи се са фит ном 

5 Ов де мо ра мо на по ме ну ти да је у сред њем ве ку у цр кве ној прак си у пр вом пла ну била 
не но ти ра на књи га ко ју су за пев ни цом ко ри сти ли пој ци ко ји су на осно ву за да тог гла са или 
по доб на мо гли да из ве ду на пев, док су пот пу но но ти ра не књи ге би ле ко ри шће не у про це су 
об у ча ва ња по ја ца (вид. treitler 1981: 474–490; пентковСкий 2016: 58).
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но та ци јом, на ста ле у исто или слич но вре ме на раз ли чи том (сло вен ском) 
ге о граф ском про сто ру, ми ће мо ди ја хро но ком па ра тив но из а на ли зи-
ра ти, с јед не стра не, де ли мич но но ти ра не, а, с дру ге, пот пу но но ти-
ра не ме се цо слов не књи ге (ми не је и сти хи ра ре), на ста ле на раз ли чи том 
про сто ру у пе ри о ду од шест ве ко ва. Срп ски ми не ји ра не је ру са лим ске 
тра ди ци је ко ји се на ла зе у фо ку су на ше сту ди је до са да ни су би ли пред-
мет ис тра жи ва ња дру гих на уч ни ка. Оно што по ве зу је ове срп ске ми-
не је и ру ске сти хи ра ре је пре све га Је ру са лим ски бо го слу жбе ни устав, 
пре ма ко ме су сви ана ли зи ра ни ру ко пи си на ста ли, али и исти тек сту-
ал ни фраг мен ти три ју са мо гла сних сти хи ра ко је ће мо упо ре ди ти.

Срп ски сред њо ве ков ни ру ко пи си са фит ном но та ци јом, на ко је же-
ли мо да скре не мо па жњу срп ске му зи ко ло шке на уч не јав но сти, има ју 
не мер љив зна чај као спо ме ни ци срп ске сред њо ве ков не му зич ке пи-
сме но сти у пе ри о ду од по чет ка вла да ви не Не ма њи ћа до па да Срп ске 
Де спо то ви не. Са сво јим зна ков ним си сте мом ова но та ци ја при па да ши-
рој, сло вен ској му зич кој пи сме но сти ко ја у XV ве ку у ју жно сло вен ским 
пра во слав ним зе мља ма не ста је, док се у Ру си ји, на су прот то ме, раз-
ви ја у сло жен му зич ки си стем.6

Ди ја хро на ком па ра тив на ана ли за
Обје кат на ше ана ли зе су но ти ра ни тек сту ал ни фраг мен ти из три 

са мо гла сне сти хи ре: две при па да ју Те о до си је вој Слу жби Све том Сави 
(слав ни ци на хва ли те и на по ма за њу са Ју тре ња), док тре ћа (слав ник 
на сти хов ње са Ве ли ког ве чер њег) при па да Слу жби Све том Ар се ни ју 
Да ни ла Пећ ког. Ова кав из бор фраг ме на та ди рект но је усло вљен ма те-
ри ја лом, од но сно из во ри ма у ко ји ма смо про на шли фит ну но та ци ју. 

Пр ви слој ма те ри ја ла на ше ана ли зе пред ста вља ју два срп ска слу-
жбе на ми не ја из XIV ве ка, ко ји се чу ва ју у Др жав ном исто риј ском 
му зе ју у Мо скви, у зби р ци А. И. Хлу до ва: 

1. Ми неј за ја ну ар, ГИМ. Хлуд. бр. 151, из дру ге че твр ти не XIV ве-
ка и

2. Ми неј за ок то бар, ГИМ. Хлуд. бр. 146, из 1388. го ди не. 
Ана ли зи ра ју ћи текст по сле до ва ња у част дво ји це срп ских све ти-

те ља, у овим ми не ји ма про на шли смо три фит на ком плек са из над 
од ре ђе них ре чи у тек сту три по ме ну те сти хи ре.

У ма те ри јал ана ли зе смо укљу чи ли се дам све то гор ских срп ско- 
-грч ких но ти ра них ру ко пи са – јед не ан то ло ги је из XIV и шест сти хи-

6 Баш у XV ве ку у Ру си ји се де ша ва тзв. стил ска пре крет ни ца, ли тур гиј ска ре фор ма 
у ви ду при хва та ња Је ру са лим ског бо го слу жбе ног уста ва пра ти и му зич ка ре фор ма – де ли-
мич но но ти ра ни ру ко пи си, услед усло жња ва ња не ум ске но та ци је, све ви ше пре ра ста ју у 
пот пу но но ти ра не за пи се, де таљ ни је вид. ГуСейнова 2015: 145.
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ра ра из XVI II и XIX ве ка, у ко ји ма се на ла зи текст три по ме ну те са-
мо гла сне сти хи ре на срп ској и ру ској ре дак ци ји сло вен ског је зи ка, 
но ти ран сред ње ви зан тиј ском, по зно ви зан тиј ском и ана ли тич ком (ре-
фор ми са ном) грч ком но та ци јом.

На кра ју, тре ћи слој ма те ри ја ла ана ли зе пред ста вља ју 24 ру ска 
ми неј на сти хи ра ра, ко ји су на ста ли од XVI до XIX ве ка. Они су за 
са да је ди ни по зна ти сло вен ски у пот пу но сти но ти ра ни ко дек си ко ји 
са др же слу жбе срп ским све ти ма и као та кви, на рав но, са др же и до тич-
не три сти хи ре, но ти ра не ру ском зна ме ном но та ци јом. 

Ка да је реч о ру ским не но ти ра ним (тек сту ал ним) ми не ји ма је ру-
са лим ске бо го слу жбе не тра ди ци је, пре пи си две ју слу жби срп ским 
све ти те љи ма Са ви и Ар се ни ју по ја вљу ју се у Ру си ји од пр ве по ло ви не 
XV ве ка и ве за ни су за се о бу, од но сно ши ре ње кул та дво ји це све ти те-
ља у Ру ску пра во слав ну цр кву (рашковић 2018: 130–139). Ме ђу тим, 
бу ду ћи да ру ски ми не ји је ру са лим ске тра ди ци је не са др же фит ну но-
та ци ју, ове зна ке не на ла зи мо у слу жба ма срп ским све ти ма у ру ским 
не но ти ра ним ру ко пи си ма од XV ве ка и на да ље.

Да кле, ком па ра тив ну ди ја хро ну ана ли зу спро ве шће мо на де ли-
мич но и пот пу но но ти ра ним ме се цо слов ним књи га ма је ру са лим ске 
бо го слу жбе не тра ди ци је (ми не ји ма и сти хи ра ри ма) ко ји су на ста ја ли 
на срп ском и ру ском про сто ру у пе ри о ду од шест сто ти на го ди на. По-
ет ски бо го слу жбе ни текст, ко ји смо озна чи ли као пред мет ана ли зе, не 
спа да у пре ве де ну књи жев ност, већ пред ста вља ори ги нал ну срп ску 
хим но гра фи ју Те о до си ја Хи лан дар ца и Да ни ла Пећ ког. Из дво је не сти-
хи ре не ће мо по ре ди ти у це ли ни, већ ће мо се фо ку си ра ти са мо на три 
фраг мен та ко ји су у срп ским ми не ји ма XIV ве ка овен ча ни фит ним 
ком плек си ма. 

Циљ ана ли зе је пре све га утвр ђи ва ње срод но сти на пе ва у срп ским, 
срп ско-грч ким и ру ским но ти ра ним ру ко пи си ма на ни воу при су ства 
фи те. По ре де ћи тач ку по ла зи шта (срп ски ми не ји) и тач ку ис хо ди шта 
(ру ски сти хи ра ри), на до тич ним тек сту ал ним фраг мен ти ма сти хи ра 
ре кон стру и са ће мо раз вој на пе ва у пе ри о ду од шест ве ко ва. 

Два срп ска ми не ја из XIV ве ка: тач ка по ла зи шта
Оба срп ска ми не ја, ко ји пред ста вља ју пр ви и основ ни слој на ше 

ана ли зе, мо же мо на зва ти ре пре зен та тив ним при ме ри ма овог ти па бо-
го слу жбе них књи га ко је су до спе ле у Ру си ју у вре ме дру ге ли тур гиј ске 
ре фор ме у Ру ској пра во слав ној цр кви, ве за не за при хва та ње Је ру са-
лим ског бо го слу жбе ног уста ва. Ти ме се нај пре, ка ко смо већ пи са ли 
(рашковић 2017: 52; 2018: 132), мо же об ја сни ти при су ство по сле до ва ња 
у част срп ских али и ју жно сло вен ских све тих у ру ским ми не ји ма који 
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су се у по чет ку ре фор ме са ста вља ли по ју жно сло вен ским обра сци ма. 
Ме ђу тим, кон крет но ова два ми не ја из зби р ке (не ка да при ват не ко лек-
ци је) Алек се ја Ива но ви ча Хлу до ва (1818–1882) ни су до спе ла у Ру си ју 
у вре ме ре фор ме, кра јем XIV или по чет ком XV ве ка. Они су се на шли 
у ко лек ци ји Хлу до ва тек у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, бу ду ћи да су 
за јед но са ве ћим бро јем дру гих ју жно сло вен ских ру ко пи са прет ход но 
при па да ли при ват ној ко лек ци ји Алек сан дра Фјо до ро ви ча Гиљ фер дин-
га (1831–1872) (попов 1872, I), ко ји је 1856. го ди не по стао ру ски кон зул 
у Бо сни. Гиљ фер динг је то ком ше зде се тих го ди на XIX ве ка ин тен зив-
но пу то вао по срп ским зе мља ма у ко ји ма је, из ме ђу оста лог, до шао и 
до ова два срп ска ми не ја.

Ове исто риј ске чи ње ни це по твр ђу је за пис у ок то бар ском ми не ју, 
на л. 186’, су де ћи по ко ме је ру ко пис ко ри стио из ве сни мо нах Ве не дик 
из ма на сти ра Све тог Ни ко ле Скоп ске епар хи је Срп ске пра во слав не 
цр кве. На кра ју тек ста сто ји и да тум – 26. сеп тем бар 1847. го ди не. Ако се 
у то вре ме ми неј још увек на ла зио у ју жним кра је ви ма срп ских зе ма ља 
ко је су оку пи ра ли Тур ци (да нас је то те ри то ри ја Ре пу бли ке Се вер не 
Ма ке до ни је), мо гу ће је да га је Гиљ фер динг от ку пио и од нео у Ру си ју 
два де се так го ди на ка сни је.

Текст Те о до си је ве Слу жбе Све том Са ви, ко ји се у ја ну ар ском 
ми не ју из дру ге че твр ти не XIV ве ка на ла зи под 14. ја ну а ром, Ди ми-
три је Бог да но вић је сма трао нај ста ри јим пот пу ним тек стом и нај бо љим 
пре пи сом ове срп ске сред њо ве ков не ли тур гиј ско-књи жев не тво ре ви не.7 
На осно ву овог и ње му срод них пре пи са на ста ја ли су ка сни ји срп ски 
и ру ски пре пи си. Ана ли зи ра ју ћи текст по сле до ва ња, про на шли смо 
два фит на ком плек са ко ји се на ла зе у са мо гла сним сти хи ра ма на Ју-
тре њу.

Пр ви фит ни ком плекс се на ла зи у сти хи ри-слав ни ку на Хва ли те 
ше стог гла са Въсиѩ слнца из над гла го ла „ра дуи се“, на л. 172. Гра фич ки 
сим бол ком плек са Ѳ ″ ко ји се са сто ји од сло ва Ѳ и две па ра лел не вер ти-
кал не цр ти це (за пе те) са де сне стра не, услов но мо же мо на зва ти фи та 
са ди пли јем или две ок си је. Исти фит ни ком плекс про на шли су С. Ко-
жу ха ров у бу гар ском Ор бел ском три о ду из дру ге по ло ви не XI II ве ка8 
и С. Н. Ту тол ми на у срп ском Три о ду из пр ве по ло ви не XI II ве ка (РНБ, 
F.п. I. 68).9

7 Вид. на по ме ну бр. 15 у: БоГДановић 1980: 34.
8 Пот пу но исто ве тан фит ни ком плекс Ко жу ха ров да је у та бе ли фит них сим бо ла ко ји 

се су сре ћу у Ор бел ском три о ду, на зи ва га те ма – ди пли и кла си фи ку је у окви ру пр вог гла са 
(де таљ ни је вид. кожухаров 1974: 326).

9 Вид. тутолМина 2008: 18. Исто вет ност фит них ком плек са у бу гар ском Ор бел ском и 
Срп ском три о ду за па зи ла је и Плет њо ва, кон ста ту ју ћи да се очи глед но ра ди о ис тој но та-
ци ји (вид. плетнёва 2008 а: 218), че му ми са да до да је мо и срп ски ми неј.
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При мер 1. Слав ник на Хва ли те из Слу жбе Све том Са ви у ја ну ар ском ми не ју ГИМ.  
Хлуд. бр. 151, из XIV ве ка, л. 172, ме сто фи те на гла го лу „ра дуи се“ 

Дру ги фит ни ком плекс на ла зи се у сти хи ри на сла ва на по ма за њу 
осмог гла са Ум въпе ривъ над при ло гом „темъ“, на л. 173. Гра фич ки сим-
бол Ѳ ‴ ко ји се са сто ји од сло ва Ѳ и три па ра лел не вер ти кал не цр ти це 
(за пе те) са де сне стра не, услов но ће мо на зва ти фи та са три пли јем или 
три ок си је. Исти фит ни ком плекс Ко жу ха ров је про на шао у Ор бел ском 
три о ду,10 што по твр ђу је и Ту тол ми на,11 с том раз ли ком што ре ду пли-
ка ци је ко ја по сто ји у тек сту Ор бел ског три о да у срп ском ми не ју не ма. 

При мер 2. Слав ник на по ма за њу из Слу жбе Све том Са ви у ја ну ар ском ми не ју ГИМ.  
Хлуд. бр. 151, из XIV ве ка, л. 173, ме сто фи те на гла го лу „темъ“

У ок то бар ском ми не ју, ко ји је пре пи сан у го ди ни уо чи Ко сов ске 
бит ке (1388), на ла зи се не пот пун текст Слу жбе Све том Ар се ни ју, ко ји 
се ком би ну је са Слу жбом све тим му че ни ци ма Те рен ти ју и Нео ни ли 
под 28. ок то бром. У слав ни ку на сти хов ње осмог гла са Ве ли ког ве чер-
њег, Не бе сна го цар ствия бла го дать, про на шли смо је дан фит ни ком плекс. 

10 Овај фит ни ком плекс Ко жу ха ров да је у сво јој та бе ли као фор му лу ко ја се на ла зи у 
дру гом, пе том, ше стом и осмом гла су и на зи ва га те ма – ок си ја – ок си ја – ок си ја, де таљ ни је 
вид. кожухаров 1974: 326.

11 Ту тол ми на на во ди фит ни ком плекс са тек стом, за хва љу ју ћи че му ви ди мо да се овај 
фит ни ком плекс у бу гар ском Три о ду та ко ђе на ла зи на ре чи „темъ“, као и у срп ском ми не ју 
(вид. тутолМина 2008: 18).
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Над за ме ни цом и ве зни ком „мы же“ на ла зи се сло во ̏ Ѳ҇ под ти тлом ко-
јој прет хо де две ва ри је (дво стру ки гра вис). Е. В. Плет њо ва је про на шла 
сли чан гра фич ки сим бол у Бо го ро ди чи ној сти хи ри че твр тог гла са у 
Стру мич ком ок то и ху (ГИМ. Хлуд. 13 б) из XI II ве ка на истим ре чи ма 
(„мы же“) (плетнёва 2008 а: 231). Фит ни ком плекс је ско ро исти, раз-
ли ка се огле да у од су ству ре ду пли ка ци је у тек сту срп ског ми не ја, док 
у бу гар ском ок то и ху не по сто ји ти тло из над фи те.

При мер 3. Слав ник на сти хов ње Ве ли ког ве чер њег из Слу жбе Све том Ар се ни ју  
у ок то бар ском ми не ју ГИМ. Хлуд. бр. 146, из 1388. го ди не, л. 181’,  

ме сто фи те на ре чи ма „мы же“

Ка да је реч о фи ти са ди пли јем или фи ти ко јој прет хо де две ва ри је, 
у упо ред ним та бе ла ма ди сер та ци је Е. В. Плет њо ве (плетнёва 2008а) 
ре ги стро ва ли смо не ко ли ко слич них гра фич ких сим бо ла ко је је на уч-
ни ца про на шла у ру ским и ју жно сло вен ским ок то и си ма. Бу ду ћи да су 
ок си ја и ва ри ја, ко је се на ла зе у сва три ком плек са ко ја смо про на шли, 
фун да мен тал ни зна ци ко ји обра зу ју ве ћи ну фит них ком плек са (плетнёва 
2008а: 210), два срп ска ми не ја у пот пу но сти при па да ју кру гу де ли мич но 
но ти ра них сло вен ских ру ко пи са од XII до XV ве ка. 

Ан то ло ги ја Ве ли ке Ла вре XIV ве ка и хи лан дар ски сти хи ра ри  
XVI I I –XIX ве ка: не до ста ју ћа ка ри ка или дру га тра ди ци ја?
Но ти ра на срп ско-грч ка ан то ло ги ја из све то гор ског ма на сти ра 

Ве ли ке Ла вре (Е-108) из по след ње де це ни је XIV и по чет ка XV ве ка пред-
ста вља ве о ма дра го цен ру ко пис ко ји све до чи о срп ској сред њо ве ков ној 
пи сме ној му зич кој кул ту ри на Ато су. На л. 14–14’ на ла зи се не пот пу ни 
пре пис сти хи ре на сла ва на по ма за њу че твр тог пла гал ног (осмог) гла са 
Умваперивъ из Те о до си је ве Слу жбе Све том Са ви на срп ско сло вен-
ском је зи ку, но ти ран сред ње ви зан тиј ском (Ку ку зе ље вом) но та ци јом.12 

12 Овај ру ко пис је от крио, де ши фро вао и де таљ но опи сао А. Ја ко вље вић (1986: 215–218; 
2004: 106–108).



199

За на ше ис тра жи ва ње овај за пис би мо гао би ти ве о ма ва жна ка ри ка у 
ре кон струк ци ји ге не зе фит ног на пе ва ко ји је за бе ле жен из над ре чи 
темъ у срп ским ми не ји ма, као и ка сни је у ру ским сти хи ра ри ма, бу ду ћи 
да је ово је ди ни до са да по зна ти за пис до тич не сти хи ре Све том Са ви, 
но ти ран сред ње ви зан тиј ском не ум ском но та ци јом. Ме ђу тим, по сле л. 14’ 
текст се не на ста вља, због че га не мо же мо да упо ре ди мо до тич ни тек-
сту ал но-му зич ки фраг мент са срп ским ми не ји ма и ру ским сти хи ра ри-
ма, јер не зна мо ка кав се на пев на ла зио над реч ју „темъ“.

У свих шест хи лан дар ских сти хи ра ра из XVI II и XIX ве ка на ла-
зи мо сти хи ру-слав ник на хва ли те ше стог, од но сно дру гог пла гал ног 
гла са из Слу жбе Све том Са ви: у три сти хи ра ра из XVI II ве ка (бр. 311, 
312 – у две ва ри јан те, и 668) са по зно ви зан тиј ском но та ци јом, и три сти-
хи ра ра из XIX ве ка (бр. 558, 580, 597) са ана ли тич ком грч ком но та ци-
јом. У ру ко пи си ма XVI II ве ка на пев сти хи ре је сред ње раз ви јен, док је 
у ка сни јим ру ко пи си ма из XIX ве ка – ме ли зма ти чан. На ре чи „ра ду исѩ“ 
у сва ком од сти хи ра ра на ла зи се ме ли зма тич на фор му ла, ко ја је у три 
за пи са XVI II ве ка кра ћа у од но су на за пи се XIX ве ка, у ко ји ма је до тич-
на ме ло диј ска фор му ла дру гог пла гал ног гла са знат но ду жа, по чи ње 
и за вр ша ва се фто ром (му та ци ја, од но сно про ме на ле ствич не осно ве), 
ко ја мо же, али и не мо ра, да има функ ци ју пот цр та ва ња по ет ског бо го-
слу жбе ног тек ста. 

Слав ник на по ма за њу из Слу жбе Све том Са ви од су ству је у свих 
шест хи лан дар ских сти хи ра ра, док се слав ник на сти хов ње осмог, од-
но сно че твр тог пла гал ног гла са из Слу жбе Све том Ар се ни ју ја вља у 
са мо јед ном сти хи ра ру из XVI II ве ка (бр. 312). Ме ђу тим, на пев на 
син таг ми „мы же“ има си ла би чан ка рак тер, те га ни ка ко не мо же мо 
до ве сти у ве зу са фи том у срп ским ми не ји ма из XIV ве ка. 

Та бе ла 1. Пре глед свих по зна тих све то гор ских но ти ра них ру ко пи са ко ји са-
др же фраг мен те ко ји су у срп ским ми не ји ма овен ча ни фит ним ком плек си ма 
и ка рак тер на пе ва на њи ма

сти хи рар Слав ник на хва ли те 
Све том Са ви: ра ду ися

Слав ник на по-
ма за њу Све том 

Са ви: темъ

Слав ник на  
сти хов ње Све том 
Ар се ни ју: мы же 

Вел. Ла вра, Е-108, XIV век – – –
Хил. бр. 311, XVI II век Ме ли зма тич на фор му ла – –
Хил . бр. 312, XVI II век Ме ли зма тич на фор му ла – си ла бич ни мо тив 
Хил. бр. 669, XVI II век Ме ли зма тич на фор му ла – –
Хил . бр. 558, XIX век Ме ли зма тич на фор му ла – –
Хил . бр. 580, XIX век Ме ли зма тич на фор му ла – –
Хил . бр. 597, XIX век Ме ли зма тич на фор му ла – –
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Два де сет и че ти ри ру ска сти хи ра ра из XVI –XIX ве ка:  
тач ка ис хо ди шта

Тек сту ал не фраг мен те три сти хи ре из две срп ске све ти тељ ске 
слу жбе, на ко ји ма смо у срп ским ми не ји ма XIV ве ка про на шли фит не 
ком плек се, упо ре ди ли смо са ана лог ним фраг мен ти ма у 24 ру ска ми-
неј на сти хи ра ра, на ста ла из ме ђу XVI и XIX ве ка, ко ја са др же но ти ра не 
пе сме из по сле до ва ња срп ским све ти те љи ма Са ви и Ар се ни ју. 

Од 33 ру ска сти хи ра ра ко ји са др же пе сме из Слу жбе Све том Са ви, 
у 29 на ла зи мо но ти ра ну сти хи ру-слав ник на хва ли те ше стог гла са. 
Ме ђу тим, са мо у три ру ска ру ко пи са про на шли смо фит ни на пев, од-
но сно гра фич ки сим бол фи те на гла го лу „ра ду исѩ“. У сва три ру ска 
сти хи ра ра (ГИМ. Син. певч. № 123, XVI век, РНБ. Ка пел ла. О. 4, XVII 
век и РГА ДА. ф. 381, № 146, XVII век) на ла зи мо по две но ти ра не ва ри-
јан те тек ста до тич не са мо гла сне сти хи ре у ко јој се на ла зе ана ли зи ра-
ни фраг мен ти. Ва ри јан та тек ста, у ко јој смо на ре чи „ра ду ися“ про на шли 
фи ту, означенa је у ова три ру ко пи са као ин-распев, или ин-перевод, 
што пред ста вља дру гу ме ло диј ску ва ри јан ту, од но сно дру го ту ма че ње 
бо го слу жбе ног тек ста и ни је рет ка по ја ва у ру ским сти хи ра ри ма пу ног 
са ста ва, ка кви су до тич ни ру ко пи си. Гра фич ки сим бол фи те је у сва 
три не ум ска пре пи са исти и пред ста вља зи лот ну фи ту,13 за јед нич ку 
за дру ги и ше сти глас зна ме ног осмо гла сја. Чи ње ни ца да у три ру ска 
сти хи ра ра по сто ји ре ђе за сту пље на ме ло диј ска ва ри јан та сти хи ре, 
ко ја очи глед но има ја сну ве зу са срп ским ми не јем из XIV ве ка, мо же 
ука зи ва ти на то да је ру ском ме ло гра фу мо гла би ти по зна та ар ха ич на 
ва ри јан та на пе ва сти хи ре, за бе ле же на у срп ском ја ну ар ском ми не ју. 
Она је са чу ва на као дру га ва ри јан та на пе ва, ко ја је вре ме ном усту пи ла 
ме сто но вој му зич кој ва ри јан ти, ко ја на да том фраг мен ту не ма фи ту. 

Та бе ла 2. Упо ред ни при каз но ти ра ног тек сту ал ног фраг мен та „ра ду исѩ“ из 
слав ни ка на хва ли те Све том Са ви у срп ском ја ну ар ском ми не ју из XIV ве ка 
и три ру ска сти хи ра ра из XVI и XVII ве ка

ру ко пис фраг мент 

Срп ски ја ну ар ски ми неј, 
ГИМ. Хлуд. 151, XIV век 

Сти хи рар, ГИМ. 
Син. певч. бр. 123, XVI век 

13 К. Р. 2015: 115 (фи та бр. 9, 2. глас); Бражников 1984: 228: Ф6-25/ 63 <469>; Пев че ский 
Ок то их, 1999: 55’: 6. глaс; Празд ни ки ТСЛ (РГБ. ф. 304. I, бр. 450), л. 98 (2. глас), л. 229’–230 
(6. глас).
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Сти хи рар, 
РНБ. Ка пел ла. О. 4., XVII век 

Сти хи рар, РГА ДА. ф. 381, 
бр. 146, XVII век

Ка да је реч о слав ни ку на по ма за њу осмог гла са из Слу жбе Све
том Са ви, си ту а ци ја у ру ским сти хи ра ри ма је за ни мљи ви ја. Од 33 
ру ко пи са ко ји са др же но ти ра не пе сме из овог по сле до ва ња, у све га 
де вет на ла зи мо но ти ра ну сти хи ру на по ма за њу. У свих де вет ру ко пи-
са на ре чи „темъ“ на ла зи се фи та, што од го ва ра ста њу у срп ском ја ну-
ар ском ми не ју. Ме ђу тим, ни су сви гра фич ки сим бо ли фи те у ру ским 
сти хи ра ри ма исти. У шест ру ских не ум ских сти хи ра ра XVI, XVII и XIX 
ве ка (РНБ. Кир.-Бел. 586/ 843, из XVI ве ка, ГИМ. Син. певч. № 123, из 
XVI ве ка, ГИМ. Еди но верч. 37, из XVI ве ка, БАН. Строг. 44, с кра ја 
XVI и по чет ка XVII ве ка, РГБ. ф. 379, № 64, из 1652. го ди не, РГБ. ф. 
247, № 722, из XIX ве ка) из над ове ре чи на ла зи се под ча шна фи та,14 
ко ја се при лич но че сто ја вља у осмом гла су, с тим што у пет пре пи са 
има мо гра фич ки сим бол до тич не фи те, а у јед ном (по зном ста ро о бред-
нич ком пре пи су – РГБ. ф. 247, № 722, из XIX ве ка) – ро звод15 исте. С 
дру ге стра не, у три не ум ска сти хи ра ра из XVII ве ка (РНБ. Ка пел ла. 
О. 4; РГА ДА. ф. 381, № 146; РГА ДА. ф. 381, № 320) на ла зи мо мрач ну 
фи ту16 осмог гла са зна ме ног по ја ња.

Та бе ла 3. Упо ред ни при каз но ти ра ног тек сту ал ног фраг мен та „темъ“ из слав-
ни ка на по ма за њу Све том Са ви у срп ском ја ну ар ском ми не ју из XIV ве ка и 
де вет ру ских сти хи ра ра из XVI, XVII и XIX ве ка

ру ко пис фраг мент 

Срп ски ја ну ар ски ми неј, 
ГИМ. Хлуд. 151, XIV век 

Сти хи рар Ди ја ко во око, 
РНБ. Кир.-Бел. 586/843, XVI век 

14 К. Р. 2015: 157 (фи та бр. 8, 8. глас); Бражников 1984: 253–254: Ф8-2/ 15 <543>; Пев че-
ский Ок то их, 1999: 45, 48, 48’, 54, 56’: 8. глaс; Празд ни ки ТСЛ (РГБ. ф. 304. I, бр. 450), л. 54, 
55, 73, 175’, 220’ (8. глас).

15 Ро звод или раз вод фи те у ру ском зна ме ном по ја њу пред ста вља ана ли тич ко ту ма че-
ње, од но сно из ла га ње овог ду гог и сло же ног ме ли зма тич ног ме ло диј ског обра сца про стим 
не у ма ма (ка сни је и са по ме та ма) ко је се у ру ко пи си ма на ла зи у по чет ку на мар ги на ма, ка-
сни је у са мом тек сту, као и у пе да го шким при руч ни ци ма за обу ку по ја ца. 

16 К. Р. 2015: 156–157 (фи та бр. 7, 8. глас); Бражников 1984: 263–264: Ф8-32/ 10 <574>; 
Пев че ский Ок то их, 1999: 46, 54’, 54, 56: 8. глaс; Празд ни ки ТСЛ (РГБ. ф. 304. I, бр. 450), л. 
99’, 176’ (8. глас).
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Сти хи рар Ди ја ко во око, ГИМ. Син. певч.  
№ 123, XVI век 

Сти хи рар Ди ја ко во око, 
ГИМ. Еди но верч. 37, XVI век 

Сти хи рар Ди ја ко во око, 
БАН. Строг. 44, XVI/XVII век 

Сти хи рар Ди ја ко во око, 
РГБ. ф. 379, № 64, XVII век 

Сти хи рар, РНБ. Ка пел ла. О. 4.
XVII век 

Сти хи рар, РГА ДА. ф. 381, № 320
XVII век 

Сти хи рар, РГА ДА. ф. 381, № 146
XVII век 

Сти хи рар, РГБ. ф. 247, № 722, XIX век

Од 26 ру ских не ум ских сти хи ра ра ко ји са др же но ти ра не пе сме 
све ти те љу Ар се ни ју, укљу чу ју ћи, на рав но, и са мо гла сну сти хи ру на 
сти хов ње осмог гла са са Ве ли ког ве чер њег, 22 пре пи са, на ста ла од XVI 
до XIX ве ка, на тек сту ал ном фраг мен ту „мы же“ са др же гра фич ки сим-
бол фи те, баш као и срп ски ок то бар ски ми неј. У 21 ру ском сти хи ра ру 
то је све тла фи та17 осмог гла са, чи ји гра фич ки сим бол ко ји са др жи 
не у му сло жи ти ја, ле во од сло ва Ѳ, ве о ма под се ћа на сим бол ар ха ич ног 
фит ног ком плек са у срп ском ок то бар ском ми не ју ко ји та ко ђе ис пред 
фи те има дво стру ку ва ри ју. Са мо се у јед ном ста ро о бред нич ком сти-
хи ра ру (РГБ. ф. 247, № 722) из XIX ве ка, у ко ме је ова сти хи ра, уз гред, 

17 К. Р. 2015: 155–156 (фи та бр. 4, 8. глас); Бражников 1984: 265–266: Ф8-36/ 1 <578>; 
Пев че ский Ок то их, 1999: 45’, 54: 8. глaс; Празд ни ки ТСЛ (РГБ. ф. 304. I, бр. 450), л. 82’, 133’ 
(8. глас).
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ис пе ва на у ше стом, а не у осмом гла су, на ре чи ма „мы же“ на ла зи ме ли-
зма ти чан на пев у ви ду ро зво да ку др ја ве фи те18 ше стог гла са зна ме ног 
по ја ња.

Та бе ла 4. Упо ред ни при каз но ти ра ног тек сту ал ног фраг мен та „мы же“ из 
слав ни ка на сти хов ње Све том Ар се ни ју у срп ском ок то бар ском ми не ју из 
XIV ве ка и 22 ру ска сти хи ра ра из XVI –XIX ве ка

ру ко пис фраг мент 

Срп ски ми неј за ок то бар, 
ГИМ. Хлуд. 146, 1388. год.

Сти хи рар, Ди ја ко во око, РГБ. ф. 304. I.  
№ 427, XVI век 

Сти хи рар Ди ја ко во око, 
РНБ. Кир.-Бел. 586/843, XVI век 

Сти хи рар Ди ја ко во око, 
БАН. Строг. 44, XVI век 

Сти хи рар, ГИМ. Чуд. 60, 
XVI век 

Сти хи рар, ГИМ. 
Син. певч. № 123, XVI век 

Сти хи рар Ди ја ко во око, 
ГИМ. Еди но верч. 37, XVI век 

Сти хи рар Ди ја ко во око, 
РГБ. ф. 379, № 63, XVII век 

Сти хи рар, РГБ. ф. 304. I. № 443, XVII век 

Сти хи рар, 
РГА ДА. ф. 381, № 318, XVII век 

Сти хи рар, РГБ. ф. 379, № 58, XVII век 

Сти хи рар, РГА ДА. ф. 381, 
№ 146, XVII/XVI I Iв ек

Стихирар,
БАН. Вятск. 9, XVI II век 

18 К. Р. 2015: 144 (фи та бр. 16, 6. глас); Бражников 1984: 244–245: Ф6-69/ 15 <518>; Пев-
че ский Ок то их, 1999: 34: 6. глaс; Празд ни ки ТСЛ (РГБ. ф. 304. I, бр. 450), л. 225 (6. глас). 
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Сти хи рар,
РГБ. ф. 178, № 5403, XVI II век 

Сти хи рар,
РГБ. ф. 199, № 383, XVI II век 

Сти хи рар, 
БАН. Ка лик. 135, XVI II век 

Сти хи рар, 
РГБ. ф. 379, № 67, XIХ век 

Сти хи рар, 
РГБ. ф. 178, № 5374, XIХ век 

Сти хи рар, БАН. По мор. 22/ 
Vat. Slav. 56, XIX век 

Сти хи рар,
БАН. Вятск. 18, XIX век 

Сти хи рар,
БАН. Тек. пост. 274, XIX век 

Сти хи рар, РГБ. ф. 274, № 722, 
XIX век

Та бе ла 5. Пре глед 24 ру ска сти хи ра ра, при су ства и вр ста фи те у три фраг-
мен та ко ји су у срп ским ми не ји ма овен ча ни фит ним ком плек си ма

№ сти хи рар век слу жба сти хи ра, гла с текст. фраг мент; фи та
1. РГ Б. ф. 304. I, № 427 XVI Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
2. ГИМ . Чуд. 60 XVI Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла

3. РНБ. Кир.-Бел.  
586/843 XVI

Св. Сав и на по ма за њу, гл. 8 темъ; Под ча шна
Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла

4. ГИМ. Син. певч.  
№ 123 XVI

Св. Сав и 
на хва ли те, гл. 6 ра ду ися; Зи лот на
на  по ма за њу, гл. 8 темъ; Под ча шна

Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла

5. ГИМ. Еди но верч. 37 XVI
Св. Сав и на по ма за њу, гл. 8 темъ; Под ча шна
Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла

6. БАН. Строг. 44 XVI/ 
XVI I

Св. Сав и на по ма за њу, гл. 8 темъ; Под ча шна
Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла

7. РГБ. ф. 379, № 63 XVI I Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
8. РГБ. ф. 379, № 64 XVI I Св. Сав и на по ма за њу, гл. 8 темъ; Под ча шна
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9. РНБ. Ка пел ла. О. 4. XVI I Св. Сав и 
на хва ли те, гл. 6 ра ду ися; Зи лот на
на  по ма за њу, гл. 8 темъ; Мрач на

10. РГБ. ф. 304. I., № 443 XVI I Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
11. РГА ДА. ф. 381, № 318 XVI I Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
12. РГА ДА. ф. 381, № 320 XVI I Св. Сав и на по ма за њу, гл. 8 темъ; Мрач на

13. РГА ДА. ф. 381, 
№ 146

XVII/
XVI I I

Св. Сав и 
на хва ли те, гл. 6 ра ду ися; Зи лот на
на  по ма за њу, гл. 8 темъ; Мрач на

Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
14. БАН. Вятск. 9 XVI I I Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
15. РГБ. ф. 178, № 5403 XVI I I Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
16. РГБ. ф. 199, № 383 XVI I I Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
17. БАН. Ка лик. 135 XVI I I Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
18. РГБ. ф. 379, № 67 XIX Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
19. РГБ. ф. 178, № 5374 XIX Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
20. БАН. По мор. 22 XIX Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
21. Vat. Slav. 56 XIX Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
22. БАН. Вятск. 18 XIX Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла
23. БАН. Тек. пост. 274 XIX Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; Све тла

24. РГБ. ф. 247, № 722 XIX
Св. Сав и на по ма за њу, гл. 8 темъ; ро звод, Под ча шна
Св. Ар се нију на  сти хов ње, гл. 8 мы же; ро звод, Ку дрјава 

За кљу чак 
При су ство фит не но та ци је у два срп ска ми не ја ра не је ру са лим ске 

бо го слу жбе не тра ди ци је, и то у по сле до ва њи ма срп ским све ти ма, не-
дво сми сле но до ка зу је по сто ја ње срп ске му зич ке пи сме но сти у сред њем 
ве ку ко ја је при па да ла ши рем пра во слав ном сло вен ском кул тур ном 
кру гу ко ји се раз ви јао на ви зан тиј ској осно ви. На осно ву ком па ра тив не 
ана ли зе ова три но ти ра на фраг мен та из две срп ске све ти тељ ске слу жбе 
у срп ским ми не ји ма и ру ским сти хи ра ри ма, ве за из ме ђу ју жно сло вен-
ске, тач ни је оп ште сло вен ске, фит не но та ци је и зна ме не но та ци је по-
ста је очи глед на. Срп ски хи лан дар ски сти хи ра ри са ви зан тиј ском но-
та ци јом, пре ма овом при ме ру, не ма ју та ко ја сну и јед но знач ну ве зу са 
срп ским ми не ји ма и ру ским сти хи ра ри ма. Од три фраг мен та, је дан 
од су ству је, на дру гом је на пев си ла би чан, док је ди но тре ћи под се ћа на 
фит ни на пев за хва љу ју ћи сво јој ме ли зма ти ци, ма да не мо ра ну жно да 
има баш то зна че ње. 

На осно ву ана ли зе кон крет них при ме ра у на шој сту ди ји, али и 
сту ди ја ма дру гих на уч ни ка ко је су об у хва ти ле бо го слу жбе не књи ге 
дру гог ти па, мо же мо прет по ста ви ти да је фит на но та ци ја, ко ја не сум-
њи во има ви зан тиј ско по ре кло, из ме ђу XII и XV ве ка би ла услов ни 
на чин бе ле же ња на пе ва цр кве них пе са ма, за јед нич ки за на ро де ко ји су 
при па да ли пра во слав ној сло вен ској по јач кој кул ту ри, бу ду ћи да исте 
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фит не комплексе су сре ће мо у ста рим ру ским, срп ским и бу гар ским 
бо го слу жбе ним књи га ма. Је ди но та ко мо же мо да об ја сни мо срод ство 
из ме ђу срп ских ми не ја XIV ве ка и ру ских сти хи ра ра ко ји су на пи са ни 
два, три, че ти ри, па и пет ве ко ва ка сни је.

Та ко ђе на осно ву на ше ана ли зе мо же мо прет по ста ви ти да у про-
цес су се о бе срп ских све тач ких кул то ва у Ру си ју, у Ру ску пра во слав ну 
цр кву ни су до шли са мо хим но граф ски тек сто ви у ју жно сло вен ским 
ми не ји ма је ру са лим ске тра ди ци је. За јед но са њи ма до шле су и ар ха ич-
не ва ри јан те на пе ва тих тек сто ва, ко је је ру ска зна ме на цр кве но-по јач ка 
тра ди ци ја ин кор по ри ра ла и са чу ва ла уну тар сво је пи сме не тра ди ци је, 
ду го по сле не стан ка фит не но та ци је на Бал ка ну. На тај на чин је ба кља 
ју жно сло вен ске му зич ке пи сме но сти пре да та Ис точ ним Сло ве ни ма, 
чи ја је ви со ко ра зви је на му зич ка тра ди ци ја са чу ва ла, али и умно го ме 
обо га ти ла ове на пе ве, спа са ва ју ћи их од за бо ра ва пред ви ше ве ков ним 
кр ва вим стра да њи ма бал кан ских пра во слав них Сло ве на и упи су ју ћи 
их у исто ри ју сло вен ске бо го слу жбе не по јач ке тра ди ци је. 
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Ana D. Raš ko vić

FromSouthSlavicThetaNotationtoRussianZnamennyNotation:
MusicLinksBetweenSerbianMenaiafromXIVCenturyand

RussianSticherarionsfromtheXVItoXIXCenturies

Sum mary

The Theta no ta tion is a con di ti o nal way of re cor ding chants in li tur gi cal bo oks com-
mon to the So uth and East Slavs, con fir med by the si mi la rity or sa me ness of thetas and 
theta com ple xes in Rus sian, Ser bian, and Bul ga rian Oc to ec hos, Tri o di ons, and Me na ia. This 
pa per pre sents the la test di sco very of theta com ple xes in two Ser bian Me na ias from the 
XIV cen tury, which re pre sent a star ting po int in a di ac hro nic com pa ra ti ve analysis that 
in clu des Chi lan da rian and Rus sian ne u ma tic stic he rari ons. The re sult of the analysis of 
spe ci fic no ta tion frag ments, which re pre sent the ma te rial pro of of Ser bian me di e val mu si cal 
li te racy, shows that theta for mu las in Ser bian me na ias, ori gi na ting from the ol dest layers 
of the Byzan ti ne no ta tion, are much clo ser to Sla vic writ ten mu si cal tra di ti ons than to the 
post-Byzan ti ne tra di tion. On the ot her hand, the analysis of the gi ven frag ments sho wed 
that in the base of the Russian melodies of the hymns dedicated to the Serbian saints can 
be Ser bian ar cha ic ver sion of the sa me chants, which has been pre ser ved un til to day in 
the Ser bian Me na ia of the early Je ru sa lem tra di tion.

Keywords: theta, theta no ta tion, theta com plex, Zna menny no ta tion, Me na ia, 
Stic he rarion.
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СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ
UDC 78.071.1:929 Stojanović P.

БИ ЉА НА С. МИ ЛА НО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град

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

ПРО У ЧА ВА ЊЕ УМЕТ НИЧ КЕ БИ О ГРА ФИ ЈЕ И  
МУ ЗИЧ КОГ ДЕ ЛО ВА ЊА ПЕ ТРА СТО ЈА НО ВИ ЋА:  
ПРИ ЛОГ ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈИ И РАЗ МА ТРА ЊУ  

ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИХ ИЗ ВО РА*

СА ЖЕ ТАК: У тек сту се раз ма тра до ку мен та ци ја из по ро дич не ар хи ве по то ма ка 
ком по зи то ра Пе тра Сто ја но ви ћа (1877–1957), ко ја је 2018–2019. го ди не по сла та Му зи-
ко ло шком ин сти ту ту СА НУ. Гра ђа је си сте ма ти зо ва на и са гле да на у кон тек сту до са-
да шњих про у ча ва ња до ку ме на та о овом умет ни ку. Пред ста вљен је њен са др жај, ука-
за но је на њен зна чај у ис тра жи ва њу раз ли чи тих аспе ка та би о гра фи је и умет нич ког 
де ло ва ња Пе тра Сто ја но ви ћа. Тек сту је при ло жен по пис гра ђе.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: По ро дич на за о став шти на по то ма ка Пе тра Сто ја но ви ћа, Му-
зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Би бли о те ка Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, 
ис тра жи ва ње ар хив ских из во ра.

Ис тра жи ва ње ства ра ла штва и број них про фе си о нал них ак тив но-
сти ком по зи то ра, ви о ли ни сте, ка мер ног му зи ча ра, ди ри ген та и му зич-
ког пе да го га Пе тра Сто ја но ви ћа (1877–1957) за са да је пар ци јал но. Ме-
ђу на род ни на уч ни скуп Му зи ко ло шког дру штва Ср би је ко ји је био 
по све ћен Сто ја но ви ћу и ком по зи то ри ма ње го ве ге не ра ци је – Пе тру 
Кр сти ћу (1877–1957) и Ста ни сла ву Би нич ком (1872–1942), до при нео је 
ра све тља ва њу мар ги нал ног по ло жа ја овог умет ни ка у кон тек сту му-
зи ко ло шког ка но на, про у ча ва њу раз ли чи тих аспе ка та Сто ја но ви ће ве 
умет нич ке би о гра фи је, ком по зи ци о но-стил ских окви ра по је ди них 
де ла, као и при ме ра ре цеп ци је ње го вог опу са и из во ђа штва (уп. Ми
лановић 2017). Ме ђу тим, исто вре ме но је по ста ла ја сни ја не до вољ на 

* Сту ди ја је ре зул тат ра да на про јек ту Иден ти те ти срп ске му зи ке од ло кал них до гло
бал них окви ра: традицијe, про ме не, иза зо ви Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, 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 (OН 177004).
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по кри ве ност до са да шњих ис тра жи ва ња, а по себ но су се отво ри ла пи-
та ња о иден ти фи ко ва њу, по пи си ва њу и про у ча ва њу ар хив ских и дру гих 
на уч них из во ра и ком пле ти ра њу би бли о гра фи је, као нео п ход них ко ра-
ка у све о бу хват ни јем му зи ко ло шком при сту пу Сто ја но ви ће вом ра ду. 
Ре ша ва ње тих пи та ња сло жен је за да так због на гла ше не про фе си о нал не 
мо бил но сти овог умет ни ка и раз у ђе не, још увек при лич но не пот пу не 
ма пе ње го вог кон церт ног и ства ра лач ког пред ста вља ња, ко ја об у хва та 
не са мо раз ли чи те цен тре Евро пе већ и Се вер не и Ју жне Аме ри ке.1

У овом тек сту пр вен стве но ћу се ба ви ти до ку мен та ци јом из по-
ро дич не ар хи ве Сто ја но ви ће вих по то ма ка, ко ју су Стан ка Јо ва но вић 
(рођ. 1931) и Мар ко Ди ми три је вић (1976), на след ни ци ком по зи то ро ве 
ро ђе не се стре Кон стан ци је Стан ке Ди ми три је вић (1872–1954), по сла ли 
Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ.2 Реч је о гра ђи ко ју чи не ра зно род ни 
ма те ри ја ли, од ру ко пи сних и штам па них ком по зи ци ја, пре ко фо то гра-
фи ја и пре пи ске, до тек сто ва о Сто ја но ви ћу и чла но ви ма ње го ве по ро-
ди це. До ку мен та ци ја је при сти гла у два на вра та, у апри лу 2018. и ма ју 
2019. го ди не. Од укуп но 213 по пи са них је ди ни ца, Ин сти ту ту је по кло-
ње но 93 је ди ни це, а це ло куп на гра ђа усту пље на је у елек трон ском 
фор ма ту. Ма њи део ма те ри ја ла ко ји је до сту пан са мо у ди ги тал ној 
фор ми остао је у по се ду да ро да ва ца, ве ћи се на ла зи у ар хи ви Ели за-
бе те За сти је ра (Eli sa beth Za sti e ra /1944/), уну ке Пе тра Сто ја но ви ћа, док 
је не ко ли ци на до ку ме на та по кло ње на пи ја нист ки њи На та ши Шпа чек 
(уп. По пис на кра ју тек ста).

С об зи ром на елек трон ску до ступ ност свих је ди ни ца, гра ђа се 
мо же са гле да ти као је дин стве на ар хив ска це ли на. Пред ста ви ћу њен 
са др жај и ука за ћу на њен зна чај за ис тра жи ва ње би о гра фи је и умет-
нич ког де ло ва ња Пе тра Сто ја но ви ћа. На сто ја ћу да је про бле ма ти зу јем 
и са гле дам у кон тек сту до са да шњих про у ча ва ња до ку ме на та о овом 

1 Пе тар Сто ја но вић оства рио је низ умет нич ких ре зул та та у свим сре ди на ма у ко ји ма 
је жи вео (Бу дим пе шта, Беч, Бе о град). По ред пе да го шког ра да на Но вом беч ком кон зер ва-
то ри ју му и у окви ру соп стве не при ват не шко ле за уса вр ша ва ње ви о ли ни ста у Бе чу, био је 
ис так нут ви о лин ски пе да гог, а јед но вре ме и ди рек тор Му зич ке шко ле „Стан ко вић“, као и 
је дан од осни ва ча и пр вих ре дов них про фе со ра Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду. Сво јим ком-
по зи тор ским и из во ђач ким пред ста вља њи ма у пе ри о ду од по чет ка до сре ди не ХХ ве ка 
укљу чи вао се у му зич ку кул ту ру мно гих гра до ва, ка ко Aустроугарскe мо нар хи је та ко и 
срп ске, те по том и обе ју го сло вен ске др жа ве. Ње го ва му зи ка еми то ва на је на не мач ким ра-
дио-ста ни ца ма, а кон церт но је из во ђе на и на оба аме рич ка кон ти нен та. Уз об ја вље не ин-
фор ма ци ја из ње го ве би о гра фи је (уп. нпр. РиБић2003), по да ци о ње го вом ра ду по сто је у 
не по пи са ном де лу ње го ве за о став шти не на ФМУ и у до ку мен та ци ји из по ро дич не ар хи ве 
Сто ја но ви ће вих по то ма ка до ступ не у Ар хи ву Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ.

2 Да ро дав ци жи ве у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма – Стан ка Јо ва но вић у 
Пoртланду (Оре гон), а Мар ко Ди ми три је вић у Сан Хо зеу (Ка ли фор ни ја). Стан ка Јо ва но вић 
је кће р ка Ми ло ша Ди ми три је ви ћа (1896–1975), од но сно уну ка ком по зи то ро ве се стре. Мар-
ко Ди ми три је вић је син Ми ха и ла Ми ше Ди ми три је ви ћа (1932–2017), бра та Стан ке Јо ва но вић, 
од но сно пра у нук Сто ја но ви ће ве се стре Стан ке.
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умет ни ку, јер сам би ла у при ли ци да се по дроб ни је и у ду жем вре мен-
ском ин тер ва лу ба вим при мар ним из во ри ма о Сто ја но ви ћу, пр вен стве но 
то ком осми шља ва ња и при пре ме по ме ну тог на уч ног ску па и звуч ног 
из да ња по све ће ног ком по зи то ру.3 Та да сам сте кла де та љан увид у све 
по пи са не и не по пи са не ма те ри ја ле из за о став шти не Пе тра Сто ја но ви ћа, 
ко ја се чу ва у Би бли о те ци Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду 
(ФМУ), као и у про у ча ва ња у окви ру про јек та Зна ме ни ти Ср би из Бу
ди ма и Пе ште (2002–2005).4 За хва љу јем ко ле га ма ко ји су ми у то ме 
по мо гли.5 Исто вре ме но, кон так ти са Стан ком Јо ва но вић, Ели за бе том 
За сти је ра, а по сред но и с Мар ком Ди ми три је ви ћем, омо гу ћи ли су ми ди-
рек тан увид не са мо у ар хи ву већ и у по ро дич ну кул ту ру се ћа ња Сто-
ја но ви ће вих по то ма ка. Кроз обим ну пре пи ску ко ју сам с њи ма во ди ла 
од 2017. го ди не до да нас, до би ја ла сам ис црп не од го во ре на број на 
пи та ња о гра ђи, ком по зи то ру, чла но ви ма ње го ве по ро ди це и ши ре. 
Да ро дав ци су уло жи ли огро ман труд у ис пи си ва ње нео п ход них по да-
та ка, сре ђи ва ње, ске ни ра ње, а по том и сла ње до ку мен та ци је, што ми 
је олак ша ло при ступ ма те ри ја ли ма и из ра ди фи нал ног по пи са гра ђе. 
На све му то ме ве о ма сам им за хвал на.

О из во ри ма у до са да шњим ис тра жи ва њи ма:  
кра так пре глед

Нај ва жни ју и не за о би ла зну би бли о теч ко-ар хив ску це ли ну у ис тра-
жи ва њу ства ра ла штва и умет нич ког ра да Пе тра Сто ја но ви ћа чи ни 
ње го ва за о став шти на ко ја се чу ва у Би бли о те ци ФМУ. Оста ви лац те 

3 Пр во бит на иде ја у окви ру про јек та Ре а фир ма ци ја за бо ра вље не срп ске му зи ке Му-
зи ко ло шког дру штва Ср би је об у хва та ла је ор га ни зо ва ње ме ђу на род ног на уч ног ску па, 
ве ли ке из ло жбе и ни за кон це ра та по во дом го ди шњи ца Сто ја но ви ћа, Би нич ког и Кр сти ћа. 
С об зи ром на до ступ на ма те ри јал на сред ства одр жан је са мо на уч ни скуп, а у окви ру ње га 
и кон церт Сто ја но ви ће ве му зи ке. Го ди ну да на ка сни је, 15. де цем бра 2018, у окви ру истог 
про јек та ор га ни зо ван је и сни мљен још је дан кон церт Сто ја но ви ће вих оства ре ња, а на осно-
ву сни ма ка при ре ђен је и об ја вљен ком пакт-диск со на та за ви о ли ну и кла вир (бр. 2, оп. 18), 
ви о лу и кла вир (бр. 2, оп. 108) и ви о лон че ло и кла вир (оп. 55), ко је су Ми ља на По по вић 
Ма тер ни (ви о ли на), Љу бо мир Ми ла но вић (ви о ла), Ср ђан Сре те но вић (ви о лон че ло) и Не да 
Хоф ман (кла вир) при пре ми ли и из ве ли на осно ву ру ко пи сних из во ра по ме ну тих де ла (уп. 
Милановић 2019). 

4 Ви де ти не по пи са ну до ку мен та ци ју про јек та Зна ме ни ти Ср би из Бу ди ма и Пе ште, 
2002–2005. Ар хив Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, зби р ка: Ар хи ва Му зи ко ло шког ин сти-
ту та САН/СА НУ (у да љем тек сту: АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005).

5 За хвал на сам, пре све га, му зи ко ло гу и ви шем би бли о те ка ру Ро ма ни Ри бић (1970–
2018), ко ја ми је у ви ше на вра та сла ла ске ни ра ну до ку мен та ци ју из Сто ја но ви ће ве за о став-
шти не по хра ње не у Би бли о те ци ФМУ. За хвал ност ду гу јем и Иго ру Ра де ти, му зи ко ло гу и 
би бли о те ка ру за по сле ном у Би бли о те ци ФМУ, а за тим и др Да ни ци Пе тр о вић, на уч ном 
са вет ни ку у пен зи ји, и Ве ри Ти фен та лер (Ve ra Ti e fent ha ler), му зи ко ло гу и сла ви сти, ко је су 
с Ро ма ном Ри бић са ра ђи ва ле на про јек ту Зна ме ни ти Ср би из Бу ди ма и Пе ште и од ко јих 
сам до би ла по је ди не ин фор ма ци је о ис тра жи ва њи ма Пе тра Сто ја но ви ћа.



212

„би бли о те ке це ли не“ би ла је Сто ја но ви ће ва дру га су пру га, Љу би ца 
Ми ла Сто ја но вић ро ђе на Пе тр о вић (1891–1966), ко ја је Фа кул те ту по-
кло ни ла или за ве шта ла ком по зи то ро ву ру ко пи сну и дру гу до ку мен-
та ци ју (риБић 2014: 167).6 Нај ве ћи сег мент за о став шти не чи ни нот на 
гра ђа, у ко јој су пре те жно за сту пље ни Сто ја но ви ће ви ру ко пи си. Овај 
сег мент би бли о теч ки је об ра ђен и му зи ка ли је су јед ним де лом кон-
зер ви ра не у окви ру про јек та Би бли о те ке ФМУ под на зи вом „Об ра да 
ру ко пи сних му зи ка ли ја Пе тра Сто ја но ви ћа (1877–1957). Из ра да елек-
трон ског ка та ло га и би о би бли о гра фи је ком по зи то ра“ (2013), ко јим је 
ру ко во ди ла Ро ма на Ри бић. Ка та лог тог нот ног фон да до сту пан је у 
елек трон ској ба зи по да та ка уза јам ног би бли о теч ког си сте ма Вир ту ел не 
би би ли о те ке Ср би је CO BISS (РиБић2014).7 Та ко ђе, за по че то је сре ђи-
ва ње и по пи си ва ње оста ле не књи жне гра ђе из ове за о став шти не, ко је 
је пред ста вље но на на уч ном ску пу по све ће ном Сто ја но ви ћу, Кр сти ћу 
и Би нич ком (РиБић 2017). Тај ма њи део би бли о те ке це ли не об у хва та 
ра зно вр сну гра ђу, а сход но ти пу и бро ју до ку ме на та бли зак је са др жа-
ју ма те ри ја ла ко ји су при сти гли у Ин сти тут, с ко јим се и пре кла па у 
по је ди ним је ди ни ца ма.8 

За раз ли ку од не по пи са ног де ла би бли о те ке це ли не, сег мент ко ји 
чи не му зи ка ли је био је из вор му зи ко ло шких ис тра жи ва ња и пре би бли-
о теч ке об ра де ове гра ђе. По чев од осам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
Сто ја но ви ће вим ства ра ла штвом ко је об у хва та оби ман и жан ров ски 
бо гат опус ис кљу чи во су се ба ви ли сту ден ти на Ка те дри за му зи ко ло-
ги ју и ет но му зи ко ло ги ју ФМУ. Та ко су у ра спо ну од две де це ни је на-
ста ли не ко ли ко се ми нар ских ра до ва и два обим ни ја при ло га – ди плом-
ски рад о свим ин стру мен тал ним кон цер ти ма и ма ги стар ски рад о 

6 Ни је утвр ђе но ка да је за о став шти на при спе ла на ФМУ. Не до ста је од го ва ра ју ћа до-
ку мен та ци ја о за ве шта њу, па се за о став шти на (за са да) не мо же оква ли фи ко ва ти као ле гат, 
већ као би бли о те ка це ли на (риБић 2014; 2017). Нот на гра ђа из за о став шти не пр ви пут је 
за ве де на у ин вен та ру но та 1967. го ди не (риБић 2014: 167). Бу ду ћи да је Љу би ца Сто ја но вић 
пре ми ну ла 1966. го ди не, мо гу ће је да је за о став шти на сти гла на Фа кул тет непо сред но по сле 
ње не смр ти и да је убр зо по том и ин вен та ри са на.

7 У пре тра жи ва њу му зи ка ли ја Пе тра Сто ја но ви ћа у окви ру елек трон ског ка та ло га 
Би бли о те ке ФМУ (http://www.vbs.rs/scripts/co biss?com mand=CON NECT&ba se=70178) тре-
нут но се мо же из ли ста ти 261 за пис, а од тог укуп ног бро ја чак 233 за пи са чи не ру ко пи сне 
је ди ни це. 

8 На осно ву уви да у за о став шти ну на ФМУ и пре зен та ци ју Ро ма не Ри бић, пред ста вљену 
на по ме ну том на уч ном ску пу, део не по пи са не гра ђе би бли о те ке це ли не има укуп но 207 је ди-
ни ца. Од то га, укуп но 115 је ди ни ца ди рект но се од но си на Сто ја но ви ћев рад и об у хва та 8 
ком по зи то ро вих ау то би о гра фи ја, 1 би о гра фи ју, 6 лич них до ку ме на та, 16 пи са ма и до пи са, 
29 фо то гра фи ја, 35 кон церт них про гра ма, 4 ин струк тив на за пи са, 9 Сто ја но ви ће вих на пи са 
об ја вље них у штам пи, 7 ано ним них на пи са или на пи са из штам пе дру гих ау то ра. Оста ле 
92 је ди ни це пред ста вља ју штам па не ком по зи ци је дру гих ау то ра, ко је су чи ни ле део Сто ја-
но ви ће ве лич не би бли о те ке. Услед смр ти Ро ма не Ри бић (2. ја ну а ра 2018) рад на сре ђи ва њу 
и по пи си ва њу гра ђе остао је, за са да, не до вр шен.
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ка мер ној му зи ци Пе тра Сто ја но ви ћа (HinCak1985;CVetkoVić2006).9 
Ме ђу сту дент ске тек сто ве спа да и на пис о ли бре ту ком по зи то ро ве 
му зич ке дра ме Бла жен ки на за кле тва, ра ђен као се ми нар на основ ним 
сту ди ја ма му зи ко ло ги је, ко ји је је ди ни од на ве де них ра до ва об ја вљен 
(Цвејић1998). Иа ко је на по ме ну том на уч ном ску пу не ко ли ко при ло-
га му зи ко ло га и му зич ких те о ре ти ча ра би ло по све ће но ана ли тич ким 
аспек ти ма по је ди них Сто ја но ви ће вих ком по зи ци ја, ве ћи на му зич ких 
де ла овог ау то ра до са да ни је ана ли зи ра на ни ти об ра ђе на у не ком дру гом 
на уч ном по гле ду. Сто га је знат но ума ње на мо гућ ност све о бу хват ни јег 
са гле да ва ња ком по зи ци о но-тех нич ких, стил ских и по е тич ких ди мен-
зи ја Сто ја но ви ће вог ства ра ла штва. То се по себ но од но си на ње го ву 
сцен ску му зи ку, пр вен стве но на опе ру Ти гар, оп се жну му зич ку дра му 
Бла жен ки на за кле тва и ба ле те Кра ље вић и Мир ја на и Де вет чи ра ка, 
ко ји се на ла зе ме ђу му зи ка ли ја ма би бли о те ке це ли не.

Пи та ње про на ла же ња, об ра де и по пи си ва ња из во ра ре ле вант них 
за ис тра жи ва ње би о гра фи је и умет нич ког де ло ва ња Пе тра Сто ја но ви ћа 
пр ви пут је по ста вље но у окви ру про јек та Зна ме ни ти Ср би из Бу ди ма 
и Пе ште (2002−2005), ко ји је ор га ни зо ва ла Срп ска са мо у пра ва у Бу дим-
пе шти. На ме ра по кре та ча про јек та ис пр ва је ис кљу чи во би ла усме ре-
на на об ја вљи ва ње при год не, ши рој пу бли ци при сту пач не књи жи це 
о овом умет ни ку, ко ја је ка сни је и штам па на по во дом 100. го ди шњи це 
пре ми је ре Сто ја но ви ће ве ве се ле опе ре Ти гар у Бу дим пе шти (комПо
зитор,виолинистаимузичкиПедаГоГПетарстојановић 2005). Ме ђу тим, 
на ини ци ја ти ву др Да ни це Пе тро вић, у то вре ме на уч не са вет ни це и 
ди рек тор ке Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, ко ја се укљу чи ла у ру ко-
во ђе ње про јек том, ор га ни зо ван је и рад на при ку пља њу и ис тра жи ва њу 
на уч них из во ра ве за них за Сто ја но ви ћа.10

Про у ча ва ња у окви ру про јек та оба вља ле су Ро ма на Ри бић и Ве ра 
Ти фен та лер. Обе ау тор ке до при не ле су ин фор ма тив но сти по ме ну тог при-
год ног из да ња о Сто ја но ви ћу, али су об ја ви ле и за себ не, на уч не ра до ве. 
Ри би ће ва је та да за по че ла сво ју ак тив ност на сре ђи ва њу и по пи си ва њу 

9 Два се ми нар ска ра да пи са на на ис тој Ка те дри та ко ђе су по све ће на ка мер ном ства-
ра ла штву: Пе тар Сто ја но вић: ка мер на му зи ка – фор ма као тра ди ци о нал ни слој Ива не 
Пер ко вић и Ка мер на му зи ка Пе тра Сто ја но ви ћа до 1914. го ди не Јо ва не Сто кић (пре ма 
Цветковић2006:316).

10 У мар ту 2002. го ди не, Да ни ци Пе тро вић по ну ђе но је да за 125. го ди шњи цу Сто ја-
но ви ће вог ро ђе ња на пи ше текст за „све шчи цу“ о ком по зи то ру, ко ја је тре ба ло да бу де штам-
па на већ „до дру ге по ло ви не ок то бра“. За ми шље но из да ње тре ба ло је да об у хва ти око 16 
штам па них стра ни ца А5 фор ма та с илу стра ци ја ма. Та ко ђе, ор га ни за то ри су пла ни ра ли да 
се по во дом из да ња одр жи кон церт ви о ли ни сте Сте фа на Ми лен ко ви ћа и Гу да ча Св. Ђор ђа 
(Пи смо Пе тра Ла сти ћа, пред сед ни ка Са мо у пра ве Ср ба у Ма ђар ској из Бу дим пе ште упу ће-
но Да ни ци Пе тро вић, 25. март 2002. АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005). С 
об зи ром на кра так рок и на не ис тра же ност Сто ја но ви ће вог ра да, из да ње је од ло же но и пре-
ду зе ти су ко ра ци у при ку пља њу и про у ча ва њу из во ра.
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Сто ја но ви ће ве за о став шти не у Би бли о те ци ФМУ. Об ја ви ла је пр ву 
би о граф ску сту ди ју о овом умет ни ку (РиБић2003), при ло жив ши јој 
де та љан по пис де ла, с опи сом ру ко пи са, пре пи са и штам па них из да ња 
до ступ них у за о став шти ни, као и по да ци ма о дру гим Сто ја но ви ће вим 
ком по зи ци ја ма ко је се по ми њу у по је ди ним кри ти ка ма из ме ђу два 
свет ска ра та или у ка сни јим ен ци кло пе диј ским је ди ни ца ма и му зич ким 
при руч ни ци ма (иСто: 170–185). Ве ра Ти фен та лер про у ча ва ла је пе ри-
од Сто ја но ви ће вог де ло ва ња у Бе чу и об ја ви ла је текст о ре цеп ци ји 
ком по зи то ро вих опе ре та ко је су пре ми јер но пред ста вље не, а по том и 
из во ђе не у ау стриј ској пре сто ни ци (ТиФенталер 2005). Та да је то би ла 
пр ва, а за са да је јед на од све га две об ја вље не на уч не сту ди је о ре ак ци-
ји кри ти ке и пу бли ке на ства ра ла штво и кон церт не ак тив но сти Пе тра 
Сто ја но ви ћа (иСто; цветковић 2006).

Зна ча јан сег мент ра да Ти фен та ле ро ве у окви ру на ве де ног про јек-
та од но сио се на ис тра жи ва ња у беч ким ар хи ви ма и би бли о те ка ма. 
Са ку пље ни су и узо р но си сте ма ти зо ва ни по да ци о Сто ја но ви ће вим 
из у зет ним ус пе си ма то ком сту ди ја на Кон зер ва то ри ју му и по сле њих, 
кон так ти ма и са рад њи с по је ди ним умет ни ци ма, те ње го вом ре про дук-
тив ном ра ду, а про на ђе ни су и ру ко пи си сим фо ниј ске по е ме Три глав 
и опе ре Фло ри бе ла (Flo ri bel la).11 Бу ду ћи нео бја вље не, те ин фор ма ци је 
ду го су би ле не по зна те. Ка сни је су до пу ње не но вим ис тра жи ва њи ма 
и пред ста вље не на на уч ном ску пу о Сто ја но ви ћу, Кр сти ћу и Би нич ком 
(ајГнер2017;кокановићМарковић,МеркелтиФенталер2017).

Јед но од ва жних, а за от кри ва ње из во ра и кључ них на сто ја ња ис тра-
жи ва ча у окви ру про јек та Зна ме ни ти Ср би из Бу ди ма и Пе ште од но-
си ло се на иде ју да се при ку пе ин фор ма ци је о свим Сто ја но ви ће вим 
по том ци ма, ка ко би се и тим пу тем евен ту ал но до шло до до ку ме на та 
о ком по зи то ру. Ус по ста вљен је кон такт с Ми ха и лом Ми шом Ди ми три-
је ви ћем и Ксе ни јом Или је вић (1923–2005), та ко ђе уну ци ма већ по ме-
ну те Сто ја но ви ће ве се стре Стан ке.12 Ми ха и ло Ди ми три је вић чу вао је 
до ку мен та ци ју свог стри ца Жар ка Ди ми три је ви ћа (1908–1995), ко ји је 
у сво јој ар хи ви имао до ста ма те ри ја ла о Сто ја но ви ћу. Ин сти ту ту је 

11 Реч је о ис пи си ма из беч ких ар хи ва и би бли о те ка (Ar chiv Bi bli ot hek und Sam mlun gen 
der Ge sellschaft der Mu sik fre un de; Handschrif ten sam mlung der Wi en bi bli ot hek im Rat ha us; 
Mu sik sam mlung der Österreichischen Na ti o nal bi bli ot hek, Do blin ger-Ar chiv), ко је је Ве ра Ти фен-
та лер си сте ма ти зо ва ла у тек сту „Pe tar Sto ja no vić und se i ne Ze it in Wi en“ (нео бја вљен ру ко пис, 
стр. 1–10). Тек сту су при ло же ни по пи си из во ра под на сло ви ма „Qu el len zu den Fo to ko pien“ 
(стр. 1–2) и „Zu den Handschrif ten“ (стр. 1–2). Та ко ђе, Ти фен та ле ро ва је о на пре до ва њу сво јих 
ис тра жи ва ња из ве шта ва ла Да ни цу Пе тро вић. Уп. нпр. пи смо Ве ре Ти фен та лер из Бе ча 
упу ће но Да ни ци Пе тро вић, 3. април 2004. (АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005).

12 Пре ма ин фор ма ци ја ма Стан ке Јо ва но вић, Ксе ни ја Или је вић би ла је кће р ка Зор ке 
Или је вић, ро ђе не се стре Жар ка Ди ми три је ви ћа, као и Ми ло ша Ди ми три је ви ћа, оца Стан ке 
Јо ва но вић.
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усту пио ко пи је по је ди них по ро дич них фо то гра фи ја и дру ге гра ђе, 
до при нев ши и ви зу ел но-до ку мен тар ном иден ти те ту при год не пу бли-
ка ци је про јек та (комПозитор,виолинистаимузичкиПедаГоГПетарсто
јановић 2005). До би је на је и не ко ли ци на до ку ме на та од Ксе ни је Или-
је вић, али се тај ма те ри јал углав ном од но сио на по дат ке о по ро ди ци 
Ди ми три је вић.13 Ипак, упр кос те жња ма да се стек не увид у сву до ку-
мен та ци ју ко ју је чу вао Ми ха и ло Ди ми три је вић, као и по ку ша ји ма да 
се про на ђе кон такт с ди рект ним по том ци ма де це Пе тра Сто ја но ви ћа, 
број ин фор ма ци ја остао је не до во љан.14 И ка сни је, ка да се по ста вља ло 
пи та ње по ро дич не за о став шти не, Ми ха и ло Ди ми три је вић на во ђен је 
као је ди ни по знат Сто ја но ви ћев по то мак (риБић 2014: 166).

Гра ђа из по ро дич не за о став шти не по то ма ка Пе тра  
Сто ја но ви ћа: опис, си сте ма ти за ци ја и зна чај до ку ме на та
По об ра ди и си сте ма ти за ци ји до ку мен та ци је о Пе тру Сто ја но ви ћу 

ко ја је 2018–2019. го ди не при спе ла у Му зи ко ло шки ин сти тут мо же се 
сте ћи уку пан увид у по ве за ност раз ли чи тих, већ по ме ну тих по ро дич них 
ар хив ских из во ра о ком по зи то ру. Они во де порекло од три по ро дич не 
ли ни је Пе тра Сто ја но ви ћа и ње го вих нај бли жих срод ни ка. Док би бли о-
те ка це ли на упу ћу је на до ку мен та ци ју ко ја се на ла зи ла код Сто ја но ви ћа 
и ње го ве дру ге су пру ге, ма те ри ја ли до ступ ни у Ин сти ту ту по ве за ни 
су с дру ге две по ро дич не гра не. Јед ну од њих чи не се стра Кон стан ци ја 
Стан ка Ди ми три је вић и ње ни по том ци – си но ви Ми лош и Жар ко Ди-
ми три је вић, уну ка Стан ка Јо ва но вић и унук Ми ха и ло Ди ми три је вић, 
пра у нук Мар ко Ди ми три је вић. Дру га во ди од ком по зи то ро ве пр ве 
су пру ге, Хен ри је те Хе ни Вил чин ске, пре ко кће р ке Ве ре Ка длец, до 
уну ке Ели за бе те За сти је ра.

Стан ка Јо ва но вић и Мар ко Ди ми три је вић об је ди ни ли су до ку мен-
та ци ју на сле ђе ну од ком по зи то ро ве се стре с ма те ри ја ли ма ко је су са-
ку пља ли и чу ва ли ње ни на след ни ци, пре све га Жар ко Ди ми три је вић. 

13 Ко пи је ма те ри ја ла ко је су усту пи ли Ди ми три је вић и Или је ви ће ва чу ва ју се у до ку-
мен та ци ји про јек та. Сва гра ђа ко ја се ме ђу тим ма те ри ја ли ма од но си на Сто ја но ви ћа по сто ји 
и у зби р ци до би је ној то ком 2018–2019, па је овом при ли ком ни је по треб но на во ди ти. Из у зе так 
је ру ко пи сна би о гра фи ја ком по зи то ро вог оца Ев ге ни ја Сто ја но ви ћа (1837–1904) из пе ра 
Стан ке Ди ми три је вић (Стан ка Ч. Ди ми три је вић рођ. Сто ја но вић, „Би о гра фи ја Ев ге ни ја 
Сто ја но ви ћа“, ру ко пис, фо то ко пи ја. АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005).

14 Од 1911. до 1940. го ди не Пе тар Сто ја но вић био је у бра ку с Хен ри је том Хе ни Вил чин-
ском (Hen ri et te He ni Wil csin ska /1888–1911/). С њом је имао кћер ку Ве ру Сто ја но вић Ка длец 
(Ka dletz /1912–1978/) и си на Алек сан дра Сто ја но ви ћа (1918–1948). У бра ку с Љу би цом Ми-
лом Сто ја но вић ни је имао де це. Из ис тра жи ва ња Ве ре Ти фен та лер мо же се ви де ти да се 
зна ло је ди но за име Вил чин ске, на осно ву ко јег је Ти фен та ле ро ва по ку ша ва ла да про на ђе 
траг о по том ци ма у Бе чу (уп. „Pe tar Sto ja no vić und se i ne Ze it in Wi en“, ру ко пис. МИ СА НУ, 
Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005).
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Та ко ђе, по што су уну ци ком по зи то ро ве се стре из гу би ли кон такт са 
Сто ја но ви ће вим уну ци ма по сле смр ти Жар ка Ди ми три је ви ћа (1995), они 
су ове по ро дич не ве зе об но ви ли (2017). То је омо гу ћи ло ме ђу соб ну 
раз ме ну ори ги нал них и ске ни ра них до ку ме на та с Ели за бе том За сти-
је ра. Упр кос чи ње ни ци да се гра ђа и да нас на ла зи на раз ли чи тим ме-
сти ма, ње на об је ди ње ност у елек трон ском фор ма ту омо гу ћа ва уку пан 
увид у ове из во ре и њи хо ву до ступ ност за ис тра жи ва ње.

Ра зно род на до ку мен та о Сто ја но ви ћу из по ро дич не ар хи ве ње го вих 
по то ма ка си сте ма ти зо ва на су пре ма ти пу и са др жа ју у ма ње це ли не, 
а уну тар њих и хро но ло шки. Пр ви део по пи са (А: ПО КЛО ЊЕ НА ГРА ЂА) 
об у хва та: (I) ру ко пи сне и штам па не му зи ка ли је Пе тра Сто ја но ви ћа 
(бр. 1–7 у По пи су), (II) ком по зи то ро ву пре пи ску (бр. 8–13), (III) фо то-
гра фи је Пе тра Сто ја но ви ћа (бр. 14–28), (IV) по је дан кон церт ни про-
грам и пла кат и Сто ја но ви ће ву умр ли цу (бр. 29–31), за тим (V) обим ну 
до ку мен та ци ју Жар ка Ди ми три је ви ћа (бр. 32–69), (VI) исеч ке из штам-
пе и дру ге пе ри о ди ке (бр. 70–85), као и (VII) ро до сло ве и дру ге тек-
сту ал не при ло ге да ро да ва ца (бр. 86–93). Дру ги део по пи са (Б: ГРА ЂА 
У ЕЛЕК ТРОН СКОМ ФОР МА ТУ) са чи њен је пре ма истим кри те ри ју-
ми ма, с тим што је до ку мен та ци ја прет ход но раз вр ста на у три ску пи-
не, пре ма ме сту на ко јем се чу ва. Та ко се из пр ве ску пи не (а: Ар хи ва 
да ро да ва ца) мо же уо чи ти да су Стан ка Јо ва но вић и Мар ко Ди ми три-
је вић за др жа ли део (I) фо то гра фи ја (бр. 94–103) и (II) пи са ма ве за них 
за Пе тра Сто ја но ви ћа (бр. 104–106). Да ро дав ци су у раз ме ни с ком по-
зи то ро вом уну ком (б: Ар хи ва Ели за бе те За сти је ра) пре у зе ли елек трон-
ске ко пи је (I) 20 фо то гра фи ја (бр. 107–126) ко је она чу ва у сво јој ар хи ви, 
док су ње ну лич ну ко лек ци ју обо га ти ли (II) обим ним кор пу сом ори ги-
нал не пре пи ске чла но ва Сто ја но ви ће ве по ро ди це (бр. 127–206). Нај зад, 
тре ћу ску пи ну чи ни (в) гра ђа по сла та На та ши Шпа чек, ко ја са др жи 
Сто ја но ви ће ву умр ли цу, че ти ри фо то гра фи је, јед ну штам па ну му зи-
ка ли ју и при ме рак Пра вил ни ка СО КОЈ-а из 1953. го ди не (бр. 207–213).

Већ на бра ја ње до ку ме на та мо же да упу ти на по је ди на пре кла па ња 
и раз ли ке из ме ђу ма те ри ја ла до ступ них у Ин сти ту ту и у Би бли о те ци 
ФМУ.15 Гра ђа из по ро дич не ар хи ве ком по зи то ро вих по то ма ка са др жи 
ма ло из во ра за ис тра жи ва ње аспе ка та ства ра ла штва Пе тра Сто ја но-
ви ћа. Она је по ти пу до ку ме на та упо ре ди ва с не по пи са ним сег мен том 
по ме ну те би бли о те ке це ли не, јер пру жа из во ре за раз ли чи та ис тра жи-
ва ња би о гра фи је и умет нич ког ра да ком по зи то ра. Ње на спе ци фич ност, 
ме ђу тим, огле да се у знат ном бро ју до ку ме на та ко ји при па да ју кон тек-
сти ма Сто ја но ви ће вог по ро дич ног окру же ња, али и ма те ри ја ла из ка-
сни јег вре ме на, на ста лих по сле ње го ве смр ти. Са др жај гра ђе мо же да 

15 У по пи су гра ђе пре кла па ња су озна че на на по ме на ма. 
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до при не се про у ча ва њу ра зно род них те ма у са гле да ва њу Сто ја но ви ће вог 
де ло ва ња, ко је ћу на зна чи ти у крат ким опи си ма сег ме на та до ку мен та ције.

Фо то гра фи је и пре пи ска чи не нај о бим ни је де ло ве гра ђе и са др же 
нај ви ше ин фор ма ци ја, ко је уз по дат ке из оста лих вр ста до ку ме на та 
има ју зна чај за му зи ко ло шко ис тра жи ва ње. Укуп но 55 фо то гра фи ја 
на ста ло је у ве ли ком вре мен ском ра спо ну од кра ја XIX до осам де се тих 
го ди на XX ве ка. Ве ћи на њих об у хва та по је ди нач не пор тре те ко ји при-
ка зу ју ком по зи то ра од ње го вих сту дент ских до по зних го ди на, за тим 
ње го ве груп не пор тре те с чла но ви ма по ро ди це, као и про фе си о нал не 
фо то гра фи је. Не ко ли ко сни ма ка за бе ле же но је на са хра ни ком по зи то-
ра (бр. 24–28), док део њих до ку мен ту је про сла ву по во дом име но ва ња 
му зич ке шко ле на Убу (бр. 54–59), је ди не му зич ко-про свет не уста но ве 
ко ја но си име Пе тра Сто ја но ви ћа. И пре пи ска по кри ва сли чан вре мен ски 
ра спон, али у њој има ма ло са чу ва них пи са ма из пе ра са мог ком по зи-
то ра. Ме ђу по ро дич ним пи сми ма до ми ни ра пре пи ска ње го вог мла ђег 
бра та Па вла, у ко јој су адре са ти би ли Пе тар Сто ја но вић и мај ка Кон-
стан ци ја (бр. 127–206).16 По себ но се ис ти че пет са чу ва них пи са ма које 
је Сто ја но вић упу ћи вао се стри Стан ки у сво јим по зним го ди на ма (бр. 
9–13). Та ко ђе, ра зни до пи си и пи сма по ти чу из вре ме на по сле ње го ве 
смр ти и све до че о на сто ја њи ма Жар ка Ди ми три је ви ћа да про мо ви ше 
лич ност и ства ра ла штво свог уја ка.

Не го ва ње кул та по ро ди це ка рак те ри стич не за гра ђан ско дру штво 
и ус по ста вља ње ме ђу соб не бли ско сти ме ђу ње ним чла но ви ма до ку-
мен то ва ни су на раз ли чи те на чи не кроз пре пи ску и на фо то гра фи ја ма. 
Сто ја но ви ће ва при вр же ност по ро ди ци и дру же љу би вост у окру же њу 
ши ре фа ми ли је ја сно су уоч љи ви ка ко на фо то гра фи ја ма из окру же ња 
ро ди тељ ског до ма, та ко и на они ма сни мље ним у ње го вим зре лим 
го ди на ма. Део тих ви зу ел них до ку ме на та на стао је то ком лет њих од-
мо ра у иди лич ним пре де ли ма Санкт Гил ге на на оба ли је зе ра Воф ганг зе 
у бли зи ни Салц бур га, ко је је про во дио с де цом, пр вом су пру гом и ње ним 
срод ни ци ма, ка сни је и с уну ци ма (бр. 114–125), за тим то ком пра знич них 
оку пља ња и сла вља с по ро ди ца ма се стре Стан ке и ње них на след ни ка 
(бр. 20, 21, 96), као и дру ге су пру ге, Љу би це Ми ле Сто ја но вић (бр. 103).

У ку ћи Сто ја но ви ће вог оца Ев ге ни ја, срп ског тр гов ца и ком по зи-
то ра-ама те ра, одр жа ва ле су се ве че ри ка мер не му зи ке сва ке су бо те у 

16 На ве де на гру па пи са ма, до пи сни ца и раз глед ни ца, у ко јој се на ла зи и не ко ли ко при-
ме ра пре пи ске Пе тра Сто ја но ви ћа, зах те ва за себ ну об ра ду и де таљ но по пи си ва ње ко је тек 
пред сто ји у да љем ра ду на гра ђи. О Па влу Сто ја но ви ћу (1881–1920), мла ђем бра ту Пе тра 
Сто ја но ви ћа, ма ло је по да та ка. Био је ин же њер же ле знич ког са о бра ћа ја. По чет ком XX ве ка 
сту ди рао је у Ми твај ди и из ве сно вре ме ра дио у фа бри ци „Ринг хо фер“ у Сми хо ву код Пра-
га. Из тих гра до ва пи сао је бра ту Пе тру и мај ци. Го ди не 1919. при дру жио се сво јој се стри 
Стан ки и ње ној по ро ди ци ко ја се из Бу дим пе ште пре се ли ла у Зе мун. За тим је ра дио у фа бри ци 
ва го на у Ни шу. Бо ло вао је од ту бер ку ло зе и пре ми нуо је већ 1920. го ди не (уп. бр. 87 у По пи су).



218

зим ским ме се ци ма. Ве ћи на чла но ва ње го ве по ро ди це ба ви ла се му зи-
ци ра њем.17 Ви зу ел не пре зен та ци је при ват ног про сто ра у ко јем је ста-
са вао Пе тар Сто ја но вић укљу чу ју кла вир као сва ко днев ни пред мет 
гра ђан ског мо би ли ја ра, ко ји ће и ка сни је оста ти цен тар оку пља ња 
ње го вог до ма (сл. 1, 2). Та ко ђе, о зна ча ју му зи ке у сва ко днев ном жи во ту 
по је ди них чла но ва ње го ве по ро ди це све до чи и пре пи ска Па вла Сто ја-
но ви ћа, ко ји је у пи сми ма Пе тру и мај ци по ми њао по се ћи ва ње кон це-
ра та и опер ских пред ста ва, јед на ко се ин те ре су ју ћи и за из во ђе ње 
му зи ке свог бра та (бр. 127–206).

Сл. 1. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом (се де: отац Ев ге ни је Сто ја но вић, ба ба по оцу Ју ли ја 
Обе р лор-Ви де ман /Ju lie Ober lo hr-Wi e de mann/, мај ка Кон стан ци ја Сто ја но вић; сто је: Пе тар 
Сто ја но вић, Ма ра Ри ков ски /Ric hov ski/ – кће р ка Кон стан ци ји ног бра та Ле о ни да са Сте ри је, 
брат Ев ге ни је и ње го ва су пру га Ама ли ја Сто ја но вић, Фри ци Ри ков ски /Fri ci Ric hov ski/), 

Бу дим пе шта, око 1900.

17 Уп. Стан ка Ч. Ди ми три је вић рођ. Сто ја но вић. „Би о гра фи ја Ев ге ни ја Сто ја но ви ћа“, 
ру ко пис, фо то ко пи ја. АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005.
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Сл.2. Пе тар Сто ја но вић с пр вом су пру гом и де цом (сто је: кће р ка Ве ра Сто ја но вић, су пру га 
Хен ри је та Хе ни Вил чин ска /Hen ri et te He ni Wil csin ska/ Сто ја но вић, син Алек сан дар  

Сто ја но вић; за кла ви ром Пе тар Сто ја но вић), 1928. или 1930.

Ев ге ни је Сто ја но вић био је ис так нут пред став ник срп ске за јед-
ни це у Бу дим пе шти, члан „цр кве ног од бо ра“, осни вач и пред вод ник 
„пе вач ког дру штва“, ди ри гент сту дент ског хо ра, уче сник и глав ни 
ор га ни за тор бе се да и кон церт них за ба ва ко је су по се ћи ва ли и „ма-
ђар ски ве ли ко до стој ни ци“, као и „Че си и По ља ци“.18 У том кон тек сту 
мо гло би се го во ри ти и о аспек ту ње го ве ин те гри са но сти у мул ти ет-
нич ки кул тур ни про стор Ау стро у гар ске. Слич но све до чи и сфе ра 
при ват но сти ње го ве по ро ди це, ви дљи ва кроз пре пи ску с кра ја XIX и 
по чет ка ХХ ве ка, во ђе ну на не ко ли ко је зи ка. Ев ге ни је Сто ја но вић 
пи сао је су пру зи на не мач ком, го ти цом, а си ну Пе тру на срп ском, 
ћи ри лич ним пи смом.19 Ње гов син Па вле у пи сми ма мај ци обра ћао се 
на не мач ком, бра ту Пе тру на ма ђар ском, док је Пе тар углав ном пи сао 
на срп ском, ћи ри ли цом, укљу чу ју ћи у сво ја пи сма и сег мен те на не-
мач ком је зи ку.

У би о гра фи ји Ев ге ни ја Сто ја но ви ћа, ком по зи то ро ва се стра Стан ка 
озна чи ла је свог оца као ве ли ког Ср би на: „Ср би ја, Цр на Го ра и цар ска 
Ру си ја би ли су ње го ви иде а ли“ ко је је пре но сио и на де цу, ули ва ју ћи 

18 иСто.
19 Ев ге ни је је го во рио 6 је зи ка: срп ски, не мач ки, ма ђар ски, ита ли јан ски, ру мун ски и 

грч ки, а по зна вао је и ен гле ски (иСто).
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им „љу бав за срп ство и оп ште сла вен ство“.20 Су де ћи пре ма пре пи сци, 
је зик ко му ни ка ци је у при ват ној сфе ри и сва ко дне ви ци ни је функ ци о-
ни сао као мар кер на ци о нал не иден ти фи ка ци је за ве ћи ну чла но ва ње-
го ве по ро ди це. Син Пе тар се, ипак, из два јао. У јед ном од два са чу ва на 
пи сма мај ци из 1907. ре тор ски је упи тао: „Е, ми слиш ти, ја ћу ти увек 
шваб ски пи са ти?!?!?!?!“.21

Упра во у то вре ме Сто ја но вић се на ла зио на по чет ку уз ла зне пу та ње 
сво јих умет нич ких ак тив но сти у Бе чу. За со бом је имао пр ве успе хе оства-
ре не то ком студија и не по сред но по сле њих, али је био и без стал ног 
про фе си о нал ног ан га жма на. У по ме ну тим пи сми ма, мај ку оба ве шта ва 
о сво јој сва ко днев ној ру ти ни. Ма да при ти снут ма те ри јал ном оску ди цом 
и штед њом, он је под стак нут оп ти ми змом и по све ћен је ра ду: „Ја вред но 
сви рам ви о ли ну, и вред но ра дим на пар ти ту ри.“,22 „(...) на мо ју пар ти-
ту ру са мо тин та ‘пљу шти’“,23 пи ше мај ци, очи глед но за до во љан сво јим 
умет нич ким на прет ком. По ми ње од ла зак у Опе ру, на пу ту је да до би-
је још два при ват на уче ни ка, а крат ко из ве шта ва и о пла ну да се ње гов 
Кон церт за ви о ли ну и кла вир из ве де по но во, у на ред ној се зо ни.

Од по зна тих ин фор ма ци ја из Сто ја но ви ће ве би о гра фи је ни јед на 
се не ве зу је за 1907. го ди ну. Сто га на ве де не цр ти це о про фе си о нал ним 
ак тив но сти ма за вре ђу ју па жњу. Ис тра жи вач ће на и ћи и на не пот пу на 
име на му зи ча ра по пут Тин те ра, Ша ри ба (Scha rib), Мар те, те ће уз слич-
не по дат ке из пи са ма Па вла Сто ја но ви ћа до би ти тра го ве за иден ти фи-
ко ва ње лич но сти с ко ји ма је ком по зи тор ко му ни ци рао и му зи ча ра ко ји 
су евен ту ал но и из во ди ли ње го ва де ла.24 По ред то га, увид у на ве де ни 
део по ро дич не пре пи ске ко ри стан је и за раз ма тра ње про блем ских 
те ма ве за них за аспек те Сто ја но ви ће вог ин те гри са ња у сре ди ну у ко-
јој је де ло вао и пи та ња ње го вог од но са пре ма (на ци о нал ном) је зи ку и 
му зи ци, а мо же се ста ви ти и у функ ци ју про у ча ва ња му зич ких де ла, 
по себ но оних фол клор не ин спи ра ци је и ка рак те ри стич них на сло ва 
(нпр. Ма те рин ски је зик, бр. 7 у По пи су).

У до са да шњим ис тра жи ва њи ма у ви ше на вра та ука зи ва но је на 
од нос до ми нант них пред став ни ка бе о град ске му зич ке ели те пре ма 

20 иСто.
21 Пи смо Пе тра и Па вла Сто ја но ви ћа мај ци Кон стан ци ји. Беч, 14. ав густ 1907, 4 стра не 

(уп. бр. 127–206).
22 иСто.
23 Пи смо Пе тра и Па вла Сто ја но ви ћа мај ци Кон стан ци ји. Беч, 20. ав густ 1907, 4 стра не 

(уп. бр. 127–206). И ово, као и прет ход но пи смо, пи са но је то ком Па вло вог бо рав ка у Бе чу. 
У пр вом де лу пи ше Пе тар, а у на став ку ње гов брат.

24 Ако се из у зме пе ри од Сто ја но ви ће вог сту ди ра ња, ме ђу умет ни ци ма у Бе чу с ко ји ма 
је са ра ђи вао пре 1907. по ми ње се са мо Па ул Вајн гар тен (Paul We in gar ten /1886−1948/), ко ји је 
са Сто ја но ви ћем из вео ње го ву Со на ту за ви о ли ну и кла вир бр. 1 оп. 3, 1906. го ди не. Не до-
ста ју по да ци о дру гим кон цер ти ма. Уп. риБић 2003; [Вера Тифенталер] „Pe tar Sto ja no vić und 
se i ne Ze it in Wi en.“ АМИ СА НУ, Ар хи ва МИ САН/СА НУ, 2002–2005.
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Сто ја но ви ћу, а по себ но на кри ти ке Ми ло ја Ми ло је ви ћа (1884–1946) 
ко је су де ло ва ле и на део ка сни је, му зи ко ло шке ми сли о овом умет ни ку 
(уп. нпр. цветковић 2006). Ми ло је вић је у раз ли чи тим пе ри о ди ма свог 
кри тич ког де ло ва ња ме њао оштри ну сво јих ста во ва пре ма Сто ја но ви ћу. 
Ње го ви на пи си из вре ме на не по сред но пре Сто ја но ви ће вог пре ла ска 
у Бе о град, под стак ну ти и по рат ном пси хо зом про тив све га што је сти-
за ло из Ау стри је, би ли су не са мо не га тив ни већ су оспо ра ва ли Сто ја-
но ви ћа као ком по зи то ра, те уна пред, го то во пам флет ски по зи ва ли на 
ње го во из оп шта ва ње из бе о град ске сре ди не.25 У та квим окол но сти ма, 
озна чен као „туђ“ и „стран“, Сто ја но вић је имао про блем да по де фи-
ни тив ном пре се ље њу 1924. го ди не про на ђе од го ва ра ју ће за по сле ње у 
Зе му ну и Бе о гра ду. По моћ му је пру жио по ро дич ни при ја тељ др Ду шан 
Пут ник, пред сед ник Му зич ког дру штва „Стан ко вић“. За хва љу ју ћи 
Пут ни ку, Сто ја но вић је 1925. го ди не на ста вио сво ју про фе си о нал ну 
ка ри је ру као про фе сор и ди рек тор Му зич ке шко ле „Стан ко вић“. Ком-
по зи то ро ва фо то гра фи ја с Пут ни ком упра во из тог вре ме на са чу ва на 
је у до ку мен та ци ји ње го вих по то ма ка (сл. 3).

Ин те гри шу ћи се у круг умет ни ка оку пље них око Му зич ког дру-
штва „Стан ко вић“, Сто ја но вић је као пе да гог, из во ђач и ком по зи тор 
из гра дио и мре жу сво јих му зич ких са рад ни ка. У бе о град ској му зич кој 
сре ди ни из ме ђу два ра та сте као је и не ко ли ко при зна ња, укљу чу ју ћи 
по зи ци ју ре дов ног про фе со ра Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду (1937). 
Ма ло је гра ђе ме ђу при сти глом до ку мен та ци јом ко ја се од но си на овај 
пе ри од, али је вре дан па жње са чу ван про грам већ по зна тог, све ча ног 
кон цер та по во дом про сла ве 30. го ди шњи це Сто ја но ви ће вог умет нич ког 
ра да (1938). Сто ја но вић се том при ли ком пред ста вио и као ства ра лац 
и као ор ке стар ски ди ри гент, пред во де ћи Бе о град ску фил хар мо ни ју, 
уз су де ло ва ње ви о ли ни сте Сер ђа Па зи ни ја и Хо ра Му зич ког дру штва 
„Стан ко вић“ под упра вом Ми лен ка Жив ко ви ћа (бр. 29 у По пи су). 

У до ку мен та ци ји до ступ ној у Му зи ко ло шком ин сти ту ту мо гу се 
про на ћи ин фор ма ци је о ди на мич ној Сто ја но ви ће вој са рад њи с му зи-
ча ри ма и че стом из во ђе њу ње го вих де ла у зе мљи и ино стран ству у 
по зним го ди на ма ње го вог жи во та. Фо то гра фи је с кон цер та одр жа ног 
26. мар та 1953. по во дом ју би лар ног, 75. ро ђен да на Пе тра Сто ја но ви ћа, 
све до че о ве ли ком по ду хва ту ко јим су ис так ну ти бе о град ски со ли сти 

25 Ми ло је вић је пи сао да Бе о гра ду „Ни су по треб ни (...) Пе ре Стојанoвићи ко ји, Ср би 
по ре клом, не зна ју че сти то ни сво је име да из го во ре и ко ји су се то га име на сти де ли док је 
Ау стри ја би ла Ау стри ја, al ma ma ter.“ (Милојевић 1920: 1). „(Сто ја но вић) је, ипак, у Бе чу 
сте као из ве сну ре пу та ци ју и ми мо же мо да бу де мо за до вољ ни ти ме и да га за мо ли мо да 
оста не у тој сре ди ни са ко јом се са жи вео и ко ју од ра жу је сво јом му зи кал ном кул ту ром спе-
ци фич но Беч ком. Он је туђ на ма и ми смо ту ђи ње му. Ни он од нас не мо же има ти ко ри сти, 
ни ти се ми од ње га мо же мо че му на да ти.“ (Милојевић 1922: 7).
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Бран ко Па је вић, Ла зар и Ми ли ца Мар ја но вић, и ди ри гент Ђу ра Јак-
шић, с Бе о град ском фил хар мо ни јом, ода ли при зна ње ау то ру, из во де ћи 
ње го ве Че ти ри игре из ста рих вре ме на, Кон церт за ви о ли ну и ор ке стар 
бр. 5, оп. 78, Ду пли кон церт за кла вир, ви о ли ну и ор ке стар, оп. 110, и 
сим фо ниј ску по е му Смрт ју на ка, оп. 33.26 По зна ти фо то граф Сте ван 
Кра гу је вић (1922–2002) за бе ле жио је том при ли ком мо мен те на кон-
церт ној сце ни и иза ње (бр. 22, 23, 97, 99–101) (сл. 4). Не ко ли ко фо то-
гра фи ја из ра дио је и у Сто ја но ви ће вом до му, ме ђу ко ји ма сни мак ком-
по зи то ра с умет нич ким па ром Мар ја но вић све до чи о про фе си о нал ној 
са рад њи и при ја тељ ству с овим уметни ци ма (бр. 102).

У пи сми ма ко је је ком по зи тор упу ћи вао се стри Стан ки то ком те 
исте, 1953. го ди не, ис тра жи вач мо же про на ћи број не ин фор ма ци је о 
ње го вом де ло ва њу, о то ме ка ко је не у мор но ком по но вао и са ра ђи вао 
с ко ле га ма упр кос при ти ску здрав стве них про бле ма у сво јим по зним 
го ди на ма (бр. 9–13 у По пи су). Већ по ме ну ти Бран ко Па је вић, „но ва 

26 Про грам кон цер та на ла зи се у не по пи са ном де лу Сто ја но ви ће ве за о став шти не у 
Би бли о те ци ФМУ.

Сл.3. Пе тар Сто ја но вић и др Ду шан Пут ник на из ле ту с чла но ви ма по ро ди це (сто је сле ва: 
син др Пут ни ка, Со фи ја Цо ка Ди ми три је вић – се стри чи на П. Сто ја но ви ћа, Пе тар Сто ја но вић, 

кће р ка др Пут ни ка; се де: др Пут ник, Стан ка Сто ја но вић – се стра П. Сто ја но ви ћа, син  
др Пут ни ка), 1924–1925.
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зве зда“ пре ма Сто ја но ви ће вим ре чи ма, пла ни рао је из во ђе ње Кон цер-
та за ви о ли ну и кла вир бр. 2, ко ји је сво је вре ме но био на ре пер то а ру 
Ја на Ку бе ли ка, као и пред ста вља ње Кла вир ског квар те та у Де-ду ру 
(оп. 15, 1906–1909) и но вих де ла – Со на те у Ге-ду ру (бр. 6, оп. 95, 1946– 
1947) и Три ја за фла у ту, ви о ли ну и кла вир (оп. 125, 1953).27 Сто ја но ви-
ће ву му зи ку из во дио је на кон цер ти ма у Бе о гра ду и Са ра је ву, а у на-
ја ви су би ли кон церт у Же не ви и сни ма ња за ра дио-ста ни це у Ци ри ху 
и Бе о гра ду. Та ко ђе, Ми ли ца Мар ја но вић пред у зе ла је ко ра ке у ве зи с 
пре пи си ва њем Со на те за ви о ли ну и кла вир бр. 5 (оп. 90, 1945–1946), 
ка ко би је у са рад њи с Ла за ром Мар ја но ви ћем пред ста ви ла у Бе чу и 
Бе о гра ду.28 По ме ну ти Ду пли кон церт успе шно су ин тер пре ти ра ли и 
у Оси је ку, био је еми то ван на та ла си ма Ра дио Но вог Са да, а би ло је 
пред ви ђе но и сни ма ње и еми то ва ње овог оства ре ња на бе о град ском 
Ра ди ју.29

Иа ко је мо гу ће да не ки од на ве де них пла но ва ни су би ли ре а ли зо-
ва ни, по да ци ко ји се од но се на по ме ну те, али и на дру ге до ма ће умет-
ни ке (нпр. ви о ли ни ста Пе тар То шков) мо гу да упу те на ис тра жи ва ње 

27 Уп. пи сма, бр. 11–13 у По пи су.
28 Пи смо, бр. 11.
29 Пи сма, бр. 12 и 13.

Сл. 4. Ђу ра Јак шић ди ри гу је Бе о град ском фил хар мо ни јом на кон цер ту по во дом 75. го ди-
шњи це Пе тра Сто ја но ви ћа. Бе о град, КНУ, 26. март 1953. (фо то: С. Кра гу је вић)
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по ја ча ног при су ства Сто ја но ви ће вих де ла на кон церт ним по ди ју ми ма 
сре ди ном ХХ ве ка. Те зу о уче ста ли јим из во ђе њи ма Сто ја но ви ће вих 
опу са на јав ној му зич кој сце ни то га вре ме на по твр ђу ју и дру ги до ступ-
ни по да ци (уп. риБић 2003: 168), укљу чу ју ћи и ин фор ма ци је из Ка та-
ло га чла но ва Удру же ња ком по зи то ра Ср би је, ко ји по сто ји у гра ђи (бр. 
69 у По пи су). По ред то га, по се бан на уч ни по тен ци јал има ју ин фор ма-
ци је о ком по зи то ро вом по знан ству и са рад њи с ино стра ним умет ни-
ци ма. Не ке од њих, по пут, на при мер, за јед нич ке фо то гра фи је с ме ђу-
на род но по зна тим ди ри ген том Бер лин ског фил хар мо ниј ског ор ке стра 
Хан сом фон Бен дом (Hans von Ben da) (бр. 117), тек на во де на по ми сао 
о евен ту ал ном по сто ја њу њи хо ве про фе си о нал не са рад ње. Ме ђу тим, 
по ме ну та пи сма се стри све до че о дру гим при ме ри ма и из во ђе њу Сто ја-
но ви ће ве му зи ке у ино стран ству. На при мер, на мол бу Вер не ра Ле хри ха 
(Wer ner Löhrich), кон церт ног фла у ти сте и до цен та на Ви со кој шко ли 
за му зи ку у Хај дел бер гу, Сто ја но вић је по слао пар ти ту ру Кон цер та за 
фла у ту и кла вир (оп. 71, 1940–1942), јер је Ле хрих имао у пла ну да ово 
де ло пред ста ви на ви ше ра дио-ста ни ца.30 Та ко ђе, по да ци упу ћу ју и на 
са рад њу с умет ни ци ма из Ба ден-Ба де на,31 као и на кон так те с фла у ти-
стом Јо си фом Хаб ши дом, ко ји је ра дио у Мен до зи.32 Упра во је Хаб шид 
пре ми јер но из вео по ме ну ти Кон церт за фла у ту 1951. го ди не,33 а пре-
пи ска ука зу је на на ста вак ње го ве са рад ње са Сто ја но ви ћем. Хаб шид 
је у два на вра та ин тер пре ти рао Ју го сло вен ски рон до, из ве шта ва ју ћи 
ком по зи то ра да је де ло пред ста вље но „са ван ред ним успе хом“34 и да 
су „ју го сло ве ни та мо дир ну ти слу ша ли ме ло ди је у срп ском на род ном 
ду ху“.35 За свој но во о сно ва ни ка мер ни ан самбл при Уни вер зи те ту на-
ру чио је од Сто ја но ви ћа и јед ну ком по зи ци ју, па је том при ли ком на-
стао Трио за фла у ту, ви о ли ну и кла вир (оп. 125). Вре де ло би де таљ ни је 
ис пи та ти ову са рад њу, као и ре цеп ци ју Сто ја но ви ће ве му зи ке, ка ко у 
уни вер зи тет ским, струч ним, и ши рим кру го ви ма ар ген тин ске пу бли ке, 
та ко и ме ђу ју го сло вен ским исе ље ни ци ма у Мен до зи.

30 Пи смо, бр. 11.
31 Пи смо, бр. 13.
32 Уп. пи сма, бр. 11–13. Хаб шид је му зи ку учио у Бе о гра ду, по том у Бе чу, а по пре се-

ље њу у Ар ген ти ну 1949. го ди не (од ка да се ње го во име бе ле жи у хи спа ни зо ва ној ва ри јан ти 
/José Habschied/), до био је по зи ци ју пре да ва ча на На ци о нал ном уни вер зи те ту у Мен до зи 
(Uni ver si dad Na ci o nal de Cuyo) и ме сто со ло фла у ти сте у сим фо ниј ском ор ке стру истог Уни-
вер зи те та (за де таљ ни ју би о гра фи ју уп. при ло ге у delorenzo1992).

33 Уп. Про грам кон цер та у Мен до зи, Te a tro in de pen den cia, 24. ок то бар 1951. Из во ђа чи: 
José Habschied, Or qu e sta sin fo ni ca de la Uni ver si dad na ci o nal de Cuyo, ди ри гент Ju lio Per ce val. 
За о став шти на Пе тра Сто ја но ви ћа. Би бли о те ка ФМУ (не по пи са ни део за о став шти не, без 
сиг на ту ре).

34 Пи смо, бр. 11.
35 Пи смо, бр. 12.
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Ин тен зи тет из во ђе ња ства ра ла штва Пе тра Сто ја но ви ћа на гло је 
опао по сле ње го ве смр ти, па се о овом умет ни ку че сто го во ри као о 
за по ста вље ном, за бо ра вље ном и мар ги на ли зо ва ном, не са мо у му зи-
ко ло шком кон тек сту већ и у кон тек сту јав ног пред ста вља ња ње го вих 
де ла. Ипак, да би ова кве тврд ње по ста ле део на уч ног ра да, по треб на 
су ис тра жи ва ња кон церт них и дру гих ре пер то а ра. Зна чај ну гра ђу за про-
у ча ва ње ове те ме чи не до пи си са спе ци фи ка ци ја ма об ра чу на ау тор ских 
на кна да СО КОЈ-а за јав но из во ђе ње и еми то ва ње ком по зи ци ја Пе тра 
Сто ја но ви ћа у пе ри о ду 1976–1995. го ди на (бр. 32–43 у По пи су), за јед но 
с та бе лом на ста лом на осно ву овог ма те ри ја ла, ко ју је са чи ни ла да ро-
да вац гра ђе Стан ка Јо ва но вић (бр. 91). По ред то га, у до ку мен та ци ји се 
чу ва и не ко ли ко исе ча ка из штам пе ко ји упу ћу ју на из во ђе ња Ду плог 
кон цер та за ви о ли ну и кла вир у Бе о гра ду (1977; 1993) и опе ре те Вој
во да од Рај хшта та у Но вом Са ду (2003).

Тек сто ви и дру ги ма те ри ја ли Жар ка Ди ми три је ви ћа, као и са мих 
да ро да ва ца, посебнa су вр ста до ку ме на та ме ђу је ди ни ца ма гра ђе о 
Сто ја но ви ћу. Ди ми три је вић је био ве ли ки по кло ник Сто ја но ви ће вог 
ра да и сма трао се по зва ним да га на раз ли чи те на чи не про мо ви ше.36 
У сво јим обра ћа њи ма ме ди ји ма и у при ли ка ма ка да је јав но го во рио 
о Сто ја но ви ћу ука зи вао је на за по ста вље ност ком по зи то ра у срп ској 
сре ди ни. Чи нио је то и из лич ног угла, из но се ћи сво ја и по ро дич на 
се ћа ња. На ме ра вао је да јав но по ле ми ше с му зич ким кри ти ча ром Бран-
ком Дра гу ти но ви ћем, ко ји је на ста вио Ми ло је ви ће ву ли ни ју кри ти ке 
Сто ја но ви ће вог ства ра ла штва, али је сво је реак ци је ипак оста вио у 
ру ко пи су (уп. бр. 60–62 и 72, 75 у По пи су). Ње го вом за слу гом по да ци 
о Пе тру Сто ја но ви ћу укљу че ни су у књи гу о Ср би ма у Бе чу (бр. 68 у 
По пи су; уп. МеДаковић 1998: 293–94). Та ко ђе, имао је и зна чај ну уло гу 
у реали за ци ји иде је о име но ва њу Шко ле за основ но му зич ко обра зо-
ва ње „Пе тар Сто ја но вић“ на Убу (бр. 44–59).

За по тен ци јал ног ис тра жи ва ча до ку мен та ци је из ар хи ве Сто ја но-
ви ће вих по то ма ка од ве ли ке су ко ри сти ро до сло ви ко је су из ра ди ли 
да ро дав ци, као и тек сто ви Стан ке Јо ва но вић о по је ди ним чла но ви ма 
по ро ди це. Без тих ин фор ма ци ја, као и ко мен та ра и ис пи са них име на 
уз фо то гра фи је, у про у ча ва њу гра ђе по ста вља ли би се те шко ре ши ви 
про бле ми. Та ко ђе, ве о ма су зна чај не де таљ не ин фор ма ци је из пе ра 
Стан ке Јо ва но вић о но си о ци ма ау тор ских пра ва Пе тра Сто ја но ви ћа, 

36 Жар ко Ди ми три је вић био је шу мар ски ин же њер и му зи чар-ама тер. У мла до сти је 
учио ви о ли ну у кла си свог уја ка Пе тра Сто ја но ви ћа у Му зич кој шко ли „Стан ко вић“. Био је 
при ја тељ Ла за ра Мар ја но ви ћа и Ми ли це Мар ја но вић. Одр жа вао је кон так те с Ђу ром Јак-
ши ћем, Ду ша ном Плав шом и дру гим му зи ча ри ма и му зич ким пи сци ма ко ји су по што ва ли 
де ло Пе тра Сто ја но ви ћа. Уз упу ће ност у про фе си о нал не ак тив но сти свог уја ка по се до вао 
је и из ве сна зна ња из исто ри је срп ске му зи ке, што се мо же уо чи ти из ње го вих тек сто ва.
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ко је су у ра ни јим ис тра жи ва њи ма ве ћим де лом би ле не по зна те и не-
ис прав но ту ма че не.37

На осно ву ана ли тич ког уви да у гра ђу из по ро дич не ар хи ве по то ма ка 
Пе тра Сто ја но ви ћа мо же се за кљу чи ти да је овај кор пус до ку ме на та 
ко ри стан у ис тра жи ва њу би о гра фи је и умет нич ког де ло ва ња ком по-
зи то ра. Ра зно род ни ма те ри ја ли мо гу се укљу чи ти у ис пи ти ва ње сло-
же них пре пле та при ват них и по ро дич них, про фе си о нал них и јав них 
аспе ка та Сто ја но ви ће вог жи во та и ра да, раз ма тра ње про бле ма Сто ја-
но ви ће вог ин те гри са ња у беч ки и бе о град ски му зич ки кон текст, про-
у ча ва ње ње го вог схва та ња на ци о нал не умет но сти, те са гле да ва ње 
аспе ка та мар ги на ли за ци је ком по зи то ра у окви ри ма срп ске му зи ке пре 
и по сле ње го ве смр ти. Ме ђу по је ди нач ним по да ци ма нај број ни ји су 
они ко ји упу ћу ју на не ис тра же не аспек те Сто ја но ви ће ве са рад ње с дру-
гим му зи ча ри ма и из во ђе ње ње го ве му зи ке у зе мљи и ино стран ству, 
по себ но то ком по зних го ди на ње го вог жи во та. Гра ђа је упо ре ди ва с 
не по пи са ним сег мен том за о став шти не Пе тра Сто ја но ви ћа ко ја се чува 
у Би бли о те ци ФМУ, а с ко јом се ме ђу соб но до пу ња ва у ис тра жи вач ком 
кон тек сту.

37 Ау тор ска пра ва до 2027, ка да ис ти че 70 го ди на од смр ти Пе тра Сто ја но ви ћа, де ле 
Гор да на Мар ја но вић, умет нич ки са рад ник на Ка те дри за гу дач ке ин стру мен те ФМУ, кће р-
ка по ме ну тог умет нич ког па ра Мар ја но вић, и ком по зи то ро ва уну ка Ели за бе та За сти је ра. 
На и ме, пр ви на след ник ау тор ских пра ва би ла је Љу би ца Ми ла Сто ја но вић. Она је у свом 
те ста мен ту јед ну по ло ви ну ау тор ских пра ва оста ви ла Сто ја но ви ће вој кће р ки Ве ри Ка длец, 
ко ју је на сле ди ла кће р ка Ели за бета. Дру гу по ло ви ну оста ви ла је Ра ди ци Пе тро вић Сто ја но вић, 
кће р ки свог бра та Дра го сла ва Ги ге Пе тро ви ћа. Ра ди цу је те ста мен том на сле ди ла Гор да на 
Мар ја но вић, се стри чи на ње ног му жа Ми ла на Сто ја но ви ћа. Бу ду ћи да су Сто ја но ви ће ви 
на след ни ци жи ве ли у Бе чу, њи хо ва ау тор ска пра ва у Ју го сла ви ји за сту па ли су по том ци 
ком по зи то ро ве се стре: Ми лош Ди ми три је вић за сту пао је Ве ру Ка длец, а Жар ко Ди ми три-
је вић Ели за бе ту За сти је ра. По сле Жар ко ве смр ти (1995) Ели за бе та За сти је ра из гу би ла је 
ве зу са СО КОЈ-ем . Тек де цем бра 2017, то ком бо рав ка у Бе о гра ду по во дом на уч ног ску па о 
Сто ја но ви ћу, Кр сти ћу и Би нич ком, об но ви ла је ау тор ска пра ва и при ми ла за о ста ле тан ти је ме 
(уп. бр. 92 и 93 у По пи су).
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ПО ПИ СИ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ ИЗ ПО РО ДИЧ НЕ АР ХИ ВЕ  
ПО ТО МА КА ПЕ ТРА СТО ЈА НО ВИ ЋА, КО ЈА СЕ ЧУ ВА У  

МУ ЗИ КО ЛО ШКОМ ИН СТИ ТУ ТУ СА НУ.

ДА РО ДАВ ЦИ: СТАН КА ЈО ВА НО ВИЋ И МАР КО ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 
(2018–2019)

А) ПО КЛО ЊЕ НА ГРА ЂА38

I) Ком по зи ци је Пе тра Сто ја но ви ћа
1. Scher zo у ста ром сти лу.

Де о ни ца ви о ли не 2 стр. Ру ко пис ау то ра, пла во ма сти ло.
2. Du et za dve vi o li ne op. 116.

Де о ни ца I ви о ли не, 10 стр. Ис под на сло ва по све та: „po ro di ci Dr-a 
Đor đa Pe ši ća za kuć nu upo tre bu“. Фо то ко пи ја ру ко пи са.39

3. Hu mo re ska.
За ви о ли ну и кла вир. На слов на стра на де о ни це ви о ли не, 1 стр, и кла-

вир ска де о ни ца, 5 стр. На на слов ној стра ни: „iz da nje za ama te re“, 1946; 
на стр. 5 кла вир ске де о ни це: „Be o grad 19/VI 1944“; на стр. 1 кла вир ске 
де о ни це пе чат Би бли о те ке Му зич ке ака де ми је, Инв. бр. 14007. Ру ко пис 
ау то ра, цр но ма сти ло.40

4. Ro man ce za vi o li nu i ma li or ke star.
Де о ни ца хар фе 5 стр. Ру ко пис, цр но ма сти ло.41

5. Li ebchen am Dach [Девојка на мансарди].
Ope ret te in ei nem Vor spiel und zwei Ak ten von Vic tor Léon. Mu sik 

von Pe ter Sto ja no vits. Kla vi e ra us zug zu zwei Händen mit un ter leg ten Text 
(B. Ber sa). Wi en: Lud wig Do blin ger, 1917.

6. Der Her zog von Re ic hstadt [Војвода од Рајхш тата]. Ope ret te in drei Ak ten 
von Vic tor Léon und He inz Re ic hert. Mu sik von Pe ter Sto ja no vits. Kla vi er 
Aus zug mit Text (Kla vi er par ti tur). Wi en: Lud wig Do blin ger, 1921.

7. Ma te rin ski je zik / In me i ner Mut ter sprac he op. 31. Wi en: Edi tion Sla ve, 1922.
За ви о ли ну и кла вир (пар ти ту ра и де о ни ца ви о ли не). 

II) Пре пи ска Пе тра Сто ја но ви ћа
8. Раз глед ни ца Пе тра Сто ја но ви ћа из По жа рев ца упу ће на Ести Са бо (Esti 

Sza bo) у Но вом Са ду (Ne u zatz, Un garn), 19. ав густ 1904.
9. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Бо хињ ске Би стри це се стри Стан ки Сто-

ја но вић Ди ми три је вић у Па чи ру, 2. ав густ 1953.

38 Сва до ку мен та ци ја по кло ње на је и у елек трон ском фор ма ту.
39 Ком пле тан ру ко пис на ла зи се у Би бли о те ци ФМУ, сигн. 785.7 STO JA.P-15.
40 Ком пле тан ру ко пис у Би бли о те ци ФМУ, сигн. 787.1 STO JA.P-24. Му зи ка ли ја је ка-

сни је штам па на: Ју го сло вен ски рон до и Ху мо ре ска за ви о ли ну и кла вир. Бе о град: Удру же ње 
ком по зи то ра Ср би је, 1955.

41 Пре пис ком по зи ци је „Romancе: za vi o li no-so lo i ma li or ke star“, 10 де о ни ца, на ла зи 
се у Би бли о те ци ФМУ, сигн. 78.089.64 STO JA.P-14.
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10. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Ста ре Фу жи ње (Бо хињ) се стри Стан ки 
Сто ја но вић Ди ми три је вић у Па чи ру, 18. ав густ 1953.

11. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Бе о гра да се стри Стан ки Сто ја но вић Ди-
ми три је вић у Па чи ру, 19. сеп тем бар 1953.

12. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Бе о гра да се стри Стан ки Сто ја но вић Ди-
ми три је вић у Па чи ру, 2. но вем бар 1953.

13. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Бе о гра да се стри Стан ки Сто ја но вић Ди-
ми три је вић, 25. ја ну ар 1954.

III) Фо то гра фи је Пе тра Сто ја но ви ћа
14. Пе тар Сто ја но вић с мај ком Кон стан ци јом Сто ја но вић. Бу дим пе шта, 1898.
15. Пе тар Сто ја но вић с ви о ли ном. Беч, око 1900.
16. Пе тар Сто ја но вић и др Ду шан Пут ник, пред сед ник Му зич ког дру штва 

„Стан ко вић“, на из ле ту с чла но ви ма по ро ди це (сто је сле ва: син др Пут-
ни ка, Со фи ја Цо ка Ди ми три је вић – се стри чи на П. Сто ја но ви ћа, Пе тар 
Сто ја но вић, кће р ка др Пут ни ка; се де: др Пут ник, Стан ка Сто ја но вић 
– се стра П. Сто ја но ви ћа, син др Пут ни ка). 1924–1925.

17. Пе тар Сто ја но вић с пр вом су пру гом и де цом (сто је: кће р ка Ве ра Сто-
ја но вић, су пру га: Хен ри је та Хе ни Вил чин ска /Hen ri et te-He ni Wil csin ska/ 
Сто ја но вић, син Алек сан дар Сто ја но вић; за кла ви ром: Пе тар Сто ја но-
вић). 1928. или 1930.

18. Пе тар Сто ја но вић са се стром Стан ком Ди ми три је вић и ко ле га ма с Му-
зич ке ака де ми је. Бе о град, б. г.42

19. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа, 1930-e.
20. Пе тар Сто ја но вић на свад би бра тан ца Жар ка Ди ми три је ви ћа и Гор да не 

Осмец. Да ру вар, 6. јун 1935.
21. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом се стре Стан ке Ди ми три је вић (се де, први 

ред сле ва: Ми ха и ло Ми ша Ди ми три је вић, Ксе ни ја Или је вић, Стан ка 
Ди ми три је вић Јо ва но вић; дру ги ред: Пе тар Сто ја но вић, Стан ка Ди ми-
т ри је вић, Че да Јо ва но вић; сто је: Ла зар Или је вић, За гор ка Ци ци ка Ди-
ми три је вић, Гор да на Осмец Ди ми три је вић, Зор ка Бе ба Ди ми три је вић 
Или је вић, Со фи ја Цо ка Ди ми три је вић, Жар ко Ди ми три је вић). Зе мун, 
на Ус крс 19. апри ла 1937.

22. Ви о ли ни ста Бран ко Па је вић, Бе о град ска фил хар мо ни ја и ди ри гент Ђура 
Јак шић, то ком на сту па на кон цер ту по во дом 75. го ди шњи це Пе тра Сто-
ја но ви ћа. Бе о град, КНУ, 26. март 1953. Фо то: С. Кра гу је вић.43

23. Пе тар Сто ја но вић у раз го во ру с при ја те љем. Сни мље но на кон цер ту 
по во дом 75. го ди шњи це Пе тра Сто ја но ви ћа. Бе о град, КНУ, 26. март 
1953. Фо то: С. Кра гу је вић.

24. Са хра на Пе тра Сто ја но ви ћа (1) (пр ви ред сле ва: Жар ко Ди ми три је вић, 
Ире на Пе тро вић, Љу би ца Ми ла Сто ја но вић, Ми лош Ди ми три је вић; 

42 Иста фо то гра фи ја на ла зи се и у не по пи са ном де лу Сто ја но ви ће ве за о став шти не у 
Би бли о те ци ФМУ.

43 Исто.
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дру ги ред: Х, Зор ка Ди ми три је вић Или је вић, Со фи ја Ди ми три је вић, 
Дра го слав Ги га Пе тро вић – брат Љу би це Ми ле Сто ја но вић). Бе о град, 
13. сеп тем бар 1957.

25. Са хра на Пе тра Сто ја но ви ћа (2). Бе о град, 13. сеп тем бар 1957.
26. Са хра на Пе тра Сто ја но ви ћа (3). Бе о град, 13. сеп тем бар 1957.
27. Са хра на Пе тра Сто ја но ви ћа (4) (сле ва: Жар ко Ди ми три је вић, Ире на 

Пе тро вић, Љу би ца Ми ла Сто ја но вић, Ми лош Ди ми три је вић; дру ги ред 
де сно: Дра ги По ро бић). Бе о град, 13. сеп тем бар 1957.

28. Са хра на Пе тра Сто ја но ви ћа (5) (сле ва: Жар ко Ди ми три је вић, Ире на 
Пе тро вић, Љу би ца Ми ла Сто ја но вић, Ми лош Ди ми три је вић, Со фи ја 
Ди ми три је вић, Дра го слав Ги га Пе тро вић). Бе о град, 13. сеп тем бар 1957.

IV) Про гра ми, пла ка ти, умр ли ца
29. Све ча ни кон церт у ор га ни за ци ји Му зич ког дру штва „Стан ко вић“ по во-

дом про сла ве 30-го ди шњи це умет нич ког и ком по зи тор ског ра да Пе тра 
Сто ја но ви ћа. Бе о град, 22. фе бру а ра 1938. (Кон церт ни про грам).

30. „Пе тар Сто ја но вић (1877–1957), Бу дим пе шта – Беч – Бе о град. Му зич ко 
ве че по во дом 100. го ди шњи це бу дим пе штан ске пре ми је ре ве се ле опе ре 
Ти гар срп ског ком по зи то ра, ро дом из Бу ди ма“, у ор га ни за ци ји Срп ске 
са мо у пра ве у Бу дим пе шти, Срп ске са мо у пра ве III-ег квар та ла и Му зи-
ко ло шког ин сти ту та СА НУ. Уче ству ју: Сне жа на Са ви чић, со пран, Да рио 
Ху мен јук, кла вир, Ка та ри на Те ше њи, ви о ли на, Дра га на Пет ко вић, кла вир. 
Увод на реч: Да ни ца Пе тро вић, ди рек тор Му зи ко ло шког ин сти ту та СА-
НУ. Дру штво ста рог Бу ди ма, Бу дим пе шта, 30. но вем бар 2005. (Пла кат).

31. Умр ли ца Пе тра Сто ја но ви ћа (12. сеп тем бар 1957).

V) До ку мен та ци ја Жар ка Ди ми три је ви ћа
а) До пи си са спе ци фи ка ци ја ма об ра чу на ау тор ских на кна да СО КОЈ-а 

за јав но из во ђе ње и јав но еми то ва ње ком по зи ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа 
упу ћи ва ни Жар ку Ди ми три је ви ћу, за ступ ни ку ау тор ских пра ва Ели-
за бе те За сти је ра, уну ке Пе тра Сто ја но ви ћа, у пе ри о ду 1979‒1990.

32. До пис с об ра чу ни ма за 1979. го ди ну. 30. јун 1980.
33. До пис с об ра чу ни ма за 1980. го ди ну. 10. јул 1981.
34. До пис с об ра чу ни ма за 1981. го ди ну. 28. јун 1982.
35. До пи си с об ра чу ни ма за 1982. го ди ну. 10. јун и 15. јул 1983.
36. До пи си с об ра чу ни ма за 1983. го ди ну. 6. јун и 2. јул 1984.
37. До пи си с об ра чу ни ма за 1984. го ди ну. 14. јун и 5. јул 1985.
38. До пис с об ра чу ни ма за 1985. го ди ну. 10. јул 1986.
39. До пис с об ра чу ни ма за 1986. го ди ну. 10. јул 1987.
40. До пис с об ра чу ни ма за 1987. го ди ну. 30. јун 1988.
41. До пис с об ра чу ни ма за 1988. го ди ну. 13. јул 1989.
42. До пис с об ра чу ни ма за 1989. го ди ну. 11. јул 1990.
43. До пис с об ра чу ни ма за 1990. го ди ну. 19. јун 1991.
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б) Име но ва ње Шко ле за основ но му зич ко обра зо ва ње „Пе тар Сто-
ја но вић“ у Убу

44. До пис Шко ле за основ но му зич ко обра зо ва ње Уб – ди рек тор Су леј ман 
Ћа то вић, Жар ку Ди ми три је ви ћу, 2. но вем бар 1981.

45. До пис Жар ка Ди ми три је ви ћа Шко ли за основ но му зич ко обра зо ва ње Уб, 
5. но вем бар 1981.

46. До пис Скуп шти не оп шти не Уб, Оде ље ња за оп шту упра ву и дру штве не 
слу жбе, Жар ку Ди ми три је ви ћу, 3. март 1982.

47. До пис Жар ка Ди ми три је ви ћа Скуп шти ни оп шти не Уб, Оде ље њу за 
оп шту упра ву и дру штве не слу жбе, 6. април 1982.

48. По зив ни ца за све ча ност 4. ју на 1983. го ди не по во дом име но ва ња му-
зич ке шко ле Уб. Му зич ка шко ла „Пе тар Сто ја но вић“ у Убу, ма ја 1983.

49. Му зич ка шко ла „Пе тар Сто ја но вић“ у Убу. Про грам све ча но сти по во дом 
име но ва ња (4. јун 1983).

50. Увод ни го вор Су леј ма на Ћа то ви ћа, ди рек то ра Шко ле, на све ча но сти 
по во дом име но ва ња одр жа ној 4. ју на 1983.

Нео бја вљен го вор, 1 стр.
/Шко ла за основ но му зич ко обра зо ва ње у Убу до би ла је име Пе тра 

Сто ја но ви ћа 1. ма ја 1982./
51. Жар ко Ди ми три је вић, „Мој ујак Пе тар Сто ја но вић“. Го вор на све ча но-

сти по во дом име но ва ња Шко ле за основ но му зич ко обра зо ва ње „Пе тар 
Сто ја но вић“, одр жа ној у Убу, 4. ју на 1983.

Нео бја вље но, 5 стр. ку ца ног тек ста с ру ко пи сним ин тер вен ци ја ма.
52. Жар ко Ди ми три је вић, „Му зич ка шко ла у Уб-у узе ла име Му зич ка шко

ла Пе тар Сто ја но вић. Шта је у Бе о гра ду за бо ра вље но у Уб-у ни је“
Нео бја вље но, 2 ку ца не стра не с ру ко пи сним ин тер вен ци ја ма; на 

гор њој мар ги ни из над на сло ва: „Уред ник Да у то вић Са ва Кул тур ни жи вот“ 
и број те ле фо на. Текст је ве ро ват но по слат уред ни ку кул тур не ру бри ке 
ли ста По ли ти ка.

53. До пис Су леј ма на Ћа то ви ћа Жар ку Ди ми три је ви ћу, 28. јун 1983.
54. Фо то гра фи ја Жар ка Ди ми три је ви ћа; го вор на све ча но сти по во дом име-

но ва ња Му зич ке шко ле „Пе тар Сто ја но вић“. Уб, 4. јун 1983.
55. Фо то гра фи ја пу бли ке на све ча но сти по во дом име но ва ња Му зич ке шко ле 

„Пе тар Сто ја но вић“. Уб, 4. јун 1983.
56. Фо то гра фи ја Ла за ра Мар ја но ви ћа, Ели за бе те За сти је ре (Eli za beth Za sti e ra) 

и Жар ка Ди ми три је ви ћа у пу бли ци. Све ча ност по во дом име но ва ња Му-
зич ке шко ле „Пе тар Сто ја но вић“. Уб, 4. јун 1983.

57. Груп на фо то гра фи ја (1). Све ча ност по во дом име но ва ња Му зич ке шко ле 
„Пе тар Сто ја но вић“ (сле ва: Ми ха и ло Ди ми три је вић, Ели за бе та За сти је ра, 
сли кар Ми о драг Пе тро вић, Х, на став ни ца хар мо ни ке Вој ка Тер зић, Х, Ире-
на Ди ми три је вић – су пру га Ми ха и ла Ди ми три је ви ћа, Ђу ра Јак шић, Х; 
ис пред: Мар ко и Иван – си но ви Ми ха и ла Ди ми три је ви ћа). Уб, 4. јун 1983.

58. Груп на фо то гра фи ја (2). Све ча ност по во дом име но ва ња Му зич ке шко ле 
„Пе тар Сто ја но вић“ (сле ва: Мар ко Ди ми три је вић, Х, Ми ха и ло Ди ми-
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три је вић, Ире на Ди ми три је вић, Х, Ла зар Мар ја но вић, Иван Ди ми три-
је вић, Х, Жар ко Ди ми три је вић, Ђу ра Јак шић, Ели за бе та За сти је ра, Х, 
сли кар Ми о драг Пе тро вић, Х). Уб, 4. јун 1983.

59. Све ча ност по во дом име но ва ња Му зич ке шко ле „Пе тар Сто ја но вић“, 
груп на фо то гра фи ја (3) (сле ва: Х, Ми ха и ло Ди ми три је вић, сли кар Мио-
драг Пе тро вић, Ире на Ди ми три је вић, Ђу ра Јак шић, Ла зар Мар ја но вић, 
Ели за бе та За сти је ра, Жар ко Ди ми три је вић; ис пред: Мар ко и Иван Ди-
ми три је вић). Уб, 4. јун 1983.

в) Ре ак ци је на му зич ке кри ти ке Бран ка Дра гу ти но ви ћа

60. Жар ко Ди ми три је вић, Кри ти ка о кри ти ци.
Нео бја вљен текст, 3 стр. По во дом на пи са „Зна ча јан Ју би леј. Про сла ва 

70-го ди шњи це ком по зи то ра Пе тра Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 12. 12. 1953.44

61. Жар ко Ди ми три је вић, Уред ни штву „По ли ти ке“.
Нео бја вљен до пис, 2 стр. + ру ком пи са на пр ва вер зи ја, 4 стр. По-

во дом на пи са „Зна ча јан Ју би леј. Про сла ва 70-го ди шњи це ком по зи то ра 
Пе тра Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 12. 12. 1953. Текст ни је по слат уред ни штву.

62. Жар ко Ди ми три је вић, Уред ни штву „По ли ти ке“. За ру бри ку „Кул тур ни 
жи вот“. Бе о град, 10. мај 1960.

Нео бја вљен до пис, 3 стр. + ру ком пи са на кра ћа вер зи ја, 2 стр. По во-
дом тек сто ва „Зна ча јан Ју би леј. Про сла ва 70-го ди шњи це ком по зи то ра 
Пе тра Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 12. 12. 1953. и „Кон церт по во дом ју би ле ја 
Пе тра Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 29. 4. 1960. Ни је по зна то да ли је до пис по-
слат уред ни штву.

г) Ра зно

63. So u ve nir de Zom bor. Vi o li no. Од Пе ре Сто ја но ви ћа оп. 27. Пре ра да за сред-
њу те жи ну Жар ко Ч. Ди ми три је вић stud. ing. for. У Зе му ну 2-XI.927.

За со ло ви о ли ну. Ру ко пис Жар ка Ди ми три је ви ћа, цр но ма сти ло, 3 стр.
64. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа из Бе о гра да се стри Стан ки Сто ја но вић Ди ми-

три је вић, 25. ја ну ар 1954. (Пре пис пи сма с ко мен та ром Жар ка Ди ми три-
је ви ћа).

65. До пис Жар ка Ди ми три је ви ћа Фа кул те ту му зич ке умет но сти (Му зич кој 
ака де ми ји), Бе о град, 5. јул 1983.

66. Жар ко Ди ми три је вић, „Пред лог тек ста за раз го вор на про гра му Ра дио-
-Бе о гра да са Жар ком Ди ми три је ви ћем дипл. инг из Бе о гра да о ње го вом 
уја ку пок. Пе тру Сто ја но ви ћу, ком по зи то ру, ви о ли ни сти и про фе со ру 
Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду, по во дом 107. год. ро ђе ња и 27. год. смр ти.“

Нео бја вље но, 10 ку ца них стра на с до да ци ма за стра не 2 и 3, две 
вер зи је; aвгуст 1984.

67. До пис Жар ка Ди ми три је ви ћа Ра дио-те ле ви зи ји Ср би је, за еми си ју „Су-
бо том уве че“. 24. мај 1993.

44 Сви но вин ски тек сто ви на ко је је ре а го вао Ж. Ди ми три је вић на ла зе се у на ред ној 
ру бри ци VI) Исеч ци из штам пе и дру ге пе ри о ди ке овог по пи са.
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68. Жар ко Ди ми три је вић, „Ср би у Бе чу. / По ли ти ка 5. ју ла 1993. г.“
Ре ак ци ја на текст З. Р., „Но ви пр о јек ти – Ср би у Бе чу. Ака де мик 

Де јан Ме да ко вић при пре ма књи гу о зна ме ни тим Ср би ма ко ји су жи ве ли 
и ра ди ли у ау стриј ској пре сто ни ци.“ По ли ти ка 5. 7. 1993.

Два при мер ка ку ца ног тек ста, 2 х 2 стр. На стр. 2 јед ног при мер ка, 
ис под да ту ма на по ме на: „Ко пи ју овог члан ка пре дао сам г. Ме да ко ви ћу. 
Ж. Д.“

/о Сто ја но ви ћу уп. МеДаковић 1998: 293–94/
69. Ka ta log de la čla no va Udru že nja kom po zi to ra Sr bi je. Be o grad: Udru že nje 

kom po zi to ra Sr bi je, 1953.
/де ла Пе тра Сто ја но ви ћа у по пи си ма на стр. 15, 18, 21, 22, 27, 31, 33, 

41, 43, 46, 47, 48, 49, 60, 68, 77, 84; би о граф ски по да ци на стр. 123/

VI) Исеч ци из штам пе и дру ге пе ри о ди ке
70. Ано ним. „Ју че је на све чан на чин осве ће на Др жав на му зич ка ака де ми ја 

у Бе о гра ду.“ Вре ме 22. 1. 1937: 5.
71. Ано ним. „Му зич ка ака де ми ја и Сред ња му зич ка шко ла осве ће не су ју че.“ 

По ли ти ка 22. 11. 1937: 7.
72. Б. М. Д. [Бранко М. Драгутиновић]. „Зна ча јан Ју би леј. Пр о сла ва 70-го-

ди шњи це ком по зи то ра Пе тра Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 12. 12. 1953.
73. Б. М. Д. [Бранко М. Драгутиновић]. „Умро ком по зи тор Пе тар Сто ја но-

вић.“ По ли ти ка 12. 9. 1957 (у истом бро ју и чи ту ља).
74. D. P. [Dušan Plavša]. „In Me mo ri am, Pe tar Sto ja no vić.“ Sa vre me ni ako r di I 

(1958): 1.
75. Б. М. Д. [Бранко М. Драгутиновић], „Кон церт по во дом ју би ле ја Пе тра 

Ко њо ви ћа.“ По ли ти ка 29. 4. 1960.
76. Ано ним. „Му зич ки ал бум. Пе тар Сто ја но вић 1877–1957.“ По ли ти ка 14. 

4. 1972.
77. В. С. „Има мо и соп стве ну му зи ку за све ча ност.“ По ли ти ка 28. 5. 1977.

/у окви ру тек ста об ја вље но пи смо Жар ка Ди ми три је ви ћа/.
78. Вл. Д. „Но ва пло ча с де ли ма до ма ћих ком по зи то ра. Пр ва се ри ја из ан то-

ло ги је срп ске му зи ке.“ По ли ти ка 29. 7. 1977: 13.
79. Бог дан Чи плић. „Кон церт је ипак одр жан.“ Днев ник 13. 11. 1977: 15.
80. Огла си за кон цер те Сим фо ниј ског ор ке стра РТС-а, дир. Мла ден Ја гушт, 

Дво ра на Бе о град ске фил хар мо ни је, 20. но вем бра и Дво ра на Сту дент ског 
кул тур ног цен тра 25. но вем бра 1977.

/из во ђе ње Ду плог кон цер та за ви о ли ну и кла вир по во дом 100-го ди-
шњи це П. Сто ја но ви ћа; со ли сти: Ферн Ра шко вић и Ар бо Валд ма/.

81. М. О. „Ве че рас у Ве ли кој дво ра ни Ко лар че ве за ду жби не у Бе о гра ду 
Ду пли кон церт Пе тра Сто ја но ви ћа.“ По ли ти ка 25. 2. 1993.

82. З. Р. „Но ви про јек ти – Ср би у Бе чу. Ака де мик Де јан Ме да ко вић при пре-
ма књи гу о зна ме ни тим Ср би ма ко ји су жи ве ли и ра ди ли у ау стриј ској 
пре сто ни ци.“ По ли ти ка 5. 7. 1993.

83. Др Да ни ло Уро ше вић. „Ве ли ки ком по зи тор Ср ба у Ма ђар ској Пе тар Ла-
зар Сто ја но вић.“ Срп ске на род не но ви не (Бу дим пе шта) 14. 12. 1995: 61–63.
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84. М. К. „Пре ми је ра у Срп ском на род ном по зо ри шту. Опе ре та Вој во да од 
Рајксшта та.“ По ли ти ка 13. 12. 2003.

85. Ма ри ја Ћи рић. „Из опе р ске про дук ци је Срп ског на род ног по зо ри шта 
у Но вом Са ду. Бли ста ва пре ми је ра. Опе ре та Вој во да од Рај хшта та 
Пе тра Сто ја но ви ћа на ве ли кој сце ни СНП-а.“ По ли ти ка 28. 12. 2003.

VI II) Ро до сло ви и тек сту ал ни при ло зи да ро да ва ца
86. Stan ka Jo va no vic, „Pe tar Sto ja no vic – Com po ser, Vi o li nist, Pe da gog“.

(Ста ри ја ва ри јан та истог тек ста об ја вље на је у: Stan ka Jo va no vic. 
A Me dley of Sto ri es: My An ce stors, My Fa mily And Me, Vol. I. Por tland: DJ 
Pu blis hing, 2013, 51–64).

87. „Who was Pa vle Sto ja no vić“. By Stan ka Jo va no vić, Ja nu ary 19, 2018.
88. „Pe tar and Pa vle Sto ja no vić Ab bre vi a ted Fa mily Tree“. Com pi led by Stan ka 

Jo va no vić and Mar ko Di mi tri je vić, Ja nu ary 24, 2018.
89. „Pe tar Sto ja no vić Ab bre vi a ted Fa mily Tree“. Com pi led by Stan ka Jo va no vić 

and Mar ko Di mi tri je vić, March 4, 2018.
90. „Hen ri et te He ni Wil scin ska, Pe tar Sto ja no vic’s first wi fe, Fa mily Tree“. 

Com pi led by Stan ka Jo va no vić, April 30, 2018.
91. Та бе ла из во ђе них де ла Пе тра Сто ја но ви ћа за пе ри од 1979–1990, пре ма 

по да ци ма о ау тор ским на кна да ма СО КОЈ-а. Са ста ви ла Стан ка Јо ва но вић, 
7. ма ја 2017.

92. „Ко су но си о ци ау тор ских пра ва за де ла Пе тра Сто ја но ви ћа“. Са ста ви ла 
Стан ка Јо ва но вић, март 2018.

93. „Gor da na Mar ja no vić con nec tion to Pe tar Sto ja no vić“. Com pi led by Stan ka 
Jo va no vić, No vem ber 23, 2017.

Б) ГРА ЂА У ЕЛЕК ТРОН СКОМ ФОР МА ТУ

а) АР ХИ ВА ДА РО ДА ВА ЦА

I) Фо то гра фи је
94. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом (се де: отац Ев ге ни је и мај ка Кон стан ци ја 

Сто ја но вић; сто је: Пе тар Сто ја но вић, брат Ев ге ни је са су пру гом Ама-
ли јом и брат Па вле Па ја Сто ја но вић). Бу дим пе шта, око 1900.45

95. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом (се де: отац Ев ге ни је Сто ја но вић, ба ба 
по оцу Ју ли ја Обе р лор-Ви де ман /Ju lie Ober lo hr-Wi e de mann/, мај ка Кон-
стан ци ја Сто ја но вић; сто је: Пе тар Сто ја но вић, Ма ра Ри ков ски /Ric hov ski/ 
– кће р ка Кон стан ци ји ног бра та Ле о ни да са Сте ри јег; брат Ев ге ни је и ње-
го ва су пру га Ама ли ја Сто ја но вић, Фри ци Ри ков ски /Fri ci Ric hov ski/). 
Бу дим пе шта, око 1900.

45 Иста фо то гра фи ја на ла зи се и у не по пи са ном де лу Сто ја но ви ће ве за о став шти не у 
Би бли о те ци ФМУ.
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96. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом се стре Стан ке Ди ми три је вић Сто ја но вић 
за пра знич ном тр пе зом. Зе мун, на Ус крс 19. апри ла 1937.

97. Ђу ра Јак шић ди ри гу је Бе о град ском фил хар мо ни јом на кон цер ту по во дом 
75. го ди шњи це Пе тра Сто ја но ви ћа. Бе о град, КНУ, 26. март 1953. Фо то: 
С. Кра гу је вић.

98. Ду шан Ско вран ди ри гу је Бе о град ском фил хар мо ни јом. Фо то: С. Кра-
гу је вић.

99. Ол га Ско вран, Ду шан Ско вран, Х. Сни мље но на кон цер ту по во дом 75. 
го ди шњи це Пе тра Сто ја но ви ћа. Бе о град, КНУ, 26. март 1953. Фо то: С. 
Кра гу је вић.

100. Бран ко Па је вић, Пе тар Сто ја но вић, Ла зар Мар ја но вић и Ђу ра Јак шић. 
Сни мље но на кон цер ту по во дом 75. го ди шњи це Пе тра Сто ја но ви ћа. 
Бе о град, КНУ, 26. март 1953. Фо то: С. Кра гу је вић.46

101. Пе тар Сто ја но вић у пу бли ци на кон цер ту по во дом 75. го ди шњи це свог 
ра да. У пу бли ци се де ње го ва дру га су пру га Љу би ца Ми ла Сто ја но вић 
и се стра Стан ка Ди ми три је вић (по ред њих је пра зно ме сто за Пе тра Сто-
ја но ви ћа), а 4 ре да иза њих (на фо то гра фи ји пр ви с ле ве стра не) се де 
Стан ка Ди ми три је вић и њен бу ду ћи су пруг Дра шко Јо ва но вић. Бе о град, 
КНУ, 26. март 1953. Фо то: С. Кра гу је вић.

102. Ми ли ца Мар ја но вић (за кла ви ром), Пе тар Сто ја но вић и Ла зар Мар ја но вић. 
Сни мље но у до му П. Сто ја но ви ћа. Бе о град, 1954. Фо то: С. Кра гу је вић.

103. Пе тар Сто ја но вић у окру же њу по ро ди це сво је дру ге су пру ге Љу би це 
Ми ле Сто ја но вић (се де сле ва: Ка та ри на Мар ја но вић – мај ка Ла за ра Мар-
ја но ви ћа, Пе тар и Љу би ца Ми ла Сто ја но вић, Ка та ри на – кће р ка Ми ли це 
и Ла за ра Мар ја но ви ћа, На та ли ја Сто ја но вић – Мај ка Ми ли це Мар ја но-
вић; сто је: Дра го слав Ги га Пе тро вић – брат Љу би це Ми ле Сто ја но вић, 
Ми ли ца и Ла зар Мар ја но вић). Бе о град, 1954. Фо то: С. Кра гу је вић.47

II) Пре пи ска
104. Пи смо Ев ге ни ја Сто ја но ви ћа, оца Пе тра Сто ја но ви ћа, сво јој де ци. Уо чи 

Св. Ни ко ле, 1886.
105. Пи смо Ев ге ни ја Сто ја но ви ћа су пру зи Кон стан ци ји и си ну Пе тру Сто-

ја но ви ћу (на не мач ком – го ти цом и на срп ском), 1897.
106. Пи смо Пе тра Сто ја но ви ћа се стри ћу Ми ло шу Ди ми три је ви ћу (на не-

мач ком), 11. ав густ 1951.

б) АР ХИ ВА ЕЛИ ЗА БЕ ТЕ ЗА СТИ ЈЕ РА

I) Фо то гра фи је
107. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа. Око 1922. Фо то: Me dlarz, Ко вин.
108. Алек сан дар и Ве ра Сто ја но вић – син и кће р ка Пе тра Сто ја но ви ћа. Око 1924.
109. Пе тар Сто ја но вић с кће р ком Ве ром Сто ја но вић Ка длец (Ka dletz). Око 1933.

46 Исто.
47 Исто.
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110. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа и ње го ве кће р ке Ве ре Сто ја но вић Ка длец. 
Око 1933.

111. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа. 1933.48

112. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа (про фил). 1933.49

113. Пе тар Сто ја но вић. Бе о град 1930-их.
114. Алек сан дар Сто ја но вић, Вил хелм Ви ли Рај нхард (Wil helm Wi li Re in hard) 

и Пе тар Сто ја но вић. На је зе ру Вол фганг зе код Салц бур га, око 1933.
115. Пе тар Сто ја но вић, но си лац Ор де на Св. Са ве III сте пе на (фо то гра фи ја с 

од ли ко ва њем). 11. март 1938.
116. Пе тар Сто ја но вић, но си лац Ор де на Св. Са ве III сте пе на (фо то гра фи ја с 

од ли ко ва њем, пор трет). 11. март 1938.
117. Пе тар Сто ја но вић и Ханс фон Бен да (Hans von Ben da), ди ри гент Бер лин-

ског фил хар мо ниј ског ор ке стра. 1938.50

118. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом пр ве су пру ге и кће р ком (се де: Пе тар 
Сто ја но вић, Хен ри је та Хе ни Вил чин ска Сто ја но вић, Вил хелм Ви ли 
Рај нхард; сто је: Аде ла Ада Вил чин ска Рај нхард /Ade le Аda Wil csin ska 
Re in hard/, Ве ра Сто ја но вић Ка длец). Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.

119. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом пр ве су пру ге и кће р ком (се де: Пе тар 
Сто ја но вић, Аде ла Ада Вил чин ска Рај нхард, Вил хелм Ви ли Рај нхард; 
сто је: Хен ри је та Хе ни Вил чин ска Сто ја но вић и Ве ра Сто ја но вић Ка длец). 
Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.

120. Хен ри је та Хе ни Вил чин ска Сто ја но вић (пр ва суп тру га Пе тра Сто ја но-
ви ћа) са се стра ма Ле о пол ди ном Пол ди Вил чин ском До бр шан ски (Leo-
pol di na Pol di Wil csin ska Do brschansky) и Аде лом Вил чин ском Рај нхард. 
Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.

121. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом пр ве су пру ге (Хен ри је та Хе ни Вил чин-
ска Сто ја но вић, Аде ла Ада Вил чин ска Рај нхард, Ле о пол ди на Пол ди 
Вил чин ска До бр шан ски, Пе тар Сто ја но вић, Вил хелм Ви ли Рај нхард и 
Мак си ми ли јан Макс До бр шан ски /Ma xi mi li an-Ma x Do brschansky/). „Vil la 
Re in hard“, Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938. 

122. Пе тар Сто ја но вић с по ро ди цом пр ве су пру ге (Пе тар Сто ја но вић, Хен-
ри је та Хе ни Вил чин ска Сто ја но вић, Аде ла Ада  Вил чин ска Рај нхард, 
Вил хелм Ви ли Рај нхард). Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.

123. Вил хелм Ви ли Рај нхард и Пе тар Сто ја но вић. Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.
124. Пе тар Сто ја но вић с кће р ком и уну ци ма (Х, уну ка Ели за бе та Ка длец 

За сти је ра, кће р ка Ве ра Сто ја но вић Ка длец, Пе тар Сто ја но вић, Х, унук 
Пе тар Ка длец /Pe ter Ka dletz/). Санкт Гил ген, Ау стри ја, 1938.

125. Пе тар Сто ја но вић с кће р ком и пр вом су пру гом у при ро ди (на мо сту: 
Ве ра Сто ја но вић Ка длец, пас Бу би ца, Пе тар Сто ја но вић; ис под: Хен ри-
је та Хе ни Вил чин ска Сто ја но вић). Око ли на Санкт Гил ге на, 1938.

126. Пор трет Пе тра Сто ја но ви ћа. 1954.

48 Иста фо то гра фи ја на ла зи се и у не по пи са ном де лу Сто ја но ви ће ве за о став шти не у 
Би бли о те ци ФМУ.

49 Исто.
50 Исто.
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II) По ро дич на пре пи ска (по клон Стан ке Јо ва но вић и Мар ка Ди ми три-
је ви ћа Ели за бе ти За сти је ра)

127–164. Пи сма 1904–1908: укуп но 38 пи са ма (198 стра ни ца)
165–206. До пи сни це и раз глед ни це 1904–1910: укуп но 42 (84 стр).

/Ве ћи ну пи са ма, до пи сни ца и раз глед ни ца пи сао је Па вле Сто ја-
но вић из Ми твај де (Не мач ка) мај ци Кон стан ци ји и бра ту Пе тру Сто ја-
но ви ћу. Нај ви ше пи са ма је на не мач ком, по том на ма ђар ском, а нај ма ње 
на срп ском је зи ку./

в) ГРА ЂА ПО КЛО ЊЕ НА ПИ ЈА НИСТ КИ ЊИ НА ТА ШИ ШПА ЧЕК
(ДА РО ДАВ ЦИ: СТАН КА ЈО ВА НО ВИЋ И МАР КО ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ)

207. Умр ли ца Пе тра Сто ја но ви ћа (Бе о град, 12. сеп тем бар 1957).
208. Фо то гра фи ја Пе тра Сто ја но ви ћа, пор трет (1) око 1933.51

209. Фо то гра фи ја Пе тра Сто ја но ви ћа, пор трет (2) око 1933.
210. Фо то гра фи ја Пе тра Сто ја но ви ћа (пор трет с ви о ли ном), б. г.
211. Фо то гра фи ја Љу би це и Пе тра Сто ја но ви ћа, 1953.
212. Ju go slo ven ska fan ta zi ja za dve vi o li ne, vi o lon če lo i kla vir, op. 32. Za greb –

Beč –Prag: Edi tion Sla ve, 1922.
213. Пра вил ник о за шти ти ау тор ских пра ва и рас по де ли ау тор ских хо но

ра ра. Бе о град: Са вез ор га ни за ци ја ком по зи то ра Ју го сла ви је, 1953. 

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
ајГнер,То мас. „Фло ри бе ла и Три глав – ру ко пи си ком по зи ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа у Би-

бли о те ци Гра да Бе ча.“ У: Милановић, Би ља на (ур.). На мар ги на ма му зи ко ло шког 
ка но на: ком по зи тор ска ге не ра ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа, Пе тра Кр сти ћа и Ста
ни сла ва Би нич ког. Ме ђу на род ни на уч ни скуп, Бе о град 1–2. де цем бар 2017. Књи-
жи ца ап стра ка та. Бе о град: Му зи ко ло шко дру штво Ср би је, 2017, 36.

кокановићМарковић,Ма ри ја на, Ве ра Мер кел-Ти фен та лер. „Шко ло ва ње и умет нич ко 
де ло ва ње Пе тра Сто ја но ви ћа у Бе чу (1896–1904).“ У: Милановић, Би ља на (ур.). 
На мар ги на ма му зи ко ло шког ка но на: ком по зи тор ска ге не ра ци ја Пе тра Сто ја но
ви ћа, Пе тра Кр сти ћа и Ста ни сла ва Би нич ког. Ме ђу на род ни на уч ни скуп, Бе о град 
1–2. де цем бар 2017. Књи жи ца ап стра ка та. Бе о град: Му зи ко ло шко дру штво Ср би је, 
2017, 30.

комПозитор,виолинистаимузичкиПедаГоГПетарстојановић/ Petarstojanović zeneszerzö,
hegedűművédzészenepedagógus. Са ста вио Пе тар Ла стић; струч ни са рад ник Да ни ца 
Пе тр о вић / Összeállította Lásztity Péró; szak mai tanácsadó Da ni ca Pe tro vić. Бу дим-
пе шта: Срп ска са мо у пра ва – За ду жби на Ја ко ва Иг ња то ви ћа, 2005.

МеДаковић, Де јан. Ср би у Бе чу. Но ви Сад: Пр о ме теј, 1998.
МеркелтиФенталер,Ве ра, Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић. „Ре цеп ци ја опе ре та Пе тра 

Сто ја но ви ћа у беч кој штам пи: со ци о кул тур ни и по ли тич ки аспек ти.“ У: Милано
вић, Би ља на (ур.). На мар ги на ма му зи ко ло шког ка но на: ком по зи тор ска ге не ра
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51 Иста фо то гра фи ја на ла зи се и у не по пи са ном де лу Сто ја но ви ће ве за о став шти не у 
Би бли о те ци ФМУ.
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До ку мен та ци ја из по ро дич не за о став шти не по то ма ка Пе тра Сто ја но ви ћа. Ар хив Му-
зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ (зби р ка у про це су сиг ни ра ња). 

Про је кат Зна ме ни ти Ср би из Бу ди ма и Пе ште, 2002–2005. Ар хив Му зи ко ло шког ин сти-
ту та СА НУ, зби р ка: Ар хи ва Му зи ко ло шког ин сти ту та САН/СА НУ (не по пи са на 
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Dr. Bi lja na S. Mi la no vić

StudyoftheArtisticBiographyandMusicWorkofPetarStojanović:
AContributiontoIdentificationandAnalysisofResearchSources

Sum mary

The pa per pre sents the ma te rial from the fa mily ar chi ves of com po ser Pe tar Sto ja-
no vić (1877‒1957). Stan ka Jo va no vić (born in 1931) and Mar ko Di mi tri je vić (1976), the 
suc ces sors of the com po ser’s si ster Kon stan ci ja-Stan ka Di mi tri je vić (1872‒1954), do na ted 
the ma te rial to the In sti tu te of Mu si co logy SA SA. It con sists of dif fe rent kinds of do cu ments, 
from ma nu scripts and prin ted com po si ti ons, thro ugh pho to graphs and cor re spon den ce, 
to texts abo ut Sto ja no vić and his fa mily mem bers. The ma te rial was re ce i ved on two 
oc ca si ons, in April 2018 and May 2019. Out of 213 li sted units, 93 we re physi cally do na ted 
to the In sti tu te, and the en ti re ma te rial was do na ted in elec tro nic form. Re gar ding the 
ma te rial do na ted only in elec tro nic form, a smal ler part of it re ma i ned in the pos ses sion 
of the do nors, a lar ger part is in the ar chi ve of Eli sa beth Za sti e ra (1944), grand da ug hter 
of Pe tar Sto ja no vić, whi le se ve ral do cu ments we re gi ven to the pi a nist Na ta ša Špa ček.

The ma te rial is syste ma ti zed and exa mi ned in the con text of pre vi o us stu di es of 
do cu ments abo ut this ar tist. Its con tent was pre sen ted and it was po in ted out to its im por-
tan ce in the re se arch of va ri o us aspects of bi o graphy and ar ti stic work of Pe tar Sto ja no vić. 
Ba sed on a de ta i led analysis, it was con clu ded that this cor pus of do cu ments can be 
in clu ded in the exa mi na ti on of the com plex in tert wi ning of pri va te and fa mily, pro fes si o nal 
and pu blic aspects of Sto ja no vić’s li fe and work, the con si de ra tion of the pro blem of 
Sto ja no vić’s in te gra tion in to the Vi en na and Bel gra de mu sic con text, the study of his 
un der stan ding of na ti o nal art, and the per cep tion of the aspect of mar gi na li za tion of the 
com po ser wit hin the fra me works of Ser bian mu sic, be fo re and af ter his de ath. Among 
the in di vi dual da ta, the most nu me ro us are the ones that po int to the unex plo red aspects 
of Sto ja no vic’s co o pe ra tion with ot her mu si ci ans and the per for man ces of his mu sic at 
ho me and abroad, espe ci ally du ring the la te years of com po ser’s li fe. The ma te rial is 
com pa ra ble to the un li sted seg ment of Pe tar Sto ja no vić’s le gacy, kept in the Li brary of 
the Fa culty of Mu sic in Bel gra de, with which it is com ple men ted in a re se arch con text.

A copy of the li sted ma te rial from the fa mily ar chi ves of Pe tar Sto ja no vić is ap pen ded 
to the text.

Keywords: fa mily le gacy of Pe tar Sto ja no vić, In sti tu te of Mu si co logy SA SA, Li brary 
of the Fa culty of Mu sic in Bel gra de, re se arch of ar chi val so ur ces.
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МИ ЛАН M. НО ВА КО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти*

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

РАЗ ВОЈ НИ ПУТ БО РЕ ШНАЈ ДЕ РА AЛЕКСАНДРА  
ПО ПО ВИ ЋА СА ГЛЕ ДАН КРОЗ ОД НОС ТЕК СТА  

ДРА МЕ И ТЕК СТА ПРЕД СТА ВЕ

СА ЖЕ ТАК:Aнализирајући ко мад Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра Aлександра Аце 
По по ви ћа и исто и ме ну пред ста ву Ате љеа 212, у ре жи ји Бран ка Пле ше, ау тор ис тра жу је 
од нос тек ста дра ме и тек ста пред ста ве. Исто вре ме но, ис пи ту је оне еле мен те ко мич ног 
ко ји ма се слу жи По по вић као пи сац али и Бран ко Пле ша као глу мац и ре ди тељ.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:Алек сан дар Аца По по вић, Бран ко Пле ша, текст дра ме, текст 
пред ста ве, ко мич но.

Увод
Жи ри по зо ри шних кри ти ча ра Ср би је, на че лу са Му ха ре мом Пер-

ви ћем,1 1993. го ди не про гла сио је ко мад Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра 
за нај бо љу по сле рат ну дра му. Два де сет шест го ди не ра ни је, 1967. го-
ди не, овај ко мад имао је пра и звед бу у Ате љеу 212, у ре жи ји Бран ка 
Пле ше.2 Исте го ди не, на Сте ри ји ном по зор ју (та да 12. Ју го сло вен ским 
по зо ри шним игра ма) тај ко мад је до био Сте ри ји ну на гра ду за нај бо љи 
текст са вре ме не дра ме, а Пле ша за глу мач ко оства ре ње. Ове мај сто ре 
свог за на та, Ацу По по ви ћа и Бран ка Пле шу, чи је се умет нич ке би о-

* mi lan no va ko vic89@hot mail.com
1 Ан ке ту су ор га ни зо вали лист Ве чер ње но во сти и РТС – Те ле ви зи ја Бе о град.
2 Ау тор ски тим пред ста ве чи ни ли су (пре ма ка та ло гу 12. Ју го сло вен ских по зо ри шних 

ига ра у Но вом Са ду): Бран ко Пле ша (ре ди тељ), Ра ден ко Ми ше вић (сце но граф), Љи ља на 
Дра го вић (ко сти мо граф), Во ји слав Ко стић (му зи ка), Ире на Киш (сцен ски по крет), Алек сан-
дар Гру ден (аси стент ре ди те ља); уло ге: Бран ко Пле ша (Бо ра), Да ни ло Стој ко вић (Се ли мир), 
Ми лу тин Бут ко вић (Пи кља), Бо ра То до ро вић (Ви то мир), Дра гу тин До бри ча нин (Шпи ра), 
Зо ран Рат ко вић (Ми ло је), Ол га Ива но вић (Ли на), Бран ка Пе трић (Ро зи ка), Ол га По зна тов 
(Го ца), Сло бо дан Ра до са вље вић (Ми ли са вље вић), Алек сан дар Гру ден (Ми ли сав). На сним ку 
пред ста ве, на осно ву ког је ура ђе на ана ли за за по тре бе овог ра да, уло гу Ро зи ке игра Ру жи ца 
Со кић, а Го цу игра Је ли са ве та Се ка Са блић.
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гра фи је чи не не до сти жне да на шњим ства ра о ци ма, упе ча тљи во је опи-
сао Јо ван Ћи ри лов.

О „чо ве ку од сто пе тљи“, ка ко је на звао По по ви ћа, за бе ле жио је: 

До вољ но је по гле да ти Алек сан дра По по ви ћа да би се схва ти ло да 
је он чо век из ван свих се ри ја. Код ње га је обич но са мо ње го во име и пре-
зи ме. Све оста ло је нео бич но. Он има нео би чан из глед, нео бич не по гле-
де, нео бич не при ја те ље, нео бич ног пса, нео бич ну про шлост, нео би чан 
је зик, нео бич не кће ри, нео бич не по ступ ке. Он чак има и нео бич не дра ме. 
(ћирилов 1989: 60).

О Бран ку Пле ши, по во дом до де ле на гра де До бри чин пр стен, за-
пи сао је:

Ро ђе ни Бо са нац, хр ват ске на ци о нал но сти, за гре бач ки сту дент глу-
ме, ко ји за по чи ње сво ју ка ри је ру нај пре у гра ду сво јих сту ди ја, да би је 
на ста вио у Спли ту, али ко ји је про вео нај ве ћи део сво је мла до сти и зре-
ло сти у Бе о гра ду, ве ро ват но је, по ред Не бој ше Ко ма ди не, пр вог ре ди те-
ља Алек сан да По по ви ћа, ре жи сер ко ји је на шао нај бо љи кључ за де ло 
ве ли ког са вре ме ног срп ског ко ме ди о гра фа. (ћирилов 1992: 40).

О ко ма ду
Де ла Аце По по ви ћа на и ла зи ла су на раз ли чит при јем код кри ти ча-

ра и те а тро ло га. Че сто по ре ђен са Јо не ском, овом дра ма ти ча ру за ме ра ло 
се од сту па ње од основ них на че ла ари сто те лов ске дра ма тур ги је. Ка ко 
на во ди Сло бо дан Се ле нић, од шест основ них де ло ва ко је из два ја Ари-
сто тел, на бро ја них по ва жно сти: при ча, ка рак тер, ми сли, го вор, му зич ка 
ком по зи ци ја и по зо ри шни апа рат, По по вић на пр во ме сто ста вља му зич-
ку ком по зи ци ју и по зо ри шни апа рат (Селенић 1977: 59). Дру ги, по пут 
Мир ја не Ми о чи но вић, ту мањ ка вост ви де као ау тен тич ност нај сна жни-
је лич но сти по сле рат не срп ске књи жев но сти (Миочиновић 1987).

Иа ко је ко ме ди ја Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра јед на од пр вих у 
ко ји ма По по вић има фа бу лу, ипак је те шко пре при ча ти је. По ре чи ма 
Пе тра Ма р ја но ви ћа, си же ко ме ди је ис цр пљен је са мим на сло вом: „реч 
је о раз вој ном пу ту јед не лич но сти у вр ло пре ци зи ра ном дру штве ном 
окви ру“ (Марјановић 1997: 210).

Те шко је де фи ни са ти и жа нр ко ме при па да овај ко мад. Иа ко ве-
ћи на По по ви ће вих пр вих ко ме ди ја у под на сло ву са др жи од ред ни цу 
фар са3, он је сва ким сво јим ко ма дом по ме рао гра ни це фар се. Та ко је 

3 Фар са као под вр ста ко ме ди је има за циљ да на сме је пу бли ку. Еле мен ти ко ји ма се 
ко ри сти су не спо ра зу ми, фи зич ки и ве р бал ни ху мор, ап сур ди и бе сми сли це, сти ли зо ва на 
игра, сте ре о тип ни ка рак те ри ко ји до ми ни ра ју над са мом фа бу лом, ко ја је због ком би на ци је 
по ме ну тих еле ме на та че сто не ра зу мљи ва пу бли ци.
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Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра сцен ска ка рак те ри сти ка у че ти ри став ке.4 
Сва ка од ове че ти ри став ке је нео бич на, не ја сна, за чуд на, баш као и 
це ло куп но По по ви ће во ства ра ла штво. По ми шље њу Мир ја не Ми о чи-
но вић, код По по ви ћа је све дво сми сле но, ни шта екс пли цит но; он на-
сто ји да за ба шу ри по ру ку ко ма да (Миочиновић 1975: 102).

Као што не ма ја сне и це ло ви те при че, де фи ни са ног жан ра, та ко 
не ма на ро чи тих пра ви ла у пси хо ло ги ји ли ка и ње го ве раз вој не ли ни је. 
Во ђен пра ви ли ма игре ко ја сам од ре ђу је, По по вић сво је ли ко ве ко ри сти 
кад же ли и у оној ме ри ко ја му је по треб на. Та ко, на при мер, у дру гој 
сли ци, Ви то мир ула зи на сце ну то ком раз го во ра Бо ре и Се ли ми ра, 
на до ве зу је се на оно о че му они го во ре (без на зна ке да је прет ход но 
при слу шки вао па ти ме и знао ток раз го во ра) и на кон сво је ре пли ке 
од ла зи. Ова по ја ва, ина че че ста у овом ко ма ду, ства ра ди на ми ку ко ја, 
по ми шље њу Мир ја не Ми о чи но вић, сли чи на слеп стик ко ме ди ју5. Ако 
пра ти мо упут ства пи сца ко ја опи су ју ула ске и из ла ске на сце ну: упад не, 
уле ће, мах ни то до ла зи, при тр чи, ба не, ба ци се, жур но од ла зи, до ла зи 
као ме ћа ва, уле ти као луд, па то ме до да мо и гла го ле: гур не, освр ће се, 
ду не, на ср не, ба не, на ле ти, трг не се, шу ња се, дрек не, пра сну, крик не, 
цик не, рас пра вља ју, и на кра ју при ло ге: бе сно, ег зал ти ра но, љу ти то, 
упла ше но, мрач но, бе со муч но, жуч но, сти че мо ути сак ат мос фе ра Ча пли-
но вих фил мо ва, чи ја се ко ми ка јед ним де лом за сни ва ла на јур ња ви, 
тј. уба ци ва њу и из ба вљи ва њу ње го вог Скит ни це из не во ља.6

Иа ко По по ви ћев ко мад не ма до кра ја де фи ни са не ка рак те ре и при-
чу, вре ме и про стор де ша ва ња рад ње ко ма да тач но су од ре ђе ни. Ка ко 
је сам По по вић ре као, вре ме у ком се де ша ва Раз вој ни пут Бо ре Шнај
де ра при па да вре ме ну у ком је он жи вео, и то ше зде се тим го ди на ма 
ХХ ве ка. Тач но је де фи ни сан и про стор ‒ пе ри фе ри ја Бе о гра да, тач ни је 
Чу бу ра. Ње го во бо га то жи вот но ис ку ство, ве ћи ном пра ће но ло шим 
ма те ри јал ним ста њем, пру жи ло му је увид у жи вот љу ди с мар ги не, 
за на тли ја у пр вом ре ду. Ме ђу тим, ни тај про стор По по вић не од ре ђу је 
екс пли цит но већ „при бе га ва не у о би ча је ној књи жев ној ин вер зи ји, где 
се је дан ре а лан про стор пре тва ра у књи жев ну фик ци ју, ко ја, ме ђу тим, 
одр жа ва ја сне ве зе са ре ал но шћу“ (Миочиновић 1987: 7). 

4 1. До пр ве при ли ке: вр бов клин; 2. Од при ли ке до Ива њи це: бес тра ги ја; 3. Три це и 
ку чи не: коњ ски но кат и ма га ре ће уво; 4. Кад Си вац про ђе Кру ше вац: че ша ги ја.

5 Слеп стик ко ме ди ја је аме рич ка не ма ко ме ди ја им про ви за ци је. У осно ви зна че ња 
ре чи је уда рац, штап, јер је за слеп стик ко ме ди ју ка рак те ри стич но ак цен то ва ње по је ди них 
фи зич ких ге го ва. Ин спи ри са на је во дви љи ма (вр ста ко ја ком би ну је раз не еле мен те, ко ме ди ју, 
акр о ба ци ју...) и бу р ле ском (ур не бе сна ко ме ди ја, за чи ње на зло бом, агре сив ним ка рак те ром). 
Са сто ји се од ни за ви зу ел но атрак тив них ге го ва, чи ја је основ на функ ци ја да за сме ју пу-
бли ку гру бом, при ми тивном ша лом, уз ре дов но сро за ва ње до сто јан ства ју на ка.

6 Ви ше о овој те ми у чаплин 2003.
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Је зик је не спор но нај а у тен тич ни ја од ли ка це ло куп ног ства ра ла-
штва Аце По по ви ћа. Као што је већ по ме ну то, то је је зик за на тлиј ског 
ми љеа. Та од ли ка По по ви ће вог ства ра ла штва не рет ко је би ла раз лог 
по мет ње у ре цеп ци ји ње го вих тек сто ва. Лек си ка ко ју он оби ла то ко ри-
сти про сеч ном чи та о цу је не по зна та. Ње го ве ре чи де лу ју као нео ло-
ги зми, ме ђу тим, оне то ни су. По по вић не ма по тре бу да сми шља но ве 
ре чи, већ ко ри сти оне по сто је ће, не по зна те, и ти ме их спа са ва од за-
бо ра ва. Оно што је по себ но зна чај но је да По по ви ћу ни је би ла бит на 
се ман тич ка стра на ре чи, већ ње на пи то реск ност. Та ко он пи ше без 
од ре ђе них за ко ни то сти ло ги ке; он от кри ва му зич ке ква ли те те ре чи и 
пу тем асо ци ја ци ја их ком би ну је. То за ум но деј ство лек си ке, у свет ској 
књи жев но сти по зна то пре ко Хлеб њи ко ва и Кру чо ни ха, у ком до ми-
ни ра ју не ра зу мљи вост и ме ло ди ја над сми слом, за По по ви ћа је би ло 
ва жно и по треб но.7 Све то бо га ће ње лек си ке за на тлиј ским иди о мом има-
ло је за циљ ко мич ни ефе кат. Је дан од до ми нан тних по сту па ка, по себ но 
у ко ма ду Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра, је сте на бра ја ње.8 На ве шће мо 
је дан при мер:

Ако ве, бу џо, ве ри го,
Ге гу ло, ду пу љо, ђин ђу во,

Ек се ру, жи шку, за мла то... (поповић 2001: 395).

Ово је са мо је дан при мер, од мно гих, у ком се По по вић по и гра ва 
ре чи ма. Ма ло је ве ро ват но да сви чи та о ци зна ју зна че ње сва ке од тих 
по бро ја них ре чи; али се за то ли ко ви у ко ма ду са вр ше но раз у ме ју, јер 
то је њи хов је зик, то је го вор њи хо ве сре ди не.9

7 Пред став ник ру ског фу ту ри зма Ве ли мир Хлеб њи ков ис тра жи вао је ира ци о нал но 
деј ство ре чи на чи та о це. Осно ву за свој за ум ни је зик тра жио је у је зи ку ба ја ли ца и ту жба-
ли ца, ко је се опи ру бу квал ном и ја сном зна че њу. За раз ли ку од Поповићeвог, ње гов је зик је 
пун но вих ре чи и нео ло ги за ма, јер је же лео да из бег не ау то ма ти зам сва ко днев ног го во ра. 
Као и ве ћи на фу ту ри ста, за циљ је имао бу ђе ње чи та ла ца из ле та р гиј ског сна иза зва ног 
ау то мат ским схва та њем. То је чи нио пу тем рит ма и зву ков не ин стру мен та ци је свог пи са ња, 
ко је би има ло хип но тич ко деј ство на чи та о це, ко је да ље во ди до крај ње и су штин ске спо зна-
је иде је пе сни ка. Ви ше о овој те ми у: хлеБњиков 1964. Слич не иде је вра ћа ња је зи ка ко ре ни ма, 
кроз ис пи ти ва ње му зич ких ква ли те та ре чи, имао је и Мом чи ло На ста си је вић. 

8 Мир ја на Ми о чи но вић сма тра да се По по вић тим по ступ ком на до ве зу је на ства ра ла-
штво Фран соа Ра блеа и ње го во де ло Гар ган туа и Пан та гру ел, ко је оби лу је на бра ја њи ма. 
Сто га се че сто ис ти че да Аци но „пре те ри ва ње“ у на бра ја њу до се же ра бле зи јан ске раз ме ре.

9 У Лек си ко ну стра них ре чи и из ра за Ми ла на Ву ја кли је на ла зи мо зна че ња ре чи: аков 
(мађ.) – ста ра ме ра за теч ност; бу џа (тур.) – мот ка, ба ти на; ђин ђу ва (тур.) – мин ђу ша. У Под сет
ни ку ста рих ре чи и за бо ра вље них из ра за на ла зи мо зна че ње ре чи ге гу ла и за мла та. Ге гу ла 
је ге ак од ми ло ште. Ге ак је по гр дан на зив за чо ве ка из Ср би је, пре ко Са ве; се љак, при ми ти вац. 
За мла та је за не се њак, екс цен трик. За ни мљи во је да у Под сет ни ку, аков има још од ре ђе ни је 
зна че ње: ме ра за теч ност 50 ли та ра; у ства ри, то че на ме ра је 54 ли тре. Где за вр ше оне 4 ли-
тре раз ли ке, сам Бог све ти зна?! Зна че ње ре чи ду пу ља ни је по зна то, али се мо же на слу ти ти 
да је из ве де но од ре чи ду пља, ко ја пред ста вља ру пу, шу пљи ну.
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Ве о ма ва жан сег мент у ко ма ду Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра, у 
исто ри ји на ше драм ске књи жев но сти са став ни део у ко ма ди ма с пе-
ва њем, је су упра во пе сме. По по вић ко ри сти не ке пе сме из на ро да или 
ка фа на ка ко би де фи ни сао ин те ре со ва ња, али и са мо окру же ње ње го-
вих ју на ка (Цр вен фе сић, Ма ли пи јац10). Да ље, пе сме код По по ви ћа 
де фи ни шу и вре ме и по ли тич ку ори јен та ци ју ње го вих ју на ка (Устај 
се љо, устај ро де..., Аме ри ка и Ен гле ска би ће зе мља про ле те р ска, Ви
дар ра ну ви да, зи дар ку ћу зи да...). У тре ћем слу ча ју, По по вић сам пи ше 
сти хо ве пе са ма, игра ју ћи се већ по ме ну тим по ступ ком на бра ја ња.

Сви на ве де ни по ступ ци има ли су за циљ ства ра ње по зо ри шта 
ко је за ба вља, али ко је не за до во ља ва ни ске стра сти (поповић 2009: 8). 
Овај бољ ше вик, ка ко је Аца сам се бе на зи вао, кроз сво је ко ма де же лео 
је да чи та о ци ма при бли жи Ср бе и њи хов мен та ли тет, баш као што је 
Го гољ иден ти фи ко вао Ру се. 

О пред ста ви
Ви зу ел ни аспект пред ста ве ди рект но се на до ве зу је на оно о че му 

пи ше Аца По по вић у свом ко ма ду. Пре тр па на еле мен ти ма во скар ског 
а по том и ли мар ског за на та, уз то чак ко ји се над ви ја над сце ном су ге-
ри шу ћи онај мо ме нат кру жно сти па ти ме и по тен ци јал ног по на вља ња 
исте си ту а ци је,11 ова сце но гра фи ја да је жи во пи сну сли ку и про стор за 
игру и от кри ва ње мен та ли тет ских од ли ка на шег чо ве ка. 

Ве о ма је ау тен тич на и упо тре ба ко сти ма, тач ни је ње гов раз вој. У 
по чет ку оде ве ни као за на тли је, По по ви ће ви ју на ци се у овој пред ста ви 
кроз сва ку сли ку раз ви ја ју, обла че ћи но ве, еле гант ни је ко сти ме, ко ји 
од го ва ра ју не ком ме сту где се не оба вља „пр љав“ по сао. По себ но је 
упе ча тљив раз вој бр ко ва. На и ме, Се ли мир, је дан од пред став ни ка оних 
„од о зго“, у по чет ку но си гу сте цр не бр ко ве, док на дру гој стра ни Ви-
то мир и ма ло мла ђи Ми ло је, пред став ни ци по тла че них, у по чет ку 
уоп ште не ма ју бр ко ве. Си ту а ци ја се то ком ко ма да ме ња, и про ме на 
си ту а ци је до но си и про ме ну фи зич ког из гле да, тач ни је бр ко ва. Уз на-

10 Цр вен фе сић је на род на срп ска пе сма, а пе сма Бе о град ски ма ли пи јац ви ше пу та је 
пре пе ва на у из во ђе њу мно гих по зна тих ка фан ских пе ва ча. 

Пе сма Устај се љо, устај ро де на род на је пе сма ни кла у пред рат ној се љач кој бор би не 
са мо за по ли тич ке сло бо де већ и за уку пан сло бод ни раз вој.

Аме ри ка и Ен гле ска би ће зе мља про ле те р скапа ро ла је ко ја је би ла по пу лар на у Ју го-
сла ви ји на кон Дру гог свет ског ра та. 

Ви дар ра ну ви да, зи дар ку ћу зи да део је про прат ног тек ста из Бу ква ра за основ не шко-
ле, штам па ног за ђа ке и вој ни ке у Др жав ној штам па ри ји Кра ље ви не Ср би је на Кр фу 1916. 
го ди не. Бу квар је на пи сао Сте во Чу ту ри ло.

11 О тој кру жно сти пи ше Ми о чи но вић у свом есе ју Сцен ска игра Алек сан дра По по ви ћа 
об ја вље ном у Есе ји о дра ми, Вук Ка ра џић, Бе о град, 1975.
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пре до ва ли Ви то мир и Ми ло је на кра ју се по ја вљу ју исто она ко по но-
сни, гу сто бр ки, као Се ли мир на по чет ку, док се он, овог пу та „го ле 
ко же“, на ла зи на стра ни оних ко ји ма је ра ни је ко ман до вао.

Пле ши на ре жи ја и игра свих глу ма ца кре и рају ону ди на ми ку и 
ат мос фе ру ко јом оди ше и сам По по ви ћев текст. Тој ди на ми ци сва ка ко 
до при но си бр за сме на ли ко ва, по ме ну ти ула сци и из ла сци, с тим што 
они у пред ста ви би ва ју мно го ло гич ни ји и оправ да ни ји. Пле ша ни је 
пра тио сва пи шче ва упут ства, пре ма ко ји ма је сва ко ула зио на сце ну 
по по тре би пи сца, те је по ку ша вао да на ђе ва љан раз лог и оправ да ње 
за сва ки по сту пак. Ти ме је до при нео раз вој ној ли ни ји ли ка, што је 
јед на од мањ ка во сти ко ма да Аце По по ви ћа. С тим у ве зи, Пле ша је 
че сто за ме њи вао ре пли ке сво јим глум ци ма, сход но мо ти ва ци ји ли ка 
у том тре нут ку. Ка ко би тач но де фи ни сао свог Бо ру, он му је на кра ју 
ко ма да дао и пре зи ме, Вла ту ла ре вић, ка ко он не би био са мо јед на 
фи гу ра, и ти ме остао нео д ре ђен (ка ко су лик Бо ре кри ти ча ри оце њи-
ва ли). Слич но то ме, ра ди ди фе рен ци ја ци је за дру га ра и про тив нич ког 
игра ча Шпи ре клон фе ра, ње му је „при до да то“ уме ће сви ра ња кла ви ра. 
Ти ме је тај мај стор свог за на та опле ме њен и из дво јен од јед но лич не 
гру пе ли ма ра, бив ших во ска ра. 

По ме ну тој ат мос фе ри Ча пли но вих не мих фил мо ва до при но се и 
ди на мич на му зи ка ор ке стра ко ји је го то во све вре ме на сце ни, а по-
себ но јед на од увод них сце на у ко јој по ма ло гро теск но Ли на, Ми ло је 
и Ви то мир „са хра њу ју“ и опла ку ју жи вог Пи кља. Сва ђа ко ја прет хо ди 
овој, у из ра зу пре на гла ше ној игри, ве о ма сли чи си ту а ци ја ма из слеп-
стик ко ме ди ја. Ипак, онај ко ји је по кре тач енер ги је и ат мос фе ре, о 
ко јој го во ри мо, је сте сам Пле ша, у уло зи Бо ре Шнај де ра. Прем да су 
кри ти ча ри за ме ра ли да Пле ша сво јим ха би ту сом не од го ва ра ин струк-
ци ја ма ко је По по вић да је о Бо ри Шнај де ру (ко је, уз гред, ау тор овог 
ра да у са мом тек сту ни је мо гао да про на ђе и пре по зна), он је оства рио 
ау тен тич ну и увер љи ву глу мач ку кре а ци ју. Овај „мај стор те ле сног 
ис ка за“ (ЂурЂевић 1992: 86), пла стич ним по кре ти ма те ла, упе ча тљи-
вом ми ми ком и упо тре бом гла са и мо гућ но сти ма го во ра12, до нео је на 
сце ну чо ве ка пу бли ци ве о ма бли ског и пре по зна тљи вог, спрем ног да 
се сна ђе у свим при ли ка ма и окол но сти ма. Сво ју сло бо ду глум ца ис ко-
ри стио је и за то да свом го во ру при до да уче ста ло ко ри шће ње из ра за 
„ЈЕ ЛИ“ и ти ме оства ри ка рак те ри стич ност Бо ре као ли ка, ко је је, као 
јед но од ње го вих обе леж ја ство ри ло ко мич ни ефе кат. 

12 У при лог из ван ред ној дик ци ји Бран ка Пле ше го во ри Сте во Жи гон: „Он је сво ју 
те а тар ску ‘ре во лу ци ју’ гра дио на ве ков ном те ме љу те а тра: на не ис црп ним те мељ ним мо-
гућ но сти ма ко је пру жа људ ски го вор. Ни је чу до да га он као ре ди тељ нај ду бље ‘про чи тао’ 
Алек сан дра По по ви ћа ко ји је све сво је драм ске тен зи је за сно вао на упо тре би је зи ка.“ (жиГон 
1992).
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Штрих, као је дан од са став них про це са то ком ин сце на ци је драм-
ског тек ста, при су тан је и у овој пред ста ви. Ме ђу тим, Пле ша је скра тио 
оне де ло ве тек ста ко ји су за пра во нај пре по зна тљи ви ја од ли ка Аци ног 
пи са ња, по го то во у овом ко ма ду ‒ на бра ја ње. Ка ко је По по вић го ми-
ла њем на зи ва на се ља у Ср би ји кре и рао чи тав мо но лог, та ко је Пле ша 
штри хом то свео на го то во јед ну ре че ни цу. Слич ни при ме ри при сут-
ни су у сва ком на бра ја њу. Та ман ка да се по ми сли да Пле ша скра ћу је, 
јер не по сто ји на чин да се то од и гра и глу мач ки оправ да, он на пра ви 
сјај не ди ја ло ге Ро зи ке (Ру жи ца Со кић) и Пи кља (Ми лу тин Бут ко вић), 
ина че са ста вље них од на бра ја ња.13 Ње го ва ин тер вен ци ја се са сто ји у 
то ме да је њи хо ве „бло ко ве“ на бра ја ња раз био на ма ње це ли не, и на 
тај на чин их ком би но вао, и ко ри сте ћи глу мач ко уме ће Ру жи це Со кић 
и Ми лу ти на Бут ко ви ћа ство рио див ну и ду хо ви ту сце ну. Као што је 
ра ни је по ме ну то, Пле ша је спрет но за ме њи вао ре пли ке ли ко ви ма из 
Аци ног ко ма да. Ве о ма је упе ча тљи во пре тва ра ње раз го во ра из ме ђу 
Бо ре (Бран ко Пле ша) и Се ли ми ра (Да ни ло Стој ко вић) са кра ја тре ће 
сли ке у те ле фон ски раз го вор Ли не (Ол га Ива но вић) са Се ли ми ром.14 
Сли чан ре ди тељ ско-дра ма тур шки по сту пак при ме ћу је се у дру гој 
сли ци, то ком са стан ка ко ји Бо ра др жи пред за по сле ни ма. То ком сце не, 
у пред ста ви, Бо ра по ста вља пи та ња при сут ни ма, али исто вре ме но и 
од го ва ра на њих, не пру жа ју ћи при ли ку при сут ни ма да се из ја сне. Овај 
по сту пак сли ко ви то при ка зу је та да шњи (али и да на шњи?) од нос вла-
сти пре ма на ро ду.

На су прот штри ху, у пред ста ви је при сут но и из ве сно до да ва ње 
но вог тек ста. Два су мо гу ћа раз ло га за то. Је дан од њих је сва ка ко глу-
мач ка им про ви за ци ја. Има ју ћи на уму да сни мак, на осно ву ког се 
ана ли зи ра пред ста ва, ни је сни мак пре ми јер ног из во ђе ња, вр ло је ве-
ро ват но да је игра њем текст ме њан и при ла го ђа ван, ка ко би био што 
при род ни ји за из го вор. Дру ги раз лог је на ме ра ре ди те ља да пре ци зи ра 
тре ну так у ком се дра ма де ша ва и да се што ја сни је од сли ка мен та ли-
тет сре ди не. По ма ло под се ћа ју ћи на Сте ри ји ну По кон ди ре ну ти кву, 
Пле ша ин те гри ше ен гле ски је зик у игру свог Бо ре. Ка ко до спе ва на 
ви ши дру штве ни по ло жај, он се раз ви ја и опле ме њу је уче њем ен гле-
ског је зи ка. У сво ју кан це ла ри ју до но си тран зи стор из ког се чу је глас 
ко ји по на вља основ не фра зе на ен гле ском је зи ку. Оно што по нај ви ше 
при вла чи па жњу је уба ци ва ње Ха мле то ве двој бе „To be or not to be? 
That is the qu e sti on“, у из ви то пе ре ној Бо ри ној ин тер пре та ци ји. Мо гу ће 

13 Ди ја лог из че твр те сли ке ‒ „Кад Си вац про ђе Кру ше вац-че ша ги ја“. 
14 Овим по ступ ком Пле ша по ве зу је тре ћу и че твр ту сли ку, ко ја се, ина че, де ша ва ме-

сец да на ка сни је. Овим раз го во ром и сцен ском игром Ли не пре до ча ва нам ка ко функ ци о-
ни ше Бо ри но упра вља ње за дру гом, тј. су ге ри ше на ње го во стал но од су ство.
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је да је Пле ша иде ју за тај по сту пак на шао упра во у Аци ном тек сту, 
тач ни је у Бо ри ној ре пли ци „Ме ни се на све стра не ра ди о би ти ил’ не 
би ти!..“ (поповић 2001: 386). Ре ди тељ оста је до сле дан у при ка зи ва њу 
ути ца ја са За па да, те Бо ри при до да је би ли ја р ски штап као ре кви зит, а 
та ко ђе и сце на са стан ка, пра ће ња фи ном му зи ком, под се ћа на бан кет, 
где се пи је шам па њац и је ду сен дви чи, на ти пич но срп ски на чин. Го-
во ре ћи о са стан ку, при мет но је да је Пле ша од са мог по чет ка реч са
ста нак ко ја сто ји у из вор ном тек сту, за ме нио за реч кон фе рен ци ја 
ко ја је пре у зе та из ен гле ског је зи ка. Аца По по вић та ко ђе ко ри сти реч 
кон фе рен ци ја, али тек на кон Бо ри ног на пре до ва ња са јед ног „рад ног“ 
ме ста на дру го. Бу ду ћи да Аца ко ри сти ре чи по ма ло за бо ра вље не, неке 
од њих глум ци у пред ста ви за ме њу ју. Та ко уме сто ре чи па шкви ла, ак те-
ри из го ва ра ју ано ним на пи сма.

Ко нач но, текст пред ста ве обо га ћен је пе сма ма по пут пар ти зан ске 
ко рач ни це Бу ди се ис ток и за пад, ко ју по кре ће Ви то мир. Алу ди ра ју ћи 
на чу ве не рад не ак ци је, то ком сце не спре ма ња за дру ге, ак те ри пе ва ју 
сти хо ве Пе сме ра ду – Дру гар ска се пе сма чу је... Да нам жи ви, жи ви 
рад. Сце на гро теск ног са хра њи ва ња жи вог Пи кље на ста вље на је пе смом 
за упо ко је не – Вјеч на ја па мјат. Све те пе сме из во ђе не су без ин стру-
мен тал не прат ње. Пе сме: Цр вен фе сић, Ма ли пи јац, Аме ри ка и Ен гле ска, 
Устај се љо, устај ро де, оста ле су са став ни део пред ста ве, док су пе сме 
ко је је Аца са чи нио на бра ја њем нај ра зли чи ти јих пој мо ва из о ста ле.

За кљу чак
Го во ре ћи о од но су тек ста дра ме и тек ста пред ста ве, уо ча ва мо да 

ре ди тељ пред ста ве Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра исто и ме ни драм ски 
текст ко ри сти као пред ло жак за пред ста ву и до ра ђу је га у оној ме ри у 
ко јој је то до зво ље но, ка ко не би од сту пио од основ не за ми сли ко јом 
се во дио По по вић као пи сац. Бо га ће ње тек ста пред ста ве по зна тим пе-
сма ма и мо ти ви ма ен гле ског је зи ка са мо су до при нос пот пу ни јем од-
сли ка ва њу мен та ли тет ских осо би на на шег на ро да. С дру ге стра не, 
штри хо ва њем де ло ва тек ста ко ји оби лу ју на бра ја њем Пле ша је из о-
ста вио јед ну од ва жни јих од ли ка По по ви ће ве дра ме. 

На тра гу за па жа ња Пе тра Ма р ја но ви ћа, ка ко се „ни ко у нас ни је 
озбиљ ни је ба вио кон фу зи јом у ре цеп ци ји По по ви ће вог те а тра у гле-
да ли шту“ (1997: 207), мо же мо по ста ви ти пи та ње – да ли кла сич ни 
те а тар ну ди на пра ви на чин за по став ку Аци них ко ма да? 

То пи та ње има упо ри ште у чи ње ни ци да је сам Аца По по вић осно-
вао сво је, екс пе ри мен тал но по зо ри ште. Иа ко нам ни је по зна то на ко ји 
на чин је у том по зо ри шту ра дио са глум ци ма, мо гу ће је прет по ста ви-
ти да је же лео дру га чи ји при ступ сво јим ко ма ди ма. Ако се вра ти мо на 
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нај зна чај ни ју од ли ку ње го вог ства ра ла штва – је зик, и при том зна мо 
да му је мно го ва жни је би ло ка ко реч зву чи, а не ко ји је њен сми сао, 
по ста вља мо пи та ње о дру га чи јим мо гу ћим по став ка ма ње го вих драм-
ских тек сто ва. То му зич ко деј ство ре чи, тај за ум ни ква ли тет ко ји код 
пу бли ке ства ра не ра зу ме ва ње, ка ко је сам ре као, По по ви ћу је би ло 
по треб но. Та ква моћ ре чи / зву ко ва и му зи ке по зна та је од дав ни на, 
кроз ри ту ал на чи јим осно ва ма је на стао те а тар. Ра ци о на ли за ци ја, ко-
јом се слу жи те а тар, па та ко и пред ста ва Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра, 
као да уки да то ма гиј ско деј ство му зи ке у ре чи ма Аце По по ви ћа.
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Mi lan M. No va ko vić

Raz voj ni put Bo re Šnaj de rabyAleksandarPopović
StudiedThroughtheRelationoftheTextoftheDramaandtheTextofthePlay

Sum mary

This work aims at exa mi ning the re la ti on ship bet we en the text of the dra ma and the 
text of the play on the exam ple of Raz voj ni put Bo re Šnaj de ra (The De ve lop ment of Bo ra 
the Taylor) by Alek san dar Po po vić. Be ing a gre at co me dian, Alek san dar Po po vić drew a 
lot ofat ten tion with his work, but he al so po sed a gre at chal len ge for the a ter ar tists. His 
lan gu a ge, of ten cha rac te ri zed as her me tic, be si des be ing a bar ri er to in ter pre ta tion, was at 
the sa me ti me the main so ur ce of co medy and la ug hter. The task of the di rec tor and the 
ac tor is to in ter pret the wri ter’s tho ughts in the right way, and Bran ko Ple ša pro ved by the 
sta ging of this text the cla ims of the ex pert pu blic that he is an ex cel lent in ter pre ter of 
Po po vić’s work. Sin ce a play is an au to no mo us work of art, he used the text of the dra ma 
as a tem pla te for the play. He shor te ned the text, in ver se the re pli ca, and in sert new words 
and songs in or der to en rich but al so ac cu ra tely de scri be the cha rac ters and the ir play. 
Ne vert he less, he left out the most sig ni fi cant fe a tu re of Po po vic’s style in this pi e ce ‒ enu-
me ra tion, but he cer ta inly con fir med him self as an ac tor with a gre at sen se of co medy, 
and as a di rec tor he al lo wed the po wer ful witty text of Alek san dar Po po vić to lead the 
play from the be gin ning to the end.

Keywords: Aca Po po vić, Bran ko Ple ša, text of the dra ma, text of the play, co mic.
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БО ЖА НА Г. БИ ЈЕ ЛИЋ 
ЈУ Дје чи је по зо ри ште РС, Ба ња Лу ка*

ИН ДО НЕ ЖАН СКА БО РИ ЛАЧ КА ТЕХ НИ КА  
ПЕН ЧАК СИ ЛАК У ФУНК ЦИ ЈИ СЦЕН СКОГ ПО КРЕ ТА  

ЛИ КА БА ГИ РЕ У ПРЕД СТА ВИ КЊИ ГА О ЏУН ГЛИ  
ДJЕЧИЈЕГ ПО ЗО РИ ШТА У БА ЊОЈ ЛУ ЦИ

СА ЖЕ ТАК: Ин до не жан ска бо ри лач ка вје шти на пен чак си лат на ста ла је по сма-
тра њем по на ша ња и по ло жа ја ти је ла жи во ти ња у при ро ди, и по слу жи ла као осно ва 
за град њу сцен ског по кре та ли ка пан те ре Ба ги ре у пред ста ви Књи га о џун гли, Дје чи-
јег по зо ри шта у Ба њој Лу ци. На кон из вр ше не се лек ци је по кре та и по ло жа ја ти је ла 
пре у зе тих из бо ри лач ке вје шти не, усли је ди ла је њи хо ва тран сфор ма ци ја у сцен ски 
из раз ли ка ко ји се ту ма чи, од но сно пан те ре Ба ги ре. Та тран сфор ма ци ја је би ла усло-
вље на ка рак те ром ли ка, сцен ском рад њом и да тим окол но сти ма. У овом ра ду по ку-
ша ће се по ка за ти у ко ли кој мје ри је фи нал ни по крет уда љен од свог из во ра и на ко ји 
на чин то ми је ња са мо зна че ње по кре та. Упо ре ди ће мо сцен ски по крет ли ка Ба ги ре и 
по ло жај ти је ла у бо ри лач кој тех ни ци пен чак си лат и про на ћи раз ли ке и слич ност. 

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: дје чи је по зо ри ште, пен чак си лат, Књи га о џун гли, Еу ђе нио 
Бар ба, сцен ски по крет. 

Пред ста ва Књи га о џун гли Дје чи јег по зо ри шта у Ба њој Лу ци, у 
ре жи ји Ро бер та Вал тла, пре ми јер но из ве де на 6. ок то бра 2013. го ди не, 
мо де ран је спој лу та ка, ма ске, глу ме и му зи ке. При ка зу је од ра ста ње 
дје ча ка Мо гли ја у вуч јем чо по ру и ње го во при ла го ђа ва ње за ко ни ма 
шу ме. Дје чак се су о ча ва са ве ли ким про бле мом ко ји на ру ша ва склад-
ну шум ску за јед ни цу, па и ње гов вуч ји чо пор. Та при јет ња је ти гар 
Шир Кан. Ли ко ви жи во ти ња у овој пред ста ви су пер со ни фи ци ра ни и 
на тај на чин се же ље ло ука за ти на про бле ме да на шњег дру штва. Са 
глу мач ке тач ке гле ди шта, ком пле тан про цес ра да на овој пред ста ви је 
био је дин ствен и ве о ма зна ча јан по мно го че му. Оно што је ва жно и 
зна чај но за ову пред ста ву је сте то да се ве ли ка па жња по све ти ла сцен-
ском по кре ту. Ре ди тељ пред ста ве Ро берт Валтл са со бом је до вео чи тав 

* b.b@blic.net



250

тим са рад ни ка: му зи ча ре, лут ка ре, ко ре о гра фа и дра ма тур га. У да на шње 
ври је ме крат ких ро ко ва то је пра ва ри јет кост. Та кав при ступ ре ди те ља 
дао је глум ци ма про стор и мо гућ ност да се сту ди о зно по све те сво јим 
уло га ма, да ис тра же и от кри ју ко ји то по крет нај бо ље из ра жа ва и од-
сли ка ва ње гов лик. Тај про цес во дио је ма ђар ски ко ре о граф Ђу ла Че-
ре пеш (Gyula Cse re pes). Сва ког да на, при је глу мач ких про ба, во дио је 
ра ди о ни це гдје су глум ци има ли кон ди ци о не вје жбе и на кон то га су 
ис тра жи ва ли и ра ди ли на сцен ском по кре ту. Ре зул тат то га сту ди о зног 
ра да је сте би ла пред ста ва ко ја је на и шла на ве о ма до бар при јем код 
пу бли ке, али исто та ко и код струч не кри ти ке. Пред ста ва је го сто ва ла 
на не ко ли ко фе сти ва ла и осво ји ла је мно ге на гра де. У овом тек сту 
освр ну ћу се на рад на уло зи пан те ре Ба ги ре у пред ста ви Књи га о џун
гли и уло зи бо ри лач ке вје шти не у при прем ној фа зи ра да на сцен ском 
по кре ту. 

Ба ги ра:цр на пан те ра, па мет на, од го вор на, им пул сив на, ода на, 
до сто јан стве на, за штит нич ки на стро је на пре ма Мо гли ју. Пре у зи ма 
уло гу мај ке, при ја те ља и учи те ља. Њен основ ни циљ је сте да чу ва 
Мо гли ја и да га без бјед но вра ти у људ ско на се ље.

Од нос бо ри лач ке вје шти не пен чак си лак и сцен ског по кре та  
ли ка Ба ги ре

Сл. 1. Ин до не жан ска бо ри лач ка вје шти на

Ин спи ра ци ја за сцен ски по крет ли ка ко ји ту ма чим про на ђе на је 
у ин до не жан ској бо ри лач кој вје шти ни под на зи вом пен чак си лак (Pen cak 
Si lak). То је бор бе ни об лик ко ји укљу чу је ци је ло ти је ло. Прак ти ку је се 
не са мо за фи зич ку од бра ну већ и за пси хо ло шке ци ље ве. Бо ри лач ке 
вје шти не нај че шће по ве зу је мо са му шким по лом, ме ђу тим, же не су ве-
ре но вла да ју и овим аспек том људ ског жи во та. Али оно што је сте ри-
јет кост је то да јед на бо ри лач ка вје шти на ву че ко ри је не од јед не же не. 
По да ци о исто ри ји ове вје шти не ни су за би ље же ни у пи са ној фор ми, 
већ их са зна је мо ис кљу чи во из ар хе о ло шких ис тра жи ва ња, од но сно 
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усме не тра ди ци је за јед но са ми то ло шким при ча ма. А сви они за јед но 
ука зу ју на јед ну же ну као за чет ни ка ове вје шти не ‒ Ра ма Су ка ну, која 
је за по че ла пр ви си лак. Та чи ње ни ца и об ја шња ва жен ске ди је ло ве ове 
бо ри лач ке вје шти не.1 На осно ву тог по да тка мо же мо по ву ћи па ра ле лу 
са глу мач ком по дје лом у пред ста ви Књи га о џун гли гдје је лик пан те-
ре Ба ги ре до ди је љен же ни, иа ко је по из вор ном тек сту тај лик му шког 
по ла. Оно што се ис ко ри сти ло за сцен ски по крет пан те ре Ба ги ре је сте 
на чин на ко ји се из во ди по крет, од но сно на чин на ко ји се ко ри сте по-
кре ти но гу: стал но пре ба ци ва ње рав но те же, по ло жа ји сто па ла, бр зе 
из мје не из ста ва мир но у по лу чу чањ па из то га на зе мљу. Кру жни по-
кре ти, ко лу то ви на при јед и уна зад, омо гу ћа ва ју по ве зи ва ње са ли ком 
мач ке. На тај на чин је из бјег ну то бу квал но пре сли ка ва ње крет њи јед-
не мач ке и дат је ве ћи зна чај ли ку ко ји се ту ма чи, јер основ ни став 
пан те ре Ба ги ре је сте био став мир но, по ло жај гла ве ус пра ван и уви јек 
на стра жи, за тег ну тост ци је лог ти је ла.

Рав но те жа
Рав но те жа је спо соб ност чо вје ка да за др жи ти је ло ус прав ним и да 

се кре ће кроз про стор у том по ло жа ју. Рав но те жа чо вје ко вог ти је ла 
јед на је од функ ци ја сло же ног си сте ма по лу га са ста вље ног од ко сти ју, 
згло бо ва и ми ши ћа; те жи ште ти је ла ми је ња свој по ло жај као ре зул тат 
раз ли чи тих по ло жа ја и по кре та овог сло же ног си сте ма по лу га. Да би смо 
оста ли у удоб ном и си ме трич ном по ло жа ју при ли ком ста ја ња, по треб-
но нам је ма ње уче шће ми ши ћа, јер основ ни по сао оба вља ју ли га мен ти 
(BarBa, saVareze 1996: 38).

Ди на мич на рав но те жа: 
– пра вац ру ку и но гу (кон траст)
– из у зет но ра ши ре не но ге.
И кад сто ји и кад ле жи, лик Ба ги ре ни ка да ни је ми ран. Ми ши ћи 

у ти је лу су стал но на пе ти, у ста њу при прав но сти. Гла ва се кре ће у 
свим фи зич ки до зво ље ним прав ци ма. На су прот тој уну тра шњој тен-
зи ји, сви по кре ти и крет ње мо ра ју би ти из ве де ни мир но, ме ка но и пре-
ци зно. То се до би ја кон стант ном вје жбом про мје не рав но те же, као што 
је пре ба ци ва ње те жи шта ти је ла са јед не на дру гу но гу. Но ге су у по лу-
са ви је ном по ло жа ју са из ду же ним ко ра ком, осим у ста ву мир но, ка да 
се хтје ла ис так ну ти до ми на ци ја ли ка на сце ни. Крет ња ма до ми ни ра ју 
ди ја го на ле, цен тар рав но те же је у ку ко ви ма. Ду жи на ко ра ка је ду жа 
од уо би ча је не и то је још је дан мо ме нат због ко јег је рав но те жа кон стант-
но угро же на.

1 http://www.kpsnu san ta ra.com/ra pid/ra pid2.ht m
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Сл. 2. Опа сна рав но те жа. Но ге са ви је не а  

гор њи дио ти је ла ла га но по мје рен на при јед
Сл. 3. Опа сна рав но те жа јед не од  

од брам бе них по зи ци ја

У сце на ма у ко ји ма је основ ни за да так био чу ва ње Мо гли ја и по сма-
тра ње око ли не основ на крет ња је „по лу шпа га“. Те жи ште је на са ви је-
ној но зи ко ја не до ди ру је под ло гу ци је лом ду жи ном сто па ла већ са мо 
пр сти ма, а дру га но га је ис пру же на и осло ње на пе том на под ло гу а 
пр сти су по диг ну ти. Крет ње су из во ђе не по ла ко у прав цу ли је во-де сно 
или на при јед и на зад. Ле ђа су уви јек пра ва а гла ва ус прав на. На сли ци 
3 ви ди мо бор ца у тој по зи ци ји опа сне рав но те же. Иа ко је у том по ло-
жа ју рав но те жа кон стант но угро же на, с дру ге стра не, вр ло је по год на 
за сцен ски по крет ли ка, јер да је ве ли ке мо гућ но сти про мје на у свим 
прав ци ма. Те мо гућ но сти су ис тра же не и ис ко ри шће не у пред ста ви. 
Ла га ним или бр зим про мје на ма цен тра рав но те же (што је усло вље но 
сцен ским окол но сти ма) у ли је во или де сно и на при јед или на зад, оства-
ру је мо дру га чи је деј ство на гле да о ца. Ла га ним пре ба ци ва њем рав но-
те же сли је ва на де сно гле да лац сти че до јам ми ра и спо кој ства, уљуљ кан 
је у при чу ко ја се де ша ва пред ње го вим очи ма. То су ди је ло ви при че 
ка да и оста ли ак те ри на сце ни мо гу да се од мо ре, ка да вла да „мир“ на 
сце ни. Су про тан ефе кат на пу бли ку до би јен је бр зим про мје на ма рав-
но те же на при јед-на зад. Не мир ко ји вла да, не из вје сност и страх по ја-
ча ва ју се рит мом и по кре том. То је јед на од по зи ци ја сцен ског по кре та 
ли ка ко ји је усло вљен тех ни ком пен чак си ла та.

Ова квим на чи ном кре та ња до би ли смо на пла стич но сти ли ка и 
из бје гли ими та ци ју.

Енер ги ја
Сна жна му шка енер ги ја ‒ aнимус

Ани мус је му шки прин цип у не свје сном јед не же не.
Инер ци ја у по кре ту ди је ла ти је ла да је ква ли тет енер ги ји. Инер-

ци ја за сна жни му шки прин цип на ла зи се у оштрим по кре ти ма гла ве. 
Ти по кре ти су ре ак ци ја на звук, глас или по крет парт не ра у пред ста ви. 
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По крет гла ве за тим сли је де и оста ли ди је ло ви ти је ла. Пр во сли је ди 
пре ба ци ва ње рав но те же у прав цу гла ве, за тим са ви ја ње ко ље на и из 
тог по ло жа ја пре ла зи се или у скок или у тр ча ње. За скок при пре ма је 
сље де ћа: став мир но са по диг ну том јед ном но гом и са ви је ном у ко ље ну 
(сл. 4). Рав но те жа је пре ба че на на пра ву но гу и са њом се да је им пулс за 
скок. До скок је у чу чањ са пра вим ле ђи ма и ру ка ма ко је до ди ру ју под.

Сл. 4. Аку му ла ци ја сна жне му шке енер ги је

Тр ча ње се са сто ји из ду гих ко ра ка и кру го ва. На кон неколико ко-
ра ка, сље де ћи у ни зу ко рак био би ко рак са окре том. За вр ша ва се са 
ди ја го на лом, од но сно, по ви је на ле ђа, гла ва на при јед а но га ис пру же на 
у су прот ном прав цу од гла ве. Ру ке са ви је не. На тај на чин се ис по љи ла 
сна жна, му шка стра на ли ка Ба ги ре, чу ва ра.

Ње жна жен ска енер ги ја ‒ ани ма

Ани ма је жен ски прин цип у не свје сном јед ног му шкар ца.
Ова енер ги ја огле да се нај бо ље у ла га ним по кре ти ма ре па. То је 

по ло жај ти је ла на сце ни у ври је ме од мо ра. Иа ко не ма опа сно сти у бли-
зи ни и Мо гли је без бје дан, Ба ги ра ле жи, са тен зи ја ма у ми ши ћи ма. 
Али да би се сли ка без бри жно сти упот пу ни ла, до да је се ла га ни по крет 
ре пом сли је ва на де сно. Док се реп по кре ће, оста так ти је ла је ми ран, 
не кре ће се. Ње жна жен ска енер ги ја про на ђе на је у де та љу ‒ ре пу.

Енер ги ја се аку му ли ра ис те за њем ди је ло ва ти је ла, кре нув ши од 
гла ве, вра та, ра ме на. Ка да енер ги ја стиг не у ку ко ве, пре ла зи у по крет 
и осло ба ђа се.

По ло жај ти је ла при ка зан на сли ка ма 5 и 6 је сте сли чан, али је 
ути цај на пу бли ку дру га чи ји. На пр вој сли ци ви ди мо бор ца у сје де ћем 
по ло жа ју гдје је ак це нат на ру ка ма и енер ги ја је усмје ре на на дла но ве. 
Спре ман је на од бра ну. На дру гој сли ци има мо исти сје де ћи по ло жај, 
јед на но га по ви је на, дру га ис пру же на са по диг ну тим пр сти ма сто па ла, 
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али су ру ке спу ште не и опу ште не. Ле ђа су по ви је на на при јед, гла ва 
пра ти ли ни ју кич ме за јед но са ру ка ма. Том про мје ном по ло жа ја гор њег 
ди је ла ти је ла до би ли смо пот пу но су прот но деј ство на гле да о ца. Ство-
ри ли смо сли ку ми ра и спо ко ја. 

У пен чак си ла ту сви по ло жа ји ти је ла и ста во ви ин спи ри са ни су 
жи во ти ња ма, пр вен стве но мај му ни ма и ти гро ви ма, сто га је ова вје шти-
на као основ сцен ског по кре та ли ка Ба ги ре би ла до бар из бор. „Пен тјак 
си лат, на ци о нал на ин до не жан ска ве шти на са мо од бра не (ко ја се у Ма-
ле зи ји на зи ва бе р си лат) за сни ва се на по кре ти ма ти гра, и из ње се 
ро дио плес пен тјак“ (BarBa, saVareze 1996: 198).

Сто па ла

 
Сл. 7. Те жи ште ти је ла пре не се но  

на пр сте сто па ла
Сл. 8. Те жи ште ти је ла на пу ном сто па лу

По ло жај сто па ла има ве ли ку уло гу у сцен ском по кре ту ли ка Ба-
ги ре. Од ре ђе ни по ло жај сто па ла од го ва ра од ре ђе ној си ту а ци ји или емо-
тив ном ста њу. Оно што се по ку ша ло из бје ћи је сте па ра ле лан по ло жај 
сто па ла ко ја ци је лом ду жи ном до ди ру ју по вр ши ну по да. На сл. 8 ви-
ди мо бор ца ко ји ра ди упра во то, ње го ва рав но те жа ни је угро же на, ста-
бил на је. Из тог по ло жа ја ти је ло мо же пре ћи и у офан зи ву и де фан зи ву. 
За лик Ба ги ре тај по ло жај је био нео д ре ђен. У сва кој си ту а ци ји и пре ма 
свим ли ко ви ма Ба ги ра има ја сан став. Ни ка ко ни је не у трал на и за то 
се тај по ло жај ти је ла из бје га ва. 

 
Сл. 5. Сје де ћи по ло жај у пен чак си ла ту Сл. 6. По ло жај од мо ра
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Че стим и бр зим из мје на ма по ло жа ја сто па ла до би ја се на ди на мич-
но сти, а исто та ко, на тај на чин се од сли ка ва и ка рак тер ли ка. Бит но 
је и то да су сто па ла бо са, без ика кве обу ће, сло бод на. То ни је уви јек 
пред ност, јер ни су све по вр ши не рав не и глат ке, па се по ло жај сто па ла 
мо ра бр зо при ла го ди ти по вр ши ни да не би до шло до гу бит ка рав но-
те же, што би се не га тив но од ра зи ло на ин тер пре та ци ју ли ка.

Ша ке

  
Сл. 9‒11. По ло жај ша ка за ви си од од но са пре ма дру гим ли ко ви ма и од си ту а ци је на сце ни

Ша ке су бр бљи ве, пр сти су је зи ци, њи хо во ћу та ње је буч но (Au re li us 
Ka si o do rus) (BarBa,saVareze 1996: 130).

За хва љу ју ћи сло же ној ана то ми ји ша ке и ње ној спо соб но сти ар ти-
ку ла ци је, у по кре ти ма пр сти ју по сто је нео гра ни че не мо гућ но сти про-
мје на об ли ка и по на ша ња.

Те про мје не и тен зи је у пр сти ма ми је ња ју се у за ви сно сти од рад ње 
или по ступ ка, а исто та ко и пре ма емо тив ном ста њу. Ша ке има ју зна-
че ње и у по зо ри шту и из ван ње га.

Јед но став ни по крет ка жи пр ста го ре-до ле мо же да из ра зи уз бу ђе-
ње, као и дру ге раз ли чи те ни јан се зна че ња. Про мје не у по ло жа ју ма лог 
пр ста до да ју емо тив ну ни јан су по кре ту. На сце ни, ове про мје не ели ми-
ни шу мо но то ни ју и пре ки да ју ау то ма ти зам. Основ не по зи ци је у ко ји ма 
се ша ке мо гу на ћи: 

1. Пр сти са ви је ни пре ма уну тра,
2. Пр сти са ви је ни уна зад,
3. Ша ке ко је се окре ћу,
4. Дла но ви окре ну ти на до ле,
5. Дла но ви окре ну ти на го ре,
6. Пр сти ко ји пра ве та ла се,
7. Пр сти ко ји се кре ћу уна зад,
8. Змиј ски по кре ти,
9. Опу ште ни и раз дво је ни пр сти.
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Ру ке по вла че рад њу и на гла ша ва ју го вор ну рад њу. Да би био жив, 
го вор ша ка под ра зу ми је ва ди на ми ку тен зи ја у ро та ци ја ма згло бо ва 
ру ке. Ове ро та ци је ис те жу ми ши ћи ко ји да ју им пулс енер ги ји по кре та. 
Ка да је ак це нат на рад њи ко ју из вр ша ва ју ша ке, та да је ци је ло ти је ло 
у њи хо вој функ ци ји. Го вор ша ке ар ти ку ли шу ро та ци је ње них згло бо-
ва, али тa ар ти ку ла ци ја је уви јек дио сми сла ко ји рад ња и по ло жај 
глум ца гра де на сце ни (BarBa,saVareze 1996: 136).

По крет ру ке у пред ста ви за ви сио је од од но са ко ји лик Ба ги ра има 
пре ма дру гим ли ко ви ма (сл. 9‒11). По кре ти ру ку и њи хов по ло жај су 
углав ном аси ме трич ни. Ша ке су отво ре не и из ра жај не. Обич но би по крет 
ци је лог ти је ла био по ен ти ран по кре том ша ке и по ло жа јем пр сти ју. На тај 
на чин по сти за ла се ди на ми ка и оне о би ча ва ли се рад ња и сцен ски по крет. 

Сл. 12. При ку пља ње ене р ги је по мо ћу по кре та ша ка и пр сти ју

У бо ри лач кој вје шти ни ру ке, од но сно ша ке, има ју ве ли ку уло гу 
ка да је ду хов на стра на спо р та у пи та њу. Ши ре њем ша ка и по вла че њем 
ка се би при ку пља мо енер ги ју (сл. 12). С дру ге стра не, ка да по крет 
ша ка иде од ти је ла ка ван, от пу шта мо енер ги ју. То је и је дан од на чи-
на ко му ни ка ци је са око ли ном, пре но ше ња ин фор ма ци ја о ста њу ду ха 
или рас по ло же њу. Ша ке су бр бљи ве.

Ри там
Ри јеч ри там по ти че од грч ког гла го ла rheo, ко ји зна чи ‘тр ча ти, 

про ти ца ти’. Ри там у бу квал ном сми слу зна чи ‘од ре ђен на чин про ти-
ца ња’. Ме ђу тим, ка да по ме не мо ри там, ми сли мо на ти ши не и па у зе. 
Оне су у ства ри под ло га на ко јој се ри там раз ви ја. Ри там не по сто ји 
та мо гдје не ма сви је сти о ти ши на ма и па у за ма, и два рит ма се раз ли-
ку ју пре ма на чи ну на ко ји су ти ши не и па у зе ор га ни зо ва не, а не пре ма 
про из ве де ном зву ку или бу ци. Ме јер хољд се ба вио про бле мом сцен ског 
по кре та и ње го ве по ве за но сти са рит мом. Го во рио је да жи вот му зи ке 
ни је жи вот сва ко днев не ре ал но сти (BarBa,saVareze 1996: 216).



257

 
Сл. 13. Дио по кре та у ко ре о гра фи ји.  

Сви ди је ло ви ти је ла у по кре ту
Сл. 14. По ло жај ти је ла  

жи во ти ње као ин спи ра ци  ја  
за по крет у пен чак си ла ту

У пред ста ви Књи га о џун гли лик Ба ги ре има два рит ма, ри там 
ко ра ка и ри там гор њег ди је ла ти је ла. Ко ри шће не су вје жбе про мје не 
рав но те же ка ко би се осви је стио ри там ли ка уну тар рит ма пред ста ве. 
Углав ном је то су про тан ри там. Ако се ри там пред ста ве убр зао, тен-
зи ја у ми ши ћи ма је ра сла а ри там се успо ра вао, и обр ну то. Ри там пан-
те ре Ба ги ре ни је био утвр ђен на про ба ма, ни ти је фик си ран и игран 
из пред ста ве у пред ста ву. На чин игра ња пред ста ве огле дао се у то ме 
да се парт не ри уза јам но пра те, пра те сце не и оп шти ри там пред ста ве, 
и он да се тра жио ри там на осно ву рад ње, окол но сти и ци ља. Ри там се 
ис тра жи вао од по чет ка до кра ја пред ста ве.
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Bo ža na G. Bi je lić

IndonesianMartialArtsPen cak Si latintheFunctionoftheScenicMovement
oftheBagheeraCharacterinthePlayThe Jun gle Bo okPerformedby

theChildren’sTheaterinBanjaLuka

Sum mary

Mar tial arts are not prac ti ced only to pre pa re for the fight, but al so to im pro ve our 
physi cal re a di ness and bu ild cha rac ter. If we in tro du ce this skill to the the a ter sce ne, as 
in this ca se Pen cak Si lat, then we get a lit tle mo re, the art of mo ve ment. The skill, with the 
ba sic pur po se of self-de fen se aga inst the at tac kers, has un der go ne a sce ne tran sfor ma tion 
and be co me a physi cal ma ni fe sta tion of the pant her Bag he e ra in the play The Jun gle Bo ok 
per for med by the Chil dren’s The a ter in Ba nja Lu ka. When the first ob stac le has been 
over co me, that is, when we de ter mi ne the di rec tion in which the sta ge mo ve ment of one 
cha rac ter go es, the work of an ac tor is not ne arly com ple ted. It ta kes a lot of work, re se arch, 
and ti me to get to the de si red re sult ‒ a plain, for med, and cle ar mo ve ment that clo ses the 
cir cle of sta ge ex pres si on. The ac ting re he ar sals ex plo red this con nec tion bet we en the 
mar tial art in spi red by the mo ve ments of ani mals and pant her Bag he e ra, a pro tec tor, fri end, 
and te ac her. This con ti nu o us re se arch on re he ar sals is the only sa fe path le a ding to the 
goal. The goal is to de ve lop and sha pe the cha rac ter to the po int when it be co mes “ali ve” 
on the sce ne. On this path, the ac tor will al ways le arn so met hing new abo ut his cha rac ter, 
but al so abo ut him self. The ba sic ac tor’s wor king to ols, vo i ce and body, are thus nur tu red. 
Each part of the body par ti ci pa tes and cre a tes a mo ve ment on the sce ne. To gain con trol 
of the se re so ur ces, a lot of work and de di ca tion is re qu i red. The body and vo i ce are to ols, 
not ob stac les on the path of sta ge ex pres si on.

Keywords: Chil dren’s The a ter, Pen cak Si lat, Jun gle Bo ok, Eu ge nio Bar ba, sce nic 
mo ve ment. 
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Ма ри ја на Пр па Финк, СЦЕН СКИ ПО КРЕТ И ЊЕ ГО ВО ДЕЈ СТВО  
НА ГЛЕ ДА О ЦА, Но ви Сад: Уни вер зи тет у Но вом Са ду,  

Ака де ми ја умет но сти, 2017.

Проф. др Ма ри ја на Пр па Финк је у 2014. об ја ви ла књи гу Ме јер хољ
до ва би о ме ха ни ка – Зна чај и ути цај на по зо ри ште ХХ ве ка (Гро тов ски, 
Бар ба, Брук) (од бра њен док тор ски рад под мен тор ским ру ко вод ством 
проф. др Вла ди ми ра Јев то ви ћа), а у 2017. го ди ни об ја вљу је књи гу Сцен
ски по крет и ње го во деј ство на гле да о ца (у до бр ој ме ри за сно ва ној на 
од бра ње ном ма ги стар ском ра ду под ру ко вод ством проф. др Жив ка 
По по ви ћа). Ау тор ка је ини ци ра ла уво ђе ње пред ме та Не вер бал но по зо-
ри ште (2004) на Ака де ми ји умет но сти Уни вер зи те та у Но вом Са ду (као 
оба ве зан пред мет на 2. го ди ни за сту ден те и сту дент ки ње глу ме на 
срп ском и на ма ђар ском је зи ку) и за овај пред мет је Сцен ски по крет у 
великој ме ри основ ни пре глед ни ин вен тар као до бра осно ва за бу ду ћи 
уџ бе ник – је дин ствен код нас. Циљ је ове пу бли ка ци је да пру жи до бар 
из вор ем пи риј ског и те о риј ског ма те ри ја ла сту ден ти ма за раз ми шља ње 
о бо гат ству мо гућ но сти соп стве ног те ла да се из ра зи и да де лу ју на 
гле да о це по кре ти ма у сцен ском про сто ру. Књи га је на ста ла као ре зул-
тат ис ку ства ау тор ке у ви ше го ди шњем ра ду са сту ден ти ма и сту дент-
ки ња ма ис тра жу ју ћи фор му и зна че ње сцен ског по кре та у од но су на 
оне ко ји их по сма тра ју у сцен ском про сто ру. То зна чи да су не ка пи та ња 
из во ђе ња ове на ста ве већ до вољ но са ни ра на за си сте ма ти за ци ју и да се 
ста вља ју на увид ши рој јав но сти као ини ци јал ни по ку шај да се ем пи-
риј ско бо гат ство, укло пље но у те о риј ски оквир (Ме јер хољ да и Гро-
тов ског, Бар бе, Бру ка) са да ну ди и као мо гу ћи на став ни про грам.

Оно што је већ по ну ђе но не по сред ној прак си уоб ли че но је у књи зи 
у два основ на де ла. На кон увод ног тек ста под на зи вом „За што је ва жан 
сцен ски по крет и ње го во деј ство“ (стр. 7–10), пр ви део про бле ма ти зу-
је од нос „Фор ме и зна че ња“, ту ма че ње не вер бал ног сцен ског из ра за 
из во ђа ча до ку мен то ва ног на ви зу ел ним за пи си ма (стр. 11–84), а дру ги део 
се од но си на „Фор му и ту ма че ње“ (стр. 85–160). Сле де „При ме на ту ма-
че ња не вер бал ног сцен ског из ра за за бе ле же ног на ви зу ел ним за пи си ма“ 
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(укуп но 15 фо то гра фи ја), за тим „Ли те ра ту ра“ са укуп но 34 од ред ни це 
(стр. 174–176) и „Имен ски ре ги стар“, са укуп но 130 по ми ња них име на 
(стр. 176–177).

Већ у пред го во ру ау тор ка из но си основ ни став у од но су на вред ност 
по кре та: „Из у ча ва ње и ту ма че ње зна че ња по кре та по ма же да се по ве жу 
кул ту ра ис то ка и за па да, се ве ра и ју га, јер је по крет ду бо ко уте ме љен 
у не све сном ко лек тив ном и не све сном ин ди ви ду ал ном, те нај ви ше от-
кри ва сен зи би ли тет јед не за јед ни це и по ма же дру гој за јед ни ци у от кри-
ва њу но вих за че ња“ (стр. 7, ита лик С. С.). Те о риј ска ори јен та ци ја да 
по крет по ма же раз у ме ва њу ‘дру гог’ под ра зу ме ва под јед на ко да ту ма-
че ње зна че ња мо же би ти исто, али и раз ли чи то од кул ту ре ко јој при па-
да мо. Ова квим схва та њем из не тим на пр вим стра ни ца ма тек ста ау тор ка 
се си ту и ра у оне по гле де ко ји кон тек сту кул ту ре да ју пред ност ка да се 
од ре ђу је зна че ње. При том, ау тор ка са мо им пли цит но раз ма тра зна че-
ње не-по кре та (ми ро ва ње као део по кре та), ко је је, та ко ђе, ка ко зна мо, 
кул тур но усло вље но (на при мер ду ге па у зе у го во ру Фи на ца).

У пр вом де лу Ма ри ја на Пр па Финк го во ри о ви зу ел ним за пи си ма 
као све до чан ству о глу мач кој кре а ци ји, као по ла зи шту за глу мач ки 
рад, као глу мач кој тех ни ци. Ти ме на гла ша ва да је за пи си ва ње у не кој 
фор ми (фо то гра фи ји, сли ци, гра фи ци, цр те жу) је дан од из во ра у ра ду 
глу ма ца са мих и/или у гру пи и да је на пре дак у фор ми за пи си ва ња у 
знат ној ме ри уна пре ди ло и на ше по и ма ње зна че ња по кре та. Ана ли-
тич ко ис тра жи ва ње раз ли чи те вр сте по кре та те ла (ли ца, тру па, ру ку 
и но гу) до во ди нас до основ ног пи та ња шта је те ло као знак и да ли га 
је мо гу ће јед но знач но де фи ни са ти.

Као до каз за ми ну ци о зну ана ли зу раз ли чи тих об ли ка емо ци ја у 
од но су на раз ли чи те по кре те ли ца, де ла, ру ку/но гу, ау тор ка да је ви ше 
од 120 раз ли чи тих фо то гра фи ја ко је до ку мен ту ју раз ли чи те по кре те из 
раз ли чи тих кул ту ра, за бе ле же не фо то граф ским или ви део-апа ра том, 
и го то во исто то ли ко је ту раз ли чи тих цр те жа по кре та, ка ко би до ка-
зни ма те ри јал био убе дљив у основ ној на ме ри да се по ка же на пре дак 
у раз ли чи тим об ли ци ма бе ле же ња по кре та. Оту да је оче ки ва но да се 
но ви пред мет из у ча ва па ра лел но са на прет ком тех но ло ги је за пи си ва ња 
и во ди у да љу ин тер ди сци пли нар ну по ве за ност по је ди нач них пред-
ме та, ко ји се пре да ју на Ака де ми ји умет но сти, у ну жну це ли ну. 

Ау тор ка за кљу чу је пр ви део из ла га ња о фор ми и зна че њу та ко што 
из два ја укуп но пет раз ли чи тих свр ха ви зу ел ног за пи са: за све до че ње 
(ка ко из гле да не ки тре ну так у пред ста ви), као по ла зи ште и ин спи ра-
ци ја за глу мач ку кре а ци ју, за пре но ше ње тај ни раз ли чи тих глу мач ких 
тех ни ка, за са гле да ва ње мо гућ но сти глум че вог те ла да фор ми ра знак 
и за мо гућ ност да пре не се не ви дљи во деј ство глу мач ке екс пре си је“ 
(стр. 80–81, ита лик С. С.).
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Дру ги део („Деј ство на гле да о ца“) од но си се на про цес по сма тра-
ња као кре а ти ван чин. „Пер цеп ци ја оно га ко ји по сма тра у ве ли кој 
ме ри за ви си од ње го ве емо ци о нал не и ин те лек ту ал не осе тљи во сти. 
Као што умет ник ко ји из во ди по крет на сце ни сво јим ра дом по ме ра 
гра ни це мо гућ но сти сво га те ла и као што умет ник ко ји бе ле жи тај 
по крет про ди ре ду бо ко у тех ни ке и фор ме свог ме ди ја да би по крет 
бе ле жио, та ко и по сма трач мо же свој до жи вљај да пре тво ри у умет-
нич ки та ко што ће ра ди ти на то ме да ње го ви ре флек си, емо ци је и ин те-
лект по ста ну при јем чи ви“ (стр. 9, ита лик С. С.). За то под на слов („Деј ство 
на гле да о ца“) ни је изо ло ва на ак тив ност са мих гле да ла ца, не го је по ве-
за на са дру ги ма – ко ји по крет из во де и ко ји га бе ле же.

До мен у ко јем би се у ис тра жи ва њу сцен ског по кре та мо гао на да ље 
тра жи ти од го вор на пи та ње: да ли исти сцен ски по кре ти му шкар ца и 
же не има ју јед на ке или раз ли чи та деј ства на гле да о це? Уво ђе њем род не 
ди мен зи је у про бле ма ти ку об ја шња ва ња од но са фор ме и зна че ња мо жда 
нас до ве де до но вих са зна ња о сцен ском по кре ту као род но за ви сном. 
У са да шњем при сту пу, опи сан у овој књи зи, из гле да да је под ра зу ме-
ва но да је сцен ски по крет род но не у тра лан, што мо жда ни је са свим 
бли ско исти ни, без до дат не ем пи риј ске по твр де.

Дру го от во ре но пи та ње се од но си на не-по крет: да ли по сто ји си-
ту а ци ја у ко јој је сцен ски по крет ти ши на, ми ро ва ње, ну ла, не-по крет 
те ла, ка ко то де лу је на гле да о це, и ка ко тај фе но мен осве сти ти сту ден-
ти ма и сту дент ки ња ма још то ком сту ди ја глу ме.

Ту су и пи та ња од но са сцен ског по кре та и уз ра ста гле да ла ца на 
ко је по крет тре ба да де лу је: да ли је он (под)јед на ко ра зу мљив раз ли-
чи тим уз ра сним гру па ма (на при мер де ци и мла ди ма у од но су на оне 
ко ји то ни су).

Сва ова пи та ња са мо све до че да је ис тра жи ва ње сцен ског по кре та 
у да том кон тек сту јед но од мно гих ко је у но вим тех но ло шким усло-
ви ма да ју мо гућ ност по ста вља ња но вих пи та ња. У то ме је основ на 
пред ност ове књи ге ко ју би смо мо гли услов но свр ста ти у при руч ник 
и у под сет ник за оне ко ји ма је глу ма на пр вом ме сту.

Си сте ма тич но из не та про бле ма ти ка у књи зи Сцен ски по крет Ма-
ри ја не Пр па Финк ко ри сна је не са мо глум ци ма не го и опер ским по-
сле ни ци ма, под јед на ко ко ли ко и ба лет ским игра чи ма и они ма ко ји се 
за плес и игру тек при пре ма ју.

Свен ка Л. Са вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет

sven ka @e u net.rs
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RUS SIAN MU SIC SIN CE 1917. RE AP PRA I SAL AND RE DI SCO VERY
Edi ted by Pa trick Zuk and Ma ri na Fro lo va-Wal ker.

Pu blis hed for the Bri tish Aca demy. Ox ford Uni ver sity Press,  
New York and Ox ford 2017.

Пред на ма је збо р ник од из у зет ног зна ча ја. Мо же би ти по ље ис тра-
жи ва ња не са мо му зи ча ри ма већ и исто ри ча ри ма кул ту ре ра зних про-
фи ла, као и со ци о ло зи ма и кри ми но ло зи ма. У увод ном тек сту књи ге 
(ау то ри су при ре ђи ва чи) Ру ска му зи ка од 1917, раз ма тра ње и по нов но 
от кри ва ње, са зна је мо да је ова обим на пу бли ка ци ја (430 стра на) из бор 
ра до ва са оп ште них на ве ли кој ме ђу на род ној кон фе рен ци ји, одр жа ној 
2011. го ди не у Да ра му (Dur ham, Ве ли ка Бри та ни ја). Ор га ни за ци ју кон-
гре са по нео је на сво јим пле ћи ма ње гов идеј ни тво рац, про фе сор та мо-
шњег уни вер зи те та Па трик Зук, му зи ко лог, ком по зи тор, пи ја ни ста и 
по ли гло та. За хва љу ју ћи ње му, за че ти ри јун ска да на 2011, ви ше од 120 
уче сни ка из 23 зе мље са оп шти ло је сво је ра до ве на ре ле вант не те ме. 
Тре ба под ву ћи да је де ле га ти ма из ис точ них зе ма ља сле ди ла и ма те-
ри јал на по др шка ор га ни за то ра. 

Зу ко ва на уч на ма ни фе ста ци ја би ла је је дин стве на кон фрон та ци ја 
ру ске и за пад не му зи ко ло ги је, бо ље ре ћи – спој ру ских и аме рич ких, 
од но сно за пад но е вроп ских му зи ко ло га. Овај ве ли ки скуп фе но мен је 
и по то ме што је из ве ден дво је зич но, на ен гле ском и ру ском је зи ку, и 
што је за хва љу ју ћи по след њем, при ву као ве ли ки број пре зен те ра и 
слу ша ла ца из свих кра је ва бив шег СССР-а. „Чу до не ви ђе но“ би ла је и 
при ли ка да се струч ња ци иза бив ше „гво зде не за ве се“ без стра ха ис ка-
жу, а њи хо ва пу бли ка да их без стра ха са слу ша. На ску пу је уче ство-
ва ла и ко ле ги ни ца из Ср би је, Ива на Ме дић (Бе о град), ко ја има за слу гу 
што је овај „ру ско/со вјет ски“ збо р ник пред ста ви ла у гла си лу Му зи ко-
ло шког ин сти ту та СА НУ, ча со пи су Му зи ко ло ги ја (бр. 25, 2018, 223–
226), на ен гле ском је зи ку. Вред но је на по ме ну ти да је Ива на Ме дић 
ау тор књи ге From Polystylism to Me taPlu ra lism. Es says on la te So vi et 
Sympho nic Mu sic (Од по ли сти ли зма до ме та плу ра ли зма. Есе ји о по зној 
со вјет ској сим фо ниј ској му зи ци, Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о-
град, 2017). 
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О со вјет ској кул тур ној по ли ти ци већ сти че мо ути ске у по ме ну том 
уво ду ко ји се са сто ји из три де ла. Пр ви је исто ри ја ру ско-со вјет ске 
му зи ке у ма лом: „The Rus sian Art Mu sic Tra di tion and its De ve lop ment 
af ter 1917“ (Ру ска умет нич ка му зи ка и њен раз вој по сле 1917), док дру-
ги – „Rus sian, So vi et and Post-So vi et Mu sic Stu di es“ (Сту ди је о ру ској, 
со вјет ској и пост со вјет ској му зи ци) – до но си гло бал ни из ве штај о сту-
ди ја ма ру ске му зи ке за по след њих сто го ди на. У тре ћем де лу су раз-
мо тре ни са др жа ји ре фе ра та ко је при ре ђи ва чи тре ти ра ју као по гла вља: 
„Sco pe and Or ga ni za tion of the Vo lu me“ (Ви до круг и ор га ни за ци ја из-
да ња), у чи јем је окви ру гру па од се дам на ест му зи ко ло га (ра чу на ју ћи 
и уред ни ке) са две стра не све та из не ла и об ра ди ла мно го до са да не-
по зна тих чи ње ни ца ко је на те ри то ри ји Ру си је осве тља ва ју но во ли це 
му зи ке од Ок то ба р ског пре вра та до „гла сно сти“ (и да на шњих да на), 
са из ве сним про пу ште ним пе ри о ди ма со вјет ске му зи ке. Њих су мо жда 
при ка за ли уче сни ци чи ји ра до ви ни су увр ште ни у овај збор ник. Зна-
чај но је, ме ђу тим, на по ме ну ти да се у збор ни ку, и на јед ној и на дру гој 
стра ни, на ла зе струч ња ци ру ске на ци о нал но сти. Из Ру си је – Ма ри на 
Рах ма но ва, Ма ри на Ра ку, Је ка те ри на Вла со ва, Ол га Ма нул ки на, Људ-
ми ла Ков нац ка (Ков нац кая), Ол га Ди гон ска (Ди гон ская), Ли ди ја Адер 
(Адэр) и Је р ме нин Ле вон Ако пјан (Акопян, Ha ko bian). С дру ге стра не 
Ла ман ша – Ма ри на Фро ло ва Во кер (Fro lo va-Wal ker), или пре ко Атлан-
ти ка Да нил За влу нов и Је ле на Ду би нец (Ele na Du bi nets). Уз њих – Па-
трик Зук, Ри чард Та ру скин (Ric hard Ta ru skin), Ло рел Феј (La u rel Fay), 
Ви ли јем Кви лен (Wil li am Qu il len), По ли на Фер клаф (Pa u li ne Fa ir clo ugh) 
и, „last but not le ast“ – Ина Кла у зе (In na Kla u se). 

За слу га по кре та ча и ор га ни за то ра Кон гре са Па три ка Зу ка ле жи 
и у то ме што је на ен гле ски је зик пре вео осам ра до ва сво јих ко ле га- 
-уче сни ка: Ине Кла у зе са не мач ког, а тек сто ве Рах ма но ве, Ако пја на, 
Ра ку, Вла со ве, Ма нул ки не, Ков нац ке и Ди гон ске са ру ског је зи ка. Зук 
је зна нац и Бе о гра да, по што је уче ство вао на ме ђу на род ном ску пу 
Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ „Mu si cal Le ga ci es of Sta te So ci a lism. 
Re vi sting na r ra ti ves abo ut post-World War II Eu ro pe“ (Му зич ко на сле ђе 
др жав ног со ци ја ли зма. Пре и спи ти ва ње на ра ти ва у по сле рат ној Евро-
пи), сеп тем бра 2015. го ди не. Ма ри на Фро ло ва, уче сник кон фе рен ци је 
у Да ра му, ко у ред ник збор ни ка и ко а у тор Уво да, та ко ђе је да ла свој 
до при нос бе о град ској кон фе рен ци ји о др жав ном со ци ја ли зму у му зи ци. 
Део ра до ва са бе о град ског ску па штам пан је у ча со пи си ма Му зи ко ло
ги ја (бр. 23, II/2017) и Му зич ки та лас (бр. 47, год. 24, 2018). Те ма соц реа-
ли зма осе тљи ва је не са мо за СССР већ и за ње го ве „са те ли те“ и бив шу 
„не свр ста ну“ Ју го сла ви ју, та ко да су се Бе о гра ђа ни овим ску пом укљу-
чи ли у на уч но ис тра жи ва ње за по че то у Ен гле ској, кон цен три са но у 
књи зи Зу ка и Фро ло ве. 
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По сле њи хо вог Уво да, сле де шест де ло ва збор ни ка. Део I: „Rus sian 
Mu sic Hi story and Hi sto ri o graphy To day“ (Исто ри ја ру ске му зи ке): Рах-
ма но ва, Зук, Ако пјан и Фро ло ва; Део II: „Re ap pra i sing the So vi et Past“ 
(Но во вред но ва ње со вјет ске про шло сти): Ра ку, Фер каф, Вла со ва и Кла-
у зе; Део III: „So vi et and Post-So vi et Mu si co logy“ (Со вјет ска и пост со-
вјет ска му зи ко ло ги ја): Ма нул ки на и За влу нов; Део IV: „The Ne west 
Sho sta ko vich“ (Нај но ви ји Шо ста ко вич): Ков нац ка и Ди гон ска; Део V: 
„Rus sian Mu sic Abroad“ (Ру ска му зи ка у ино стран ству): Та ру скин и 
Ду би нец; Део VI: „1991 and Af ter“ (1991. и по сле): Феј, Кви лен и Адер. 
Мо гло би се са же ти ова ко: о пост со вјет ској му зи ци и исто ри о гра фи ји 
ко је се углав ном пре пли ћу са му зи ко ло ги јом, пи шу Рах ма но ва, Фро ло-
ва, Ра ку, Ма нул ки на, За влу нов, Кви лен, Феј и Адер; о ру ско-со вјет ској 
му зи ци и му зи ко ло ги ји на стра ни из ла жу Зук, Ако пјан, Та ру скин и 
Ду би нец; о ре пре си ја ма, Ста љи ну и Шо ста ко ви чу оба ве шта ва ју Фер-
клаф, Вла со ва, Кла у зе, Ков нац ка и Ди гон ска, ма да је лич ност „во ђе“ 
или „га зде“ при сут на и у дру гим ра до ви ма. Мо гли су да из бег ну ње го-
во спо ми ња ње они ко ји су го во ри ли и пи са ли о пост со вјет ском вре ме ну, 
као, на при мер, Ма ри на Рах ма но ва. 

У кључ ном пре да ва њу ру ске се си је („Rus sian Mu si co lo gi cal Scho lar-
ship of the Last Two De ca des. Ac hi e ve ments and La cu nae“ / Ру ска му зи-
ко ло ги ја у по след ње две де це ни је. До стиг ну ћа и пра зни не), Рах ма но ва 
као ини ци ја тор и са рад ник мно гих про је ка та ана ли зи ра за и ста им по-
зант на до стиг ну ћа ру ске му зи ко ло ги је у про те кле две де це ни је. Као 
ау то ри тет за де ла Чај ков ског, Му сорг ског и Рим ског-Кор са ко ва да ла 
је ак ту ел не ин фор ма ци је и о ста њу из у ча ва ња ру ске му зич ке кла си ке. 
У пре гле ду ру ско-со вјет ске му зи ке, ви ђе не очи ма стра них ис тра жи-
ва ча, те за Па три ка Зу ка („So vi et Mu sic Stu di es Out si de Rus sia: Gla snost’ 
and Af ter“ / Со вјет ска му зи ка ван Ру си је: гла сност и по сле ње) је сте да 
ни је све што је ство ре но у соц ре а ли зму без вред но, ка кво се ми шље ње 
че сто мо же сре сти на За па ду. То Зук до ка зу је и сво јим ви ше го ди шњим 
пре о ку па ци ја ма де лом Ни ко ла ја Мја сков ског.

Док је Ле вон Ако пјан у тек сту „The Adven tu res of So vi et Mu sic in 
the West: Hi sto ri cal Hig hlights“ (Аван ту ре со вјет ске му зи ке на За па ду: 
исто риј ски на гла сци) за о ку пљен вред но ва њем со вјет ске му зи ке, Ма-
ри на Фро ло ва у свом при ло гу „So vi et Mu sic in Post-So vi et Mu si co logy: 
The First Twenty Years and Beyond“ (Со вјет ска му зи ка у пост со вјет ској 
му зи ко ло ги ји) по ку ша ва да на ђе сред ње ре ше ње за ту ма че ње пост со-
вјет ског пре ви ра ња на кул тур ном и му зич ком пла ну у Ру си ји. Фро ло ва 
је, да под се ти мо, ау тор књи ге Rus sian Mu sic and Na ti o na lism: from Glin ka 
to Sta lin (Ру ска му зи ка и на ци о на ли зам: од Глин ке до Ста љи на; New 
Ha ven – Lon don, Yale Uni ver sity Press, 2007), док је Ако пјан на ен гле ском 
је зи ку об ја вио мо но гра фи ју Mu sic of the So vi et Era 1917–1991 (Му зи ка 
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со вјет ског до ба; Ro u tled ge Rus sian and East Eu ro pean Mu sic and Cul tu re, 
Pa per back, 2018). Обе на ве де не пу бли ка ци је у свом ре фе ра ту раз ма тра 
Па трик Зук. 

У дру гом по гла вљу, па и у це лој књи зи, па да од мах у очи рад Ине 
Кла у зе – „Com po se rs in the Gu lag1: A Pre li mi nary Sur vey“ (Ком по зи то ри 
у гу ла гу: пре ли ми нар ни пре глед). Па да у очи и то да се овом, пре ма 
Зу ко вом ко мен та ру – ма ло ис тра же ном те мом, на кон гре су ни су ба ви-
ли Ру си, већ стран ци. Зук апо стро фи ра књи гу Ине Кла у зе Der Klang 
des Gu lag: Mu sik und Mu si ker in den sow je tischen Zwang sar be it sla gern der 
1920erbis 1980Ja hre (Зву ци из гу ла га: Му зи ка и му зи ча ри у со вјет-
ским ло го ри ма при нуд ног ра да 1920-их до 1980-их го ди на; Göttingen, 
Van der ho eck & Ru precht, 2014), ко ја нас не дво сми сле но упу ћу је на де-
ло Ми ха и ла Хе ле ра (М. Гел лер / M. Hel ler), Концентрационныймири
советскаялитература (The World of Con cen tra tion Camps and So vi et 
Li te ra tu re / Свет кон цен тра ци о них ло го ра и со вјет ска ли те ра ту ра; Lon don: 
Over se as Pu bli ca ti ons In te rc han ge Ltd., 1974). Ова пу бли ка ци ја је на ста ла 
не по сред но по сле об ја вљи ва ња ка пи тал ног де ла Алек сан дра Сол же њи-
ци на (Алек сан др И. Сол же ницын) – Ар хи пе лаг Гу лаг,2 на ко је се Хе лер, 
ау тор спо ме ну те мо но гра фи је Свет кон цен тра ци о них ло го ра и со вјет
ска ли те ра ту ра, у ви ше ма хо ва и по зи ва.

Да „ста љи ни зам“ ни је умро са Ста љи ном го во ре и сле де ће књи ге: 
Глеб Мо рев, Диссиденты.Двадцатьразговоров (Ди си ден ти. Два де сет 
раз го во ра; Мо сква: Из да тельство ACT, 2017) и Со ло мон Вол ков, Большой
театр.Культураиполитика. Новаяистория (Бољ шој те а тар. Кул ту-
ра и по ли ти ка; Мо сква: Из да тельство ACT: ре дак ция Елены Шу би ной, 
2018). Со вјет ски му зи ко лог Вол ков, жи тељ САД, дис кре ди то ва ни ау тор 
књи ге о Шо ста ко ви чу За ве шта ње (Te sti mony, New York: Har per &Row, 
1979), ре ха би ли то вао се ка сни јим ра до ви ма у ко је спа да и ци ти ра на 
књи га о „Бољ шом“. Ов де је на во ди мо због ин фор ма ци је о стре ља ним 
ди ри ген ти ма глав ног му зич ког те а тра у СССР-у. 

1 Гу лаг (рус. ГУЛаг = скра ће ни ца од Глав на упра ва за ло го ре и ко ло ни је по прав ног 
ра да (рус. Глáвноеуправлéниеисправúтельно-трудовы́хлагерéйиколóний) НКВД-а је била 
вла ди на аген ци ја ко ја је упра вља ла глав ним со вјет ским си сте мом ло го ра за при нуд ни рад. 
У овим ло го ри ма су се на ла зи ли осу ђе ни ци ра зно ли ког ти па (...), али ве ли ки број њих је осу-
ђен по по јед но ста вље ним про це ду ра ма (...); гу ла зи су при зна ти као глав ни ин стру мент по ли-
тич ке ре пре си је у Со вјет ском Са ве зу. Ова упра ва је зва нич но осно ва на 25. апри ла 1930, а 
уки ну та је 13. ја ну а ра 1960. Вре ме ном је (...) из раз „гу лаг” по чео да се ко ри сти за це ло ку пан 
си стем ка зне ног ра да у СССР. Прим. гл. и одг. уред ни ка, вид. нпр.: https://sr.wi ki pe dia.or g/
sr -ec /%D0%93%D1%83%D0%BB %D0%B0%D0%B3. 

2 Књи гу Ар хи пе лаг ГУ Лаг А. Сол же њи цин на пи сао је пре ма соп стве ном ис ку ству, 
бу ду ћи да је био за то чен осам го ди на, од 1945. до 1953. го ди не. Пр во бит но об ја вље на иле гал-
но, као са ми здат у Со вјет ском Са ве зу, књи га је сво је пр во из да ње на За па ду до жи ве ла 1973, 
у Па ри зу. Вид.: А. Сол же ницын, АР ХИ ПЕ ЛАГ ГУЛаг III (1918–1956), Pa ris: YMCA Press, 1973. 
У Ру си ји књи га ни је слу жбе но би ла об ја вље на све до 1989. го ди не. Прим. гл. и одг. уред ни ка.
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Ре фе рат Ине Кла у зе је ди ни је у збо р ни ку ко ји за ди ре у постста-
љин ски пе ри од. Ина че, ра до ви о пе ри о ду по сле Ста љи но ве смр ти нису 
за сту пље ни, што би би ло по жељ но и с об зи ром на по тре се ко је је иза-
зва ла по ме ну та пу бли ка ци ја Ар хи пе лаг Гу лаг Алек сан дра Сол же њи ци-
на. Ова епо хал на књи га, ко ја је мо жда ни шта ма ње од оку па ци је Чехо-
сло вач ке 1968. уз бу ни ла (ко му ни стич ке) ду хо ве и у СССР-у и у све ту 
1970-их, по твр ђу је нам да ни је Ста љин ство рио си стем већ је (бољ ше-
вич ко-ко му ни стич ки) си стем ство рио Ста љи на – да па ра фра зи ра мо 
ре чи Сол же њи ци на, ко ји је за сту пао ста но ви ште да „ста љи ни зам“ не 
по сто ји. Да је био у пра ву све до че нам и оста ли ра до ви из дру гог де ла 
збо р ни ка: ту је, нај пре, текст Ма ри не Ра ку, ко ја, пре ма соп стве ним 
ис тра жи ва њи ма, рас пра вља о иде ји о со вјет ском сти лу у му зи ци („The 
Phe no me non of ‘Тranslation’ in Rus sian Mu si cal Cul tu re of the 1920s and 
Early 1930s: The Qu est for a So vi et Mu si cal Iden tity“ / Фе но мен „пре во-
ђе ња“ у ру ској му зич кој кул ту ри два де се тих и ра них три де се тих го ди-
на ХХ ве ка: тра га ње за со вјет ским му зич ким иден ти те том). На ста вак 
про це са уоб ли ча ва ња со вјет ског му зич ке па но ра ме пред ста вља рад 
По ли не Фер клаф – „From En lig hte ned to Su bli me: Mu si cal Li fe Un der 
Sta lin, 1930–1948“ (Од про све тље ног ка уз ви ше ном: му зич ки жи вот под 
Ста љи ном, 1930–1948). При лог Вла со ве – „The Sta li nist Ope ra Pro ject“ 
(Ста љи ни стич ки опе р ски про је кат) при каз је сво је вр сног те а тра ап сур-
да у ве зи са ства ра њем со вјет ске опе ре пре ма ди рек ти ва ма „во жда“. 

Раз ма тра ња у ра до ви ма тре ћег де ла – „‘Fo re ign’ Ver sus ‘Rus sian’ 
in So vi et and Post-So vi et Mu si co logy and Mu sic Edu ca tion“ („Стра но“ пре-
ма „ру ском“ у со вјет ској и пост со вјет ској му зи ко ло ги ји и му зич ко обра-
зо ва ње) Ма нул ки не, и „Glin ka in So vi et and Post-So vi et Hi sto ri o graphy: 
Myths, Re a li ti es and Ide o lo gi es“ (Глин ка у со вјет ској и пост со вјет ској 
му зи ко ло ги ји: ми то ви, ствар но сти и иде о ло ги је) За влу но ва, за ди ру у 
про бле ма ти ку ак ту ел ну и за исто ри ју срп ске му зи ке: ко ли ко ком по-
зи то ри код нас ду гу ју „За па ду“, по чев од Стан ко ви ћа, Ма рин ко ви ћа и 
Мо крањ ца. Те ма срод на свим сло вен ским на ро ди ма, по што су му зич ку 
осно ву при ми ли од Ау стри ја на ца и Не ма ца.

Да је ства ра лач ка лич ност Ди ми три ја Шо ста ко ви ча и ње гов од нос 
пре ма по ли ти ци стал на за го нет ка за ре ша ва ње све до че по гла вља две ју 
пре да них ис тра жи ва чи ца у че твр том де лу збор ни ка: „Por tra it of the Ar tist 
as a Young Man: The Sho sta ko vic h–Bog da nov –Be re zovsky Cor re spon den ce“ 
(Пор трет умет ни ка у мла до сти: пре пи ска Шо ста ко вич –Бе ре зов ски) 
Ков нац ке и „Sho sta ko vich’s ‘Le nin Pro ject’: The ‘Pre-Twelfth’ Symphony“ 
(„Ле њин ски про је кат“ Шо ста ко ви ча: „пред два на е ста“ сим фо ни ја) Ди-
гон ске.

Пе та гру па ра до ва при па да ру ским ком по зи то ри ма ван Ру си је, 
чи ји су екс по нен ти Рах ма њи нов, Гре ча њи нов, Че реп њин, Стра вин ски и 
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Про ко фјев. Наш ста ри зна нац Та ру скин, ау тор ка пи тал них де ла на те му 
ру ске му зи ке пи та се: „Is The re a ‘Rus sia Abroad’ in Mu sic?“ (По сто ји ли 
„ру ска му зи ка“ у ино стран ству?), по зи ва ју ћи се овог пу та на ви ђе ње 
про бле ма и са еми грант ске тач ке гле ди шта, од но сно на на пис Ар ту ра 
Лу ри јеа (Art hur Lo u rié) за La Re vue mu si ca le из 1931. го ди не. Свој од го-
вор има и Је ле на Ду би нец у ра ду „De fi ning Di a spo ra thro ugh Cul tu re: Rus-
sian Émi gré Com po sers in a Glo ba li sing World“ (Де фи ни са ње ди ја спо ре 
кул ту ром: ру ски ком по зи то ри еми гран ти у гло ба ли зо ва ном све ту).

У ше стом де лу Ло рел Феј го во ри о сна ла же њу ру ског му зич ког 
на ро да у сло бо ди: „Mu si cal Upro ar in Mo scow (II)“ (Му зич ка уз бу на у 
Мо скви/ II), са освр том на Осми све са ве зни кон грес со вјет ских ком по-
зи то ра у ру ској пре сто ни ци мар та 1991. го ди не. У по ку ша је да се не ки 
му зич ки ста во ви из два де се тих со вјет ских го ди на про ту ма че у ру ској 
да на шњи ци, уво ди нас Кви лен у ра ду „The Idea of the 1920s in Rus sian 
Mu sic To day“ (Иде ја о два де се тим го ди на ма ХХ ве ка у ру ској му зи ци 
да нас). Ли ди ја Адер се тру ди да оства ри ра зно ли ку сли ку ру ске му зич-
ке ак ту ел но сти у члан ку „Pa ra digms of Con tem po rary Mu sic in Twenty-
-First Cen tury in Rus sia“ (Па ра диг ме са вре ме не му зи ке у ХХI ве ку у 
Ру си ји). 

Из све га из ло же ног ви ди се да још мно го у ру ској му зи ци тре ба 
от кри ти, ис пра ви ти и на но во ана ли зи ра ти да се не би жи ве ло у ла жи, 
због че га на во ди мо ре чи Мсти сла ва Ро стро по ви ча: „На ша исто ри ја је 
би ла фал си фи ко ва на та ко ду го, та ко упо р но, та ко не у мор но, да ће бити 
нео п хо дан труд не ко ли ко хи ља да љу ди да се по но во ус по ста ви исти на 
– укљу чу ју ћи исти ну о исто ри ји на ше умет но сти [музике]“3, ко је, пре-
ма Ју ри ју Је ла ги ну, ци ти ра Ина Кла у зе на за вр шет ку свог ре фе ра та. 

При ка за ни збо р ник кру на је до са да шњег ра да на му зи ци у СССР-у, 
ујед но и по че так но вих ис тра жи ва ња на те му умет но сти и сло бо де. 
Слич ним ми шље њем за вр ша ва сво је по гла вље и Ри чард Та ру скин. 
Ре фе ра ти нам ука зу ју на чи ње ни цу да су упр кос ре пре си ја ма ипак по-
бе ди ли про гре сив ни и да ро ви ти љу ди и да ни је ус пе ло злим ду хо ви ма, 
след бе ни ци ма Пе тра Ве р хо вен ског (ко ји по сто је и да нас), да за тру у 
Ру си ји сва ки ге ни је у ко лев ци.

На де жда Б. Мо су со ва 
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град

mo su so va@sbb.rs  

3 “Our hi story was fal si fied for so long, so per si stently, so re len tlessly, that it will re qu i re 
the ef fort of se ve ral tho u sand pe o ple to re-esta blish the truth-in clu ding the truth abo ut the hi story 
of our art [of mu sic].” In na Kla u se, Com po sers in the Gu lag…, p. 217, нав. пре ма: Ела гин Ю. Б., 
Укрощениеискусств, Мо сква: Рус ский пут, 2002, 6. 
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UDC 78.01:061(430)”2017”(049.32)

CON TEM PO RARY PO PU LAR MU SIC STU DI ES:  
PRO CE E DINGS OF THE IN TER NA TI O NAL AS SO CI A TION  

FOR THE STUDY OF PO PU LAR MU SIC 2017,
Ma ri ja Dum nić Vi lo ti je vić and Iva na Me dić (Eds.),  

Wi es ba den: Sprin ger VS, 2019.

У из да њу ре но ми ра не не мач ке из да вач ке ку ће Сприн гер ове го-
ди не об ја вљен је збо р ник радова Contemporary Po pu lar Mu sic Stu di es: 
Pro ce e dings of the 19th Con fe ren ce of the In ter na ti o nal As so ci a tion for the 
Study of Po pu lar Mu sic (Kas sel, Ger many, 26–30. Ju ne 2017) (Са вре ме не 
сту ди је по пу лар не му зи ке: Збо р ник ра до ва са 19. кон фе рен ци је Ме ђу
на род не асо ци ја ци је за сту ди је по пу лар не му зи ке (Ка сел, Не мач ка, 
26–30. јун 2017)). Као уред ни це овог из да ња пот пи су ју се др Ма ри ја 
Дум нић Ви ло ти је вић и др Ива на Ме дић, са рад ни це Му зи ко ло шког 
ин сти ту та СА НУ, ујед но и уче сни це на уч ног ску па у Ка се лу. Пре ма 
њи хо вој на по ме ни, осим ра до ва из ла га них на овој ма ни фе ста ци ји, у 
ко нач ну вер зи ју из да ња укљу че но је и не ко ли ко сту ди ја ко је на ску пу 
ни су пре зен то ва не.

Има ју ћи у ви ду ди сци пли нар ну ра зно род ност струч ња ка ко ји су 
до при не ли овом при ка зу ра до ва, ва жно је при ме ти ти ко је су обла сти 
и про бле ма ти ке на ро чи то ак ту ел не и ин те ре сант не са вре ме ним про-
у ча ва о ци ма по пу ла р не му зи ке. Као што и уред ни це на во де у Уво ду 
(In tro duc tion), ме ђу те ма ма у збор ни ку ис ти чу се оне ко је на гла ша ва ју 
по тен ци јал ност уло ге по пу лар не му зи ке у обра зо ва њу на свим ни во и ма.

По ред увод ног по гла вља, збо р ник чи ни чак два де сет шест сту ди ја 
ко је су по де ље не у осам по гла вља: „Исто ри ја и те о ри ја по пу ла р не му-
зи ке“ („Hi story and The ory of Po pu lar Mu sic“), „Обра зо ва ње и по пу ла р на 
му зи ка“ („Edu ca tion and Po pu lar Mu sic“), „Панк“ („Punk“), „Елек трон-
ска денс му зи ка“ („Elec tro nic Dan ce Mu sic“), „Ан сам бли у по пу ла р ној 
му зи ци“ („Po pu lar Mu sic En sem bles“), „Ви део у по пу ла р ној му зи ци“ 
(„Po pu lar Mu sic Vi deo“), „Фе сти ва ли у по пу ла р ној му зи ци“ („Po pu lar 
Mu sic Fe sti val“) и „Но ви иза зо ви и при сту пи“ („New Is su es and Ap pro-
ac hes“). Ов а по де ла до не кле је про ис те кла из шест обла сти ко је су би ле 
по кри ве не на кон фе рен ци ји: (1) ис тра жи ва ње, (2) ана ли за, (3) уче ње и 
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под у ча ва ње, (4) по нов но ма пи ра ње по пу ла р не му зи ке, (5) на ра тив ност 
и (6) тех но ло ги ја и по пу ла р на му зи ка.

Пр во по гла вље oбухвата че ти ри сту ди је. У пр вој, на сло вље ној као 
„Де фи ни са ње по пу ла р не му зи ке: пре ма ‘исто риј ској ме ло ди ци’“ („De-
fi ning po pu lar mu sic: To wards a ’hi sto ri cal me lo dics’“), Сер ђо Ма зан ти 
(Ser gio Maz zan ti) по ку ша ва да, на осно ву „ком би на ци је“ сег ме на та 
раз ли чи тих уста ље них де фи ни ци ја по пу ла р не му зи ке са кон цеп том 
ли те рар ног про це са Алек сан дра Ве се лов ског, до ђе до ком плет не де-
фи ни ци је по пу ла р не му зи ке. У свом ра ду „Сту ди је по пу ла р не му зи ке 
у Ка се лу и Ис точ ној и За пад ној Не мач кој – по глед уна зад, по глед уна-
пред“ („Po pu lar mu sic stu di es in Kas sel and the Ger ma ni es – lo o king back, 
lo o king ahead“), Јан Хе минг (Jan Hem ming) пи ше о исто ри ји, раз ли чи-
тим при сту пи ма и иде о ло ги ја ма, те о спе ци фич но сти ма од но са из ме ђу 
Цен тра за про у ча ва ње по пу ла р не му зи ке (ко ји је 1981. го ди не у Бер ли ну 
осно вао Пе тер Ви ке [Pe ter Wic ke]) и Рад не гру пе за сту ди је по пу лар не 
му зи ке (ко ју су осно ва ли Хел мут Ре синг [Hel mut Rösing] и Ален ка Бар-
бер  Кер шо ван у За пад ној Не мач кој). У тек сту „Град ска на род на му зи ка 
и кул ту рал ни ути ца ји: Озна ке за на род ну му зи ку у Ср би ји у два де се том 
ве ку“ („Ur ban folk mu sic and cul tu ral in flu en ces: La bels for na rod na mu zi ka 
(folk mu sic) in Ser bia in the twen ti eth cen tury“), Ма ри ја Дум нић Ви ло-
ти је вић је са гле да ла исто ри јат град ске на род не му зи ке у ХХ ве ку кроз 
по зи ци ју ове по ја ве у ет но му зи ко ло шким рас пра ва ма, те ме диј ским и 
ди стри бу циј ским дис кур си ма. У по след њем тек сту овог по гла вља, „По-
пу лар на пе сма и књижевнo уче ња штво: ин тер ак ци је из ме ђу кри ти ке и 
умет нич ке кре а ци је“ („Po pu lar song and li te rary scho lar ship: In ter ac ti ons 
bet we en cri ti sicm and ar ti stic cre a tion“), ау тор ка Кла у ди ја Не и ва де Ма тос 
(Cláudia Ne i va de Ma tos) пи ше о про ми нент ним фи гу ра ма бра зил ске 
кул ту ре ко је су у свом опу су успе шно ује ди ни ле му зич ко и ли те рар но 
ства ра ла штво. 

На ред но по гла вље са др жи пет тек сто ва по све ће них пи та њу уло ге 
по пу лар не му зи ке у обра зо ва њу на свим ни во и ма. Нај пре, у тек сту 
„Же не ко је ро ка ју: про је кат ме мо ар“ („Wo men who rock: The me mo ir 
pro ject“) До на Пар сонс (Don na S. Par sons) пред ста вља је дан ино ва тив ни 
при ступ под у ча ва њу по пу лар не му зи ке, пу тем ко јег се код сту де на та 
раз ви ја ју спо соб ност раз у ме ва ња кон тек ста у ко ји ма су од ре ђе не му зи-
чар ке ства ра ле, објек тив ност и кри тич ност у од но су пре ма ли те ра ту ри, 
те пре зен та ци о не и го вор нич ке ве шти не. Ели на Голд сак (Eli na Gold sack) 
пи ше о ва жно сти и мо гу ћој ме то до ло ги ји си сте ма тич ног груп ног слу-
ша ња по пу лар не му зи ке у сту ди ји „Груп но слу ша ње, ти пич на прак са 
по пу лар не му зи ке при ме ње на на обра зо ва ње му зи ча ра“ („Gro up li ste-
ning, a typi cal prac ti ce of po pu lar mu sic ap plied to mu si cian tra i ning“). Ма ри-
ја Инес Ло пез (María Inés López) сту ди ју „Ку ри ку лум ске ори јен та ци је 
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сред њих му зич ких шко ла у Ар ген ти ни“ („Cur ri cu lar ori en ta ti ons of 
se con dary school spe ci a li zing in mu sic in Ar gen ti na: In put for in ser ting 
po pu lar mu sic in to edu ca ti o nal in sti tu ti ons“) по све ти ла је са гле да ва њу 
по ку ша ја им пле мен та ци је по пу лар не му зи ке у му зич ке обра зов не ин-
сти ту ци је у Ар ген ти ни на кон уста но вље ња сред њих му зич ких шко ла 
2006. го ди не. У тек сту „Уче ње слу ша ња сни мље не по пу лар не му зи ке“ 
(„Studying li ste ning to re cor ded po pu lar mu sic: a met ho do lo gi cal ove r viw 
and so me sug ge sti ons for fu tu re re se arch“) Мар та Гар си ја Ки њо нес (Mar ta 
García Qu i ño nes) да је кра так пре глед мо гу ћих на чи на за про у ча ва ње 
слу ша ња му зи ке ко ји по ти чу из пси хо ло ги је и со ци о ло ги је. Да ни јел 
Фре дрик сон (Da niel Fre driks son) је у тек сту „Ста зе по па: умет ност и 
по ли ти ка обра зо ва ња, studieförbund и хи је рар хи ја жа нр о ва“ („Pat hways 
of pop: Art and edu ca ti o nal po licy, studieförbund and gen re hi e rar chi es“) 
раз ма трао по сто је ће по ста ве му зич ког обра зо ва ња у Швед ској и са-
гле дао не ко ли ко ини ци ја ти ва ко је фи нан сиј ски по др жа ва ју мла де у 
пе ри о ду из ме ђу по ха ђа ња „шко ле за по пу лар ну му зи ку“ и ула ска у 
му зич ку ин ду стри ју.

Тре ће по гла вље по све ће но је панк му зи ци, и то спе ци фич но панк 
му зи ци у Шпа ни ји и Пор ту га ли ји. По гла вље от по чи ње сту ди јом „Gol fos, 
pun kis, al ter na ti vos, in dig na dos: ан дер гра унд тра ди ци је мла дих у Шпа-
ни ји, 1960–2015“ („Gol fos, pun kis, al ter na ti vos, in dig na dos: Sub ter ra nean 
tra di ti ons of youth in Spain, 1960–2015“) Па у ле Гу е ра (Pa u la Gu er ra) и 
Карлeса Фе и ше (Car les Fe i xa), ко ји по сма тра ју кул ту ру мла дих као 
ме сто ре ак ци је на по ли тич ке, еко ном ске и дру штве не про ме не у Шпа-
ни ји на пре ла ску из Фран ко ве дик та ту ре у де мо кра ти ју, из јед но у мља 
у ви ше гла сје, из пу ри та ни зма до кон зу ме ри зма. Гу е ра се по том при-
кљу чу је Ани Оли ве и ра (Ana Oli ve i ra) у на ред ној сту ди ји овог по гла вља, 
„Ср це од ста кла: род и до ми на ци ја у ра ним да ни ма пан ка у Пор ту га-
ли ји“ („He a rt of glass: Gen der and do mi na tion in the early days of punk in 
Por tu gal“), у ко јој ау тор ке про бле ма ти зу ју по зи ци ју же на и жен ско 
ис ку ство на пор ту гал ској, до ми нант но ма ску ли ној, панк сце ни се дам-
де се тих го ди на. Ко нач но, за јед но са Де бо ром Го мес док Сан тос (Débo ra 
Go mes dok San tos) ове две ау тор ке пи шу по след њи текст овог по гла вља 
– „Јед на бор ба, јед на ту ча, цео дан, це лу ноћ: панк кар то гра фи је у 
под зем ном ме тр оу Сао Па о ла и Ли са бо на“ („One strug gle, one fight, all 
day, all night: Punk car to grap hi es in the sub way of São Pa o lo and Lis bon“). 
Ове три ау тор ке упо ре до су са гле да ле на ко ји на чин се, у тек сто ви ма 
пе са ма до ма ћих бен до ва, уо ча ва ју мо дер ни за ци ја, фраг мен та ци ја и 
се гре га ци ја по ме ну тих гра до ва услед из град ње ме тр оа.

У кра ћем по гла вљу по све ће ном елек трон ској денс му зи ци на ла зе 
се два тек ста. У пр вом од њих, „О ана ли зи ЕДМ ди-џеј се то ва: про бле-
ми и пер спек ти ве за со ци о ло ги ју зву ка“ („On analyzing EDM DJ sets: 
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Pro blems and per spec ti ves for a so ci o logy of so und“), Хо се Гал вез (José 
Gálvez) ба ви се ме стом су сре та оте ло тво ре не су бјек тив но сти и ди мен-
зи је ме диј ске есте ти ке му зич ких про це са у на сту пи ма ЕДМ ди-џе је ва 
ко ји по ду жи ни не пре ла зе сат вре ме на. Сту ди ја о ет но граф ским ис тра-
жи ва њи ма кул ту ре и љу ди на иле гал ној рејв (ra ve) сце ни у Ује ди ње ном 
Кра љев ству у XXI ве ку („Аn et hno grap hic in ve sti ga tion in to the cul tu re and 
pe o ple of the UK Free Party (il le gal ra ve) sce ne in the twenty first cen tury“) 
ау тор ке Ма ри ја не Ки лер (Ma ri an ne L. Ke e ler) на ста ла је као ре зул тат 
сво је вр сне „фе ми ни стич ке ет но гра фи је“; у њој ау тор ка го во ри о не до-
стат ној по зи ци ји же на и де во ја ка на овој сце ни.

Ан сам бли у по пу лар ној му зи ци те ма су пе тог по гла вља, у ко ме 
су са др жа не че ти ри сту ди је. У ра ду „Са рад ња у по лу про фе си о нал ним 
му зич ким гру па ма“ („Col la bo ra tion in se mi-pro fes si o nal mu sic gro ups“) 
То би јас Маркс (To bi as Marx) пи ше о раз ли чи тим ни во и ма не вер бал не 
ко му ни ка ци је из ме ђу чла но ва му зич ких гру па на про ба ма и кон цер-
ти ма. Текст „Сам ба ba tu ca da: флек си бил ност и ин те гра ци ја“ („Sam ba 
ba tu ca da: Fle xi bi lity and in te gra tion“) Фран си ска де Аси са Сан та не Ме-
стри не ла (Fran ci sko de As sis San ta na Me stri nel) по ка зу је на ко ји на чин 
се у овој спе ци фич ној бра зил ској пер ку сив ној ак тив но сти уод но ша ва ју 
звуч ни обра сци и по кре ти те ла. У свом тек сту o ефек ти ма по пу лар не 
му зи ке на ре ли ги о зне му зич ке прак се („‘Sing to the Lord a new song’: 
The in ter ac tion of re li gion and po pu lar mu sic in the ca se of Po sa u nen chor 
in the pro te stant chu rch in Ger many“), Рјо то Аки ја ма (Ryoto Akiyama) 
са гле да ва де ло ва ње ан сам бла Posaunnenchor из Не мач ке и уо ча ва мо-
да ли те те сапостојањa ре ли ги о зних и се ку лар них му зич ких еле ме на та 
у овом кон гре га ци о ном са ста ву. По след њи текст у овом по гла вљу на пи-
са ле су Жа клин Со а рес Мар кес (Ja qu e li ne So a res Mar qu es) и Жу за ма ра 
Со у за (Ju sa ma ra So u za). У тек сту „Му зич ко фор ми ра ње по пу лар них 
пе ва ча у Бра зи лу“ („Mu si cal for ma tion of po pu lar sin gers in Bra zil: A 
ca se study with sin gers who sing in pa irs músi ca ser ta ne ja – Bra zi lian co un try 
mu sic“), оне ис тра жу ју про це се му зич ке и про фе си о нал не со ци ја ли-
за ци је пе ва ча ser ta ne ja му зи ке, по мо ћу ко јих они ста са ва ју у му зич ке 
про фе си о нал це. 

Ше сто по гла вље от по чи ње тек стом Ива не Ме дић о опу су му зич-
ких ви деа зна ме ни те бе о град ске рок гру пе „Јар бо ли“ („Rock mu sic 
vi de os in Ser bia sin ce the 1990s: The cu ri o us ca se of Jar bo li“). Ау тор ка је 
иза бра ла и ана ли зи ра ла че ти ри ви деа ко ји, пре ма ње ним ре чи ма, „илу-
стру ју раз вој бен да од чуд њи ка ве ин ди атрак ци је до нај у спе шни јих 
му зи ча ра њи хо ве ге не ра ци је“, а та ко ђе да ју вр ло про ниц љи ве ко мен-
та ре о ско ра шњим про ме на ма у срп ском дру штву. Ивон Во сман (Yvon ne 
Vo smann) у тек сту „Кра љи ца Кеј ти Па тра пред ста вља Ста ри Еги пат у 
поп му зи ци“ („Qu e en Katy Pa tra re pre sents an ci ent Egypt in pop mu sic“)
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раз ма тра еле мен те егип то ма ни је, тј. ни вое ви зу ел не ре пре зен та ци је 
и апр о при ја ци је ста ро е ги пат ских сим бо ла у му зич ком спо ту за пе сму 
„Dark Hor se“. Сту ди ја „Ана ли за гла са у по пу лар ној му зи ци са ка те го-
ри јом ‘гла са’“ („Analysing the vo i ce in po pu lar mu sic with ca te go ri es of 
‘vo i ce’“) Фер нан да Хер не ра (Fer nand Hörner) по ка зу је ка ко се Бах ти-
но ве ме та фо ре „гла са Дру гог“, „дво гла сне ре чи“ и „по ли фо ни је“ мо гу 
ис ко ри сти ти у ана ли зи му зич ког спо та, и то на при ме ру ви деа за пе сму 
„Kiss“ чу ве ног аме рич ког умет ни ка Прин са (Prin ce). 

По гла вље о му зич ким фе сти ва ли ма чи не две сту ди је: „Ис тра жи-
ва ње по пу лар не му зи ке по сред ством тран сме ди јал них фе сти ва ла“ 
(„Re se ar ching po pu lar mu sic thro ugh tran sme dia fe sti vals“) Би јан ке Лу-
де виг (Bi an ca Lu de wig) по све ћен је ре зул та ти ма ет но граф ског ис тра-
жи ва ња о тран сме ди јал ним фе сти ва ли ма као по кре та чи ма са вре ме не 
кул ту рал не про дук ци је, док у свом тек сту о сце ни екс пе ри мен тал не му-
зи ке у Ати ни („The un der gro und, dis pos ses sion and po si ti o na lity in Gre ek 
ex pe ri men tal mu sic“) Да на Сте фа ну (Da nae Ste fa nou) на сто ји да при ка же 
не стал ност и не си гур ност „ура ди сам“ му зич ке про дук ци је у овој сфе-
ри му зич ког де ло ва ња.

По след ње по гла вље овог из да ња по све ће но је но вим иде ја ма, при-
сту пи ма и про блем ским ме сти ма, ко ји га на пра ви на чин за о кру жу ју, 
оста вља ју ћи при том отворенa ва жна пи та ња и да ју ћи смер ни це за бу-
ду ћа ис тра жи ва ња. У тек сту „Са мо ра ди за ба ве? Са вре ме не стра те ги је 
за ства ра ње, ди стри бу ци ју и по кла ња ње му зи ке“ („Just for the fun of it? 
Con tem po rary stra te gi es for ma king, di stri bu ting and gif ting mu sic“) Крис 
Ан дер тон (Chris An der ton) раз ма тра са вре ме ни кон текст про дук ци је 
и ди се ми на ци је му зи ке омо гу ћен тех но ло шким на прет ком, упо ре ђу ју ћи 
при мет но ве ћу сло бо ду са мих му зи ча ра да рас по ла жу сво јим ра дом на 
ин тер не ту са Ата ли је вим кон цеп том „до ба ком по зи ци је“ у ко ме до ла зи 
до сво је вр сног „од мо ра“ од ка пи та ли стич ког на чи на про дук ци је. С дру-
ге стра не, Ар тур За рец ки (Art hur Sza rec ki) пред ла же от клон од хе ге мо-
них те о ри ја ко је сто је у осно ви сту ди ја по пу лар не му зи ке, сма тра ју ћи 
да би фо кус но вих, „пост хе ге мо них“ те о ри ја мо гао да бу де упра во на 
кон цеп ти ма афек та, на ви ке и мно штва, ка ко би се „фи зич ки ефек ти 
звуч ног ин тен зи те та ура чу на ли“ без по тре бе да се „упад не у зам ку“ 
по тра ге за зна че њем („To wards post he ge mo nic po pu lar mu sic stu di es“). 
Ко нач но, ис тра жу ју ћи му зич ке прак се африч ке дијаспорe у гра до ви ма 
као што су Ли са бон и Сал ва дор, Франк Мар кон (Franc Mar con) сво јим 
тек стом („‘Party mu sic’, ex pres si on of iden ti ti es, aest he tics and po wer in 
the Afri can di a spo ra“) на ја вљу је број на бу ду ћа ис тра жи ва ња у сфе ри 
му зи ке ди ја спорâ, ко ја на ра зно вр сне на чи не про бле ма ти зу је фор ми ра-
ње иден ти те та и од но са по ли тич ке и дру штве не мо ћи, те уло ге му зи ке 
у тим про це си ма. По след њим по гла вљем, као, уо ста лом, и свим оста лим 
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ра до ви ма у овом из да њу, пре до ча ва ју сe пи та ња ко ја оку пи ра ју па жњу 
са вре ме них ис тра жи ва ча му зи ке, а ко ја не сум њи во иду у ко рак са са-
вре ме ним раз во јем тех но ло ги је, гло ба ли за ци јом и дру штве но по ли тич-
ким кон тек сти ма.

Бо ја на С. Ра до ва но вић
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град

br.mu zi ko log@g mail.co m
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UDC 792.071.2.027:929 Кonjović J.(049.32)
792(497.113 Novi Sad)”1944/1957”(049.32)

ОМАЖ ЈО ВА НУ КО ЊО ВИ ЋУ
(Алек сан дра Ја го дић, ЈО ВАН КО ЊО ВИЋ У СРП СКОМ НА РОД НОМ  

ПО ЗО РИ ШТУ. Но ви Сад: По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 2018)

Алек сан дра Ја го дић, исто ри чар ка умет но сти, но ви нар ка у Ра дио 
Бе о гра ду – Пр ви про грам, ба ви ла се про бле ма ти ком сли кар ства и по-
зо ри шта, би ла је во ди тељ ка и уред ни ца еми си је Гра ди нар Ра дио Бе о-
гра да, ма ги стри ра ла је те а тро ло ги ју на Фа кул те ту драм ских умет но сти 
у Бе о гра ду, са те мом Јо ван Ко њо вић у Срп ском на род ном по зо ри шту 
у Но вом Са ду од 1944. до 1957. го ди не. Сво је тек сто ве о ли ков ној и по-
зо ри шној умет но сти об ја вљи ва ла је у ча со пи си ма Лу дус, Вој во ђан ска 
сце на, ТФТ и др.

Књи га Јо ван Ко њо вић у Срп ском на род ном по зо ри шту те а тро ло-
шка је сту ди ја о умет нич ком ра ду ре ди те ља и управ ни ка Јо ва на Ко њо-
ви ћа у пе ри о ду од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та до ње го вог од ла ска 
из Но вог Са да. Књи гу је об ја вио По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 2018. 
го ди не.

Књи га Алек сан дре Ја го дић са др жи сле де ћа по гла вља: „Би о граф-
ски по да ци“, „Рад Јо ва на Ко њо ви ћа пре до ла ска у Но ви Сад“, „Срп ско 
на род но по зо ри ште до 1944“, „Јо ван Ко њо вић у Вој во ђан ском на род-
ном по зо ри шту по сле Дру гог свет ског ра та“, „Сце но граф ска ре ше ња 
у ре жи ја ма Јо ва на Ко њо ви ћа“, „По ку шај ре кон струк ци је Ко њо ви ће вих 
пред ста ва: Се виљ ски бер бе рин Ђо а ки на Ро си ни ја, Ду бро вач ка три ло
ги ја Иве Вој но ви ћа, Мак сим Цр но је вић Ла зе Ко сти ћа, Зла же на Јо ва на 
Сте ри је По по ви ћа, Крај це ро ва со на та Ла ва Ни ко ла је ви ча Тол сто ја, и 
Вој во ди на“, „Јо ван Ко њо вић као драм ски пи сац“, „При ја те љи и са рад-
ни ци о Ко њо ви ћу“ и „Јо ван Ко њо вић у Срп ском на род ном по зо ри шту 
у Но вом Са ду од 1944. до 1957. го ди не – За кључ на раз ма тра ња“. Књи-
га са др жи ре зи ме, имен ски ре ги стар, те а тро гра фи ју и би бли о гра фи ју 
и би о гра фи ју ау тор ке.

У уво ду ау тор ка на во ди ка ко је књи га о Јо ва ну Ко њо ви ћу на ста ла 
нај пре због чи ње ни це „да о Јо ва ну Ба ти Ко њо ви ћу до да нас ни је на-
пи са на ни јед на озбиљ ни ја сту ди ја“ (стр. 7), али и због тра га ко ји је он 
оста вио у исто ри ји по зо ри шта, а по себ но у Срп ском на род ном по зо-
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ри шту. Ау тор ки је по себ но био ин те ре сан тан по да так да је Ко њо вић 
„био по зо ри шни ко ле но вић“ (стр. 5), јер му је отац био Пе тар Ко њо вић, 
ком по зи тор, а ро ђак Ми лан Ко њо вић, сли кар, па се због то га ње го ва 
би о гра фи ја раз ли ко ва ла од би о гра фи ја ре ди те ља ко ји су ства ра ли у по-
зо ри шти ма по сле Дру гог свет ског ра та. Јо ван Ко њо вић се опре де лио за 
по зо ри шно ства ра ла штво, јер је имао обра зо ва ње, кул ту ру, умет нич ки 
дар и по ро дич ни углед. Нај зна чај ни је ре жи је Јо ван Ко њо вић је оства рио 
баш у Срп ском на род ном по зо ри шту, у пе ри о ду 1945–1957, а тај по да так 
је зах те вао од ис тра жи ва ча да се по сма тра кроз раз ли чи те аспек те: оп ште 
кул тур но-исто риј ске, по ли тич ке. Сво ја ис тра жи ва ња ау тор ка је за сни-
ва ла на до ступ ној ар хив ској гра ђи, до ку мен ти ма и све до че њи ма са вре-
ме ни ка, кри ти ка ма, се ћа њим, пла ка ти ма, про гра ми ма, фо то гра фи ја ма 
и ори ги нал ним ре ди тељ ским при мер ци ма по зо ри шних тек сто ва, а „од 
зна ча ја је и оно што је сам Ко њо вић пи сао, ка ко о се би, та ко и о вре ме-
ну и оп штим при ли ка ма и на чи ну ми шље ња не са мо у по зо ри шту, већ 
и у све оп штој кул ту ри у Вој во ди ни, пр вих по сле рат них го ди на“ (стр. 8).

У би о граф ским по да ци ма ау тор ка нам у крат ким цр та ма пред ста-
вља жи во то пис Јо ва на Ко њо ви ћа: ро ђен је у Зе му ну 1910. го ди не, у 
углед ној умет нич кој по ро ди ци. Основ но и сред њо школ ско обра зо ва ње 
сти че у шко ла ма у Сом бо ру, Зе му ну, Срем ским Ка р лов ци ма и Су бо ти-
ци, а на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу сту ди ра исто ри ју умет но сти. 
Док то ри рао је исто ри ју умет но сти, у За гре бу, са те мом Бо ја и об лик у 
сцен ском про сто ру.

По гла вље књи ге „Рад Јо ва на Ко њо ви ћа пре до ла ска у Но ви Сад“ 
ау тор ка је по де ли ла у два пе ри о да – за гре бач ки пе ри од и пе ри од у Бео-
гра ду. Јо ван Ко њо вић је про вео осам го ди на у За гре бу, где је сту ди рао 
и 1935. ди пло ми рао исто ри ју умет но сти. Кра јем 1931. го ди не, то ком 
сту ди ја, при кљу чио се гру пи мла дих љу ди ко ји су ство ри ли Драм ски 
сту дио у окви ру На род ног ка за ли шта у За гре бу, а то ком 1932. го ди не 
при дру жио се гру пи мла дих љу ди у осни ва њу Пуч ког те а тра у За гре бу; 
они су има ли ам би ци ју да њи хо во по зо ри ште иде ис пред вре ме на и 
та ко је Ко њо вић „увек био на из во ру умет нич ких стре мље ња“ (стр. 14). 
Због за бра не Пуч ког те а тра, као и су ко ба са по ста вље ним и про пи са-
ним нор ма ма, Ко њо вић на пу шта За греб и од ла зи за Бе о град, где по чи-
ње но ви пе ри од. Умет нич ко по зо ри ште у Бе о гра ду Јо ван Ко њо вић је 
осно вао 1939. го ди не са ко ле га ма Вик то ром Стар чи ћем, Ни ко лом По-
по ви ћем и Пе тр ом Пе тро ви ћем Пе ци јом. То по зо ри ште је осно ва но као 
не за ви сна кул тур на ин сти ту ци ја, без до та ци ја из др жав ног бу џе та и 
са по себ ним пра вил ни ком о ра ду. Умет нич ко по зо ри ште се раз ли ко-
ва ло од дру гих по зо ри шта у зе мљи по на чи ну упра вља ња, по на чи ну 
ре жи ра ња и по це ло куп ном схва та њу по зо ри шта. Не ко ли ко чи ње ни ца 
у ра ду овог по зо ри шта све до чи о но ви на ма ко је су уве ли у по зо ри шну 
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прак су. Пр во, осни ва чи, њих че тво ри ца, за јед нич ки су до но си ли од лу ке, 
од но сно упра вља ли по зо ри штем, дру го, пр ви пут је на пла ка ту јед не 
пред ста ве пот пи са на ко лек тив на ре жи ја, и тре ће, по зо ри ште је би ло 
са мо стал но у ра ду јер ни је до би ја ло фи нан сиј ска сред ства за рад, већ су 
осни ва чи мо ра ли да се са ми по бри ну и обез бе де фи нан сиј ска сред ства 
за уста но ву и бу ду ће чла но ве. Пр ва пре ми је ра одр жа на је на Ко лар че-
вом на род ном уни вер зи те ту 1940. го ди не ко ме ди јом Дун до Ма ро је у 
ре жи ји ко лек ти ва Умет нич ког по зо ри шта. По че так Дру гог свет ског ра та 
имао је по сле ди це и на рад овог по зо ри шта, а по след ња пред ста ва 
Крој це ро ва со на та одр жа на је 14. мар та 1941. го ди не. Под при ти ском 
оку па то ра Умет нич ко по зо ри ште на ста вља са ра дом, али то ви ше ни је 
оно по зо ри ште ко је је осно ва но 1939, а за бра ње но је по чет ком 1943. 
го ди не.

У де лу књи ге „Срп ско на род но по зо ри ште до 1944.“ ау тор ка у 
крат ким цр та ма пра ти исто ри ју раз во ја Срп ског на род ног по зо ри шта 
у Но вом Са ду у ко јем ће Јо ван Ко њо вић ра ди ти као ре ди тељ, ди рек тор 
Дра ме и управ ник по сле Дру гог свет ског ра та. Нај ста ри је срп ско по-
зо ри ште осно ва но је 1861. „са ци љем да у срп ском на ро ду ши ри за оно 
вре ме на пред на схва та ња..., бу ди на ци о нал ну свест на ро да и по мог не 
бор би на дру штве ном и по ли тич ком пла ну“ (стр. 23).

У на ред ном по гла вљу под на зи вом „Јо ван Ко њо вић у Вој во ђан ском 
на род ном по зо ри шту у Но вом Са ду по сле Дру гог свет ског ра та“ ау тор-
ка пи ше о вре ме ну ка да се па жња усме ри ла на об но ву ра да но во сад ског 
по зо ри шта, а за то су би ли за ду же ни та да шњи управ ник Жар ко Ва си-
ље вић, сце но граф, и тех нич ки шеф Ми лен ко Шер бан и ре ди тељ Јо ван 
Ко њо вић. По чет ни по сле рат ни пе ри од ка рак те ри са ле су бе да и не ма-
шти на, ка ко у по гле ду нов ца та ко и у опре ми пред ста ва. Јо ван Ко њо вић 
је ор га ни зо вао у Ка то лич кој пор ти у Но вом Са ду Пр ве све ча не Лет ње 
по зо ри шне игре, 1945. го ди не. Ре пер то ар ска по ли ти ка по зо ри шта била 
је под стал ном па жњом но вих вла сти па су, ка ко ка же ау тор ка, пред ста-
ве по сле пре ми је ра ски да не са ре пер то а ра јер су би ле „не по доб не“, а 
по не кад се де ша ва ло да се ни кад пре ми јер но и не из ве ду, као што је 
био слу чај 1945. са Шо о вим Пиг ма ли о ном, ко ји ни је из ве ден јер је је дан 
ви со ки пар тиј ски функ ци о нер био не за до во љан што је је ди ни про ле-
тер у пред ста ви пред ста вљен као пи ја нац. У том пр вом пе ри о ду Јо ван 
Ко њо вић је као ре ди тељ по ста вио сле де ће пред ста ве: На је зда Л. Ле о-
но ва, Жорж Дан ден Мо ли је ра, Сан лет ње но ћи Шек спи ра, Де сант у 
Нор ве шку Џ. Стајн бе ка, Ко шта на Б. Стан ко ви ћа, Кнез од Зе те П. 
Ко њо ви ћа, Пиг ма ли он Џ. Б. Шоа (1947) и дру ге.

У пе ри о ду од 1947. до 1949. Јо ван Ко њо вић је био ди рек тор Дра ме 
у Срп ском на род ном по зо ри шту. Ре пер то ар је осми шља вао пре ма про-
пи са ним од ред ба ма ко је су има ле за циљ при ка зи ва ње по зо ри шних 
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ко ма да „ко ји ће стал но ути ца ти на фор ми ра ње дру штве не све сти“ (стр. 
38), а са др жао је шест ру ских ко ма да и пет до ма ћих ко ме ди ја. Ау тор ка 
ци ти ра по моћ ни ка ми ни стра за на у ку и кул ту ру у оце ни ре пер то а ра 
по зо ри шта ко ји ка же да су „да нас у ве ћи ни по зо ри шта у Ср би ји ре пер-
то а ри идеј но чи сти ји, чвр шћи и те мељ ни ји... од сеп тем бра до кра ја 
де цем бра да та су два де сет че ти ри до ма ћа драм ска де ла, ше сна ест ру ских 
и со вјет ских дра ма и осам драм ских де ла из оста лих књи жев но сти“ 
(стр. 39).

Јо ван Ко њо вић је био управ ник Срп ског на род ног по зо ри шта у 
пе ри о ду од 1949. до 1952. го ди не. У овом де лу књи ге ау тор ка на во ди 
по је ди не еле мен те кул тур не по ли ти ке та да шње др жа ве, као што су на 
при мер про кла мо ва ни за да ци Ми ни стар ства за на у ку и кул ту ру, где 
се на во ди да по зо ри шта тре ба да се про ши ру ју, ор га ни за ци о но учвр-
шћу ју, а кул тур но-умет нич ки жи вот у ре пу бли ци тре ба да ље да се 
„по ди же“. По ме ну то ми ни стар ство је сва ке го ди не об ја вљи ва ло збир не 
из ве шта је о ре пер то а ру и ра ду свих по зо ри шта. „У по гле ду из бо ра ре-
пер то а ра, по зо ри шта су у про те клој се зо ни би ла пот пу но са мо стал на“ 
(стр. 40). Ка ко ка же ау тор ка, Ко њо вић је ту ди рек ти ву схва тио „као 
мо гућ ност оства ри ва ња сво јих умет нич ких иде ја без остат ка“ (стр. 41), 
и ци ти ра Јо ва на Ко њо ви ћа ко ји о том про бле му кон ци пи ра ња ре пер-
то а ра ка же: ,,ни у јед ном на шем по зо ри шту не осе ћа се онај нај фи ни ји 
и нај ва жни ји уну тра шњи рад у из на ла же њу ин те ре сант них по зо ри шних 
ства ри, иза бра них спрет но, ко је ан самбл у тим по зо ри штим мо же до-
бро и на до лич ној умет нич кој ви си ни из ве сти. То ме од у зи ма њу ини ци-
ја ти ве ди рек ци ја ма дра ма у сви ма на шим по зо ри шти ма до при нео је 
онај ге не рал ни на црт ре пер то а ра ко ји је све до ла не са ста вља ло Ми ни-
стар ство про све те у Бе о гра ду“ (стр. 41). Као управ ник Јо ван Ко њо вић 
је фор ми рао Ба лет, тра жио је но вог ди рек то ра Опе ре, ди ри ген та, фор-
ми рао је и под ста као рад По зо ри шних са ве та и дру го, а сме њен је, по 
све до че њу Дра го сла ва Ва си ље ви ћа, из по ли тич ких раз ло га, 1952. го-
ди не. „Да ли је Ко њо вић и за што био баш ‘по ли тич ки ски нут’ са ме ста 
управ ни ка но во сад ског по зо ри шта ипак ће о ста ти тај на,... тим пре што 
о то ме да нас у по зо ри шту не по сто ји ни је дан по да так“ (стр. 50).

Ко њо вић је као ре ди тељ ра дио у Срп ском на род ном по зо ри шту у 
пе ри о ду од 1952. до 1957. го ди не. Ре жи рао је Пиг ма ли о на Џор џа Бер нар-
да Шоа, Сплет ку и љу бав Фри дри ха Ши ле ра, Ка но вим оба ла ма Ми-
хај ла Ва си ље ви ћа, соп стве ну дра му На за пад ним ко та ма, Злу же ну 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Екви но цио Иве Вој но ви ћа, Оте ла Ви ли је ма 
Шек спи ра, Сум њи во ли це Бра ни сла ва Ну ши ћа, Но ру Хен ри ка Иб зе на, 
На по ле о на – чо ве ка суд би не и Ве ли ке Ка та ри не, две јед но чин ке Џ. Б. 
Шоа, Ро до љуп це Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Сан лет ње но ћи Ви ли је ма 
Шек спи ра. По од ла ску из но во сад ског по зо ри шта Ко њо вић је ре жи рао 
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још две пред ста ве – „об но ву“ Вој во ди не (1960) и Три бе кри је Јо ха на Не-
по му ка Не стро ја (1963). Јо ван Ко њо вић је 1957. оти шао из по зо ри шта 
јер је био је дан од осни ва ча Те ле ви зи је Бе о град, у ко јој ће до че ка ти 
пен зи ју, 1973. го ди не.

У по гла вљу под на зи вом „Сце но граф ска ре ше ња у ре жи ја ма Јо ва-
на Ко њо ви ћа“ Алек сан дра Ја го дић го во ри о сце но гра фи ма са ко ји ма 
је Ко њо вић са ра ђи вао у пе ри о ду ко ји је про вео у но во сад ском по зо ри-
шту. Ко њо ви ће во основ но обра зо ва ње – исто ри чар умет но сти, и ње гов 
док то рат Бо ја и об лик у сцен ском про сто ру го во ре о то ме да је он, ка ко 
ка же ау тор ка, ,,умео да са гле да и прак тич но при ме ни раз ли чи те об ли-
ке ко је је сце но гра фи ја, као сег мент по зо ри шног чи на, до жи ве ла у кре-
и ра њу и про јек то ва њу сцен ског про сто ра за умет нич ку игру“ (стр. 69). 
То ком ра да у Срп ском на род ном по зо ри шту Јо ван Ко њо вић је умет-
нич ки са ра ђи вао са сле де ћим сце но гра фи ма: Ми лен ко Шер бан, Сте ван 
Мак си мо вић, Вла ди мир Ма ре нић и Ми ле та Ле ско вац. 

Ве о ма ин те ре сан тан део књи ге чи ни по гла вље „По ку шај ре кон-
струк ци је Ко њо ви ће вих пред ста ва“ у ко јем ау тор ка при ка зу је те а тро-
ло шку ре кон струк ци ју пред ста ва Се виљ ски бер бе рин, Ду бр о вач ка 
три ло ги ја, Мак сим Цр но је вић, Зла же на, Крај це ро ва со на та и Вој во ди на.

По да так да је Јо ван Ко њо вић ре жи рао опе ру Се виљ ски бер бе рин 
Ђо а ки на Ро си ни ја у Срп ском на род ном по зо ри шту 1949. го ди не ау тор-
ка је про на шла у књи зи Пе де сет го ди на опе ре Срп ског на род ног по
зо ри шта. И по ред број них ис тра жи ва ња ни је про на ђен ни је дан за пис 
ко ји би ау тор ки омо гу ћио ре кон струк ци ју ове пред ста ве.

Пре ми је ра пред ста ве Ду бро вач ка три ло ги ја Иве Вој но ви ћа одр-
жа на је 6. апри ла 1951. у ре жи ји Јо ва на Ко њо ви ћа, ко ји је по све до че њу 
са вре ме ни ка и са рад ни ка „као ре ди тељ и чо век кул ту ре, до кра ја по-
што вао реч драм ског пи сца и да ни је во лео да екс при мен ти ше са већ 
на пи са ним“ (стр. 82). Ау тор ка је у ре кон струк ци ји ко ри сти ла ори ги на-
лан текст Иве Вој но ви ћа јер ни је са чу ван ре ди тељ ски при ме рак тек ста, 
док су у би бли о те ци СНП-а са чу ва ни тек сто ви сце на ри сте и шап та ча, 
као и ори ги нал ни пла кат, али ни је са чу ва на ни јед на фо то гра фи ја. Од 
се кун дар них из во ра ау тор ка је има ла на рас по ла га њу пет кри ти ка, 
осврт на сце но гра фи ју Сте ва на Мак си мо ви ћа и све до че ња уче сни ка у 
пред ста ви. Ко њо вић је био ре ди тељ ко ји је „пре све га слу шао и сту ди-
рао пи сца“ (стр. 83). По де лом уло га Ко њо вић је об у хва тио све чла но ве 
ан сам бла Срп ског на род ног по зо ри шта. Ре кон стру и шу ћи рад на ми зан-
сце ну, Алек сан дра Ја го дић ко ри сти цр теж сце на ри сте за пр ви чин, сце-
но граф ску ски цу Сте ва на Мак си мо ви ћа, текст Иве Вој но ви ћа и кри-
ти ку Бог да на Чи пли ћа. „Гле да но из оно вре ме ног аспек та, Ду бро вач ка 
три ло ги ја у Ко њо ви ће вој ре жи ји до не ла је пре све га осве же ње ре пер-
то а ру Вој во ђан ског на род ног по зо ри шта, др же ћи се иде је да је за да так 
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те а тра по ред ње го ве вас пит не уло ге и умет нич ких тен ден ци ја, да не-
гу је до ма ћу дра му“ (стр. 97).

Алек сан дра Ја го дић се опре де ли ла да ре кон стру и ше пред ста ву 
Мак сим Цр но је вић Ла зе Ко сти ћа ко ју је у ре жи ји Јо ва на Ко њо ви ћа 
ан самбл Срп ског на род ног по зо ри шта пре ми јер но из вео 12. де цем бра 
1951. го ди не. Пред ста ва је на ста ла по во дом про сла ве 90 го ди на по сто-
ја ња но во сад ског по зо ри шта. За ову ре кон струк ци ју ау тор ка је има ла 
на рас по ла га њу сле де ће при мар не из во ре: ори ги нал тек ста, ре ди те љев 
при ме рак тек ста, ори ги нал ни пла кат пред ста ве, фо то гра фи је из пред-
ста ве и тех нич ке цр те же де ко ра, а се кун дар ни из во ри су би ли: јед на 
по зо ри шна кри ти ка, је дан ин фор ма тив ни текст и не ко ли ко се ћа ња глу-
ма ца у пред ста ви. Јо ван Ко њо вић је скра тио текст, што се ви ди из ње-
го вог при мер ка, а ау тор ка де таљ но ана ли зи ра сва скра ћи ва ња тек ста 
по ре де ћи их са ори ги нал ном Ко сти ће вом дра мом. По де лу уло га Ко-
њо вић је па жљи во ра дио, с об зи ром на то да је пред ста ва упри ли че на 
на ју би леј по зо ри шта, а по себ но јер му је на тај дан вра ће но исто риј ско 
име – Срп ско на род но по зо ри ште. „Ко њо вић је овом глу мач ком по де-
лом же лео да пра ти Ла зу Ко сти ћа, ко ји је оства рио дру га чи је кон цеп-
ци је ли ко ва од оних у на род ној пе сми Же нид ба Мак си ма Цр но је ви ћа“ 
(стр. 105). Што се ти че ра да на ми зан сце ну, ау тор ка на во ди да се ре ди тељ 
при др жа вао Ко сти ће вог тек ста и ка да је реч о ми зан сце ну. Ре ди тељ је 
за сце но гра фа по звао Ми ла Ми лу но ви ћа, по зна тог сли ка ра, што ни је 
био оби чај у оно вре ме, а сли кар ске ра до ве је ура дио Вла ди мир Ма ре-
нић. Ко њо вић је же лео да пре ми је ра по во дом ју би ле ја по зо ри шта бу де 
све чар ска и да се „на чи ни по мак у умет нич ком ми шље њу и та ко не 
са мо при ву че пу бли ка, већ и до стој но про сла ви ју би леј“ (стр. 106). О 
ко сти ми ма не по сто је пи са ни по да ци, па је ау тор ка сво ју ана ли зу те-
ме љи ла на осно ву не ко ли ко фо то гра фи ја и јед не ски це ко сти ма за 
Мак си ма, ко је су са чу ва не у ар хи ви по зо ри шта.

Пре ми је ра пред ста ве Зла же на Јо ва на Сте ри је По по ви ћа одр жа на 
је 10. ја ну а ра 1953. го ди не, у адап та ци ји Јо си па Ку лун џи ћа. Ау тор ка је 
за ре кон струк ци ју пред ста ве рас по ла га ла при мар ним из во ри ма: ре ди-
те љев при ме рак тек ста, пет фо то гра фи ја сце на из пред ста ве, ори ги-
нал ни пла кат, а од се кун дар них из во ра: три по зо ри шне кри ти ке, два 
ин фор ма тив на тек ста и не ко ли ко све до че ња Ко њо ви ће вих са рад ни ка. 
Ка ко ка же Алек сан дра Ја го дић, „сва ка адап та ци ја не ког драм ског дела 
иза зи ва ла је и иза зи ва рас пра ве о то ме да ли је она за и ста нео п ход на“ 
(стр. 119). Адап та ци ја тек ста ура ђе на је та ко да су од три са чи ње на два 
„ве се ла по зор ја“. Ана ли зом ре ди тељ ског при мер ка ви ди се да Ко њо вић 
ни је ни шта ме њао те да се при др жа вао Ку лун џи ће ве адап та ци је у це-
ло сти. У по де ли уло га др жао се та да шњег пра ви ла ал тер на ци је. У пред-
ста ви сво је пр во сце но граф ско оства ре ње пот пи су је Вла ди мир Ма ре нић. 
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Пре гле дом кри ти ка иза шлих на кон пре ми је ре ове пред ста ве ви ди се 
по ле ми ка о то ме ка ко игра ти Сте ри ји не ко ме ди је. „Раз ми шља ју ћи опред-
ста ви Зла же на у Ко њо ви ће вој ре жи ји, на ме ће се ути сак мо дер ни јег 
и на пред ни јег ми шље ња и дра ма тур га и ре ди те ља у од но су на на мет-
ну те нор ме и пра ви ла по сле рат ног вре ме на“ (стр. 136).

Крај це ро ва со на та Ла ва Ни ко ла је ви ча Тол сто ја пре ми јер но је 
из ве де на у Срп ском на род ном по зо ри шту 17. фе бру а ра 1956. го ди не у 
ре жи ји Јо ва на Ко њо ви ћа. Дра ма ти за ци ју Тол сто је ве при по вет ке пот пи-
су је ре ди тељ у са гла сју са струк ту ром Бе то ве но ве со на те, што под ра-
зу ме ва да се као ре ди тељ „до кра ја др жао оно га што је сам на пи сао“ 
(стр. 146). Ко њо вић је глав ну уло гу до де лио глум цу Сто ја ну Јо ва но ви ћу 
по во дом ње го вог глу мач ког ју би ле ја. Рад на ми зан сце ну је био осми-
шљен још док је Ко њо вић ра дио адап та ци ју тек ста, „за пи су ју ћи ми зан-
сцен ске опа ске у ди да ска ли ја ма“ (стр. 149).

Пред ста ва Вој во ди на, 26. по ре ду ре жи ја Јо ва на Ко њо ви ћа у Срп-
ском на род ном по зо ри шту, би ла је „ре ви ја пе са ма о Вој во ди ни, ка ко 
је ре као сам Ко њо вић пред пре ми је ру“, од но сно она ни је би ла по ет ско 
ве че, већ се у сва кој пе сми ин си сти ра ло на „по ет ско-сцен ским еле мен-
ти ма и по ет ско-сцен ској ре а ли за ци ји“ (стр. 162). При мар ни из во ри 
ре кон струк ци је ове пред ста ве би ли су: ре ди те љев текст, ори ги нал ни 
пла кат, је да на ест фо то гра фи ја и три ски це ко сти ма, а се кун дар ни из-
во ри: јед на по зо ри шна кри ти ка, ре ди те љев ин тер вју у но ви на ма Днев ник, 
све до че ња са вре ме ни ка и из ве штај ко сти мо гра фа о опре ми пред ста ве. 
„За пе де се те го ди не 20. ве ка вр ло сме ла и нео бич на пред ста ва Вој во
ди на, пре ма иде ји Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за и Јо ва на Ко њо ви ћа, 
са сто ја ла се од два де сет де вет де ло ва“ (стр. 162). По де ла уло га би ла је 
усло вље на пред ста вом ко ја је пру жа ла јед нак трет ман свих глу ма ца 
ко ји су у њој уче ство ва ли. Ре ди тељ је осми слио ми зан сцен за сва ку од 
29 пе са ма. Сце но гра фи ју је ра дио Ми ле та Ле ско вац, а кон цеп ци ја пред-
ста ве омо гу ћи ла му је да из ма шта сва ку сце ну пред ста ве. Ко сти мо граф-
ки ња Ста на Ја тић у из ве шта ју на во ди да је кре и ра ла 48 ко сти ма за 
пред ста ву, а и сам ре ди тељ је оста вио у свом при мер ку тек ста на по ме не 
за ко сти ме глу ма ца. Ова пред ста ва је „1956. го ди не пред ста вља ла дру-
га чи ји на чин сцен ског ми шље ња, дру га чи је схва та ње сти ха и ре чи, 
као и дру га чи ји од нос пре ма уло га ма и сце но гра фи ји“ (стр. 177).

У де лу књи ге под на сло вом „Јо ван Ко њо вић као драм ски пи сац“, 
ау тор ка го во ри о драм ском ства ра ла штву Јо ва на Ко њо ви ћа, а нај ви ше 
о два тек ста – На за пад ним ко та ма (1953) и Љу бав је све му кри ва (1954), 
ко ји су игра ни на сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта. Ко њо ви ћа, драм-
ског пи сца, ин те ре су ју са вре ме на до га ђа ња, би ло да је у пи та њу „тр шћан-
ска кри за“, што је те ма пред ста ве На за пад ним ко та ма, или ко ме ди ја 
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Љу бав је све му кри ва, ко ја го во ри о по сле рат ном жи во ту у Бе о гра ду, 
од но сно Ко њо вић се ба вио ак ту ел ним те ма ма.

Да би ком пле ти ра ла ис тра жи ва ње о Јо ва ну Ко њо ви ћу, ау тор ка је 
ура ди ла број не ин тер вјуе са Ко њо ви ће вим са рад ни ци ма и глум ци ма, 
па смо та ко има ли при ли ку да про чи та мо из во де из раз го во ра са Вла-
ди ми ром Ма ре ни ћем, сце но гра фом, Жи жом Сто ја но вић, глу ми цом, 
Зден ком Ни ко лић, опер ском пе ва чи цом, Је ли цом Бје ли, глу ми цом, 
Ка пи та ли ном Ерић, глу ми цом, Угље шом Рај че ви ћем, глум цем и исто-
ри ча рем умет но сти, и Ре на том Ул ман ски, глу ми цом.

У за кључ ним раз ма тра њи ма о уло зи Јо ва на Ко њо ви ћа у Срп ском 
на род ном по зо ри шту у пе ри о ду 1944–1957. ау тор ка скре ће па жњу на 
же љу и ен ту зи ја зам ко јим би се по сле ра та по кре нуо по зо ри шни жи вот 
у Но вом Са ду, на не до ста так сце не и осни ва ње лет ње по зор ни це, на 
те шко ће у сце но граф ском и ко сти мо граф ском опре ма њу пред ста ва, на 
не до ста так глу ма ца, на ре пер то ар ску по ли ти ку у по чет ку дик ти ра ну 
из Ми ни стар ства про све те, а ка сни је на не по сред но кон ци пи ра ње ре-
пер то а ра јер је Ми ни стар ство 1950. го ди не пре пу сти ло тај по сао управ-
ни ци ма по зо ри шта, од но сно на све оно што је Јо ван Ко њо вић ура дио 
за но во сад ско по зо ри ште, да би му из бо рио и по вра так исто риј ског 
име на. Нај ва жни је ње го во за ла га ње и од ли ка свих ње го вих пред ста ва 
је иде ја да су у по зо ри шној пред ста ви све умет но сти под јед на ко ва жне 
и рав но рав не, а њи хов ба ланс ути че на крај њи ис ход по зо ри шне пред-
ста ве, ме ђу тим, „ако Ко њо ви ћа по сма тра мо као чо ве ка и ре ди те ља по-
сле рат ног вре ме на и зах те ва ко је оно пред умет ни ке по ста вља, ње го ве 
за слу ге су ви ше стру ке, пре све га у ор га ни за тор ском, а за тим и у умет-
нич ком сми слу“ (стр. 203). 

Те а тро ло шка сту ди ја Јо ван Ко њо вић у Срп ском на род ном по зо ри
шту је дан је од на чи на да очу ва мо на шу те а тар ску ба шти ну. Она је 
по ка за ла ко ли ки је зна чај по зо ри шних му зе ја и ко ли ко би смо тре ба ли 
да са ку пља мо и чу ва мо гра ђу о по зо ри шном ства ра ла штву, јер ка да у 
књи зи чи та мо део „По ку шај ре кон струк ци је пред ста ва“ ко је је ре жи-
рао Јо ван Ко њо вић, ви ди мо ко ли ко је ма ло ма те ри ја ла, би ло да су у 
пи та њу при мар ни или се кун дар ни из во ри ана ли зе, оста ло из по сле рат-
ног вре ме на. Алек сан дра Ја го дић је уло жи ла ве ли ки труд да при ку пи 
по дат ке и де таљ но ана ли зи ра јед но вре ме, а по себ но по зо ри шну фи гу ру 
ре ди те ља, ди рек то ра Дра ме и управ ни ка Јо ва на Ко њо ви ћа, да га отрг не 
од за бо ра ва и по твр ди ње гов зна чај у исто ри ји раз во ја ин сти ту ци је ка-
кво је Срп ско на род но по зо ри ште.

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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У Зборнику се примењују искључиво правила Правописа Матице српске.
Сви радови било да су из наше земље или иностранства треба да су на -

писани у Microsoft Word (doc. ili rtf) формату, оптималне дужине (укључујући 
сажетак на српском и резиме на енглеском, кључне речи, слике, табеле, црте-
же 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 енглеском 

(може и на српском па ће га редакција превести) или једном од распрострање-
них језика на око пола куцане стране текста, са четири до шест кључних 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 озна-
чи 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 станова-
ња, електронску адресу и бројеве телефона.

Рукописи се не враћају аутору. 

Библиографска парентеза
Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира, наведен 
на крају рада, састоји се од отворене заграде, презименa ау тора (малим вер-
залом), године објављивања рада који се цитира, те ознаке странице са које 
је цитат преузет и затворене заграде. Презиме аутора наводи се у изворном 
облику и писму. На пример:

(ивић 1986: 128) за библиограф ску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. Бео-
град: 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. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које се 
односе на странице у цитираном раду, одвајају се запетом, на пример:

(ивић 1986: 
128, 130)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

Уколико је реч о страном аутору, презиме jе изван парентезе пожељно 
транскри бовати на језик на коме је написан основни текст рада, на пример 
Џ. Марфи за James j.Murphy, али у парентези презиме треба давати према 
изворном облику и писму, нпр.

(MurPHy 1974: 95) за библиографску 
јединицу:

MurPHy, James J. Rhetoric in the Middle Ages: A History 
of Rhe torical Theory from Saint Augustine to the Renais
sance. Berkeley: University of California Press, 1974.
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Када се у раду помиње више студија које је један аутор публиковао исте 
године, у тек стуалној библиографској напомени потребно је одговарајућим 
азбуч ним словом прецизирати о којој је библиографској одредници из конач-
ног списка литературе реч, на пример (МurPHy 1974а: 12).

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 ауто-
ру 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 Цити
рана литература. У том одељ ку разрешавају се библиографске парентезе 
скраћено наведене у тексту. Библиографске јединице (рефе ренце) наводе се 
по азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора како је 
оно наведено у парентези у тексту. Прво се описују азбучним редом прези мена 
првог или јединог аутора радови објављени ћирилицом, а затим се опи сују 
абецедним редом презимена првог или јединог аутора радови објављени лати-
ницом. Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви ре  дови 
осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).

Цитирана литература наводи се према стандарду за цитирање Мати-
це српске (МСЦ):

Мо но граф ска пу бли ка ци ја:
презиМе, име ауто ра, име и пре зи ме дру гог ауто ра. На слов књи ге. По да  так 

о име ну пре во ди о ца, при ре ђи ва ча, или не кој дру гој вр сти аутор ства. По да так 
о из да њу или бро ју то мо ва. Ме сто из да ва ња: из да вач, го ди на из да ва ња.
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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.

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: 

Бео градска филхармонија, 2005.

Анонимна дела:
Дела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову.
буГарштице. Избор и предговор Новак Килибарда. Београд: Рад, 1979.

Зборник радова са конференције:
пантић, Мирослав (ур.). Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижев но сти 

и уметности. Научни скуп, Деспотовац, 20–21. август 2003. Деспотовац: На-
родна библиотека „Ресавска школа“, 2004. 

Монографске публикације са више издавача:
палиБркСукић, Несиба. Руске избеглице у Панчеву, 1919–1941. Предговор Алексеја 

Арсењева. Панчево: Градска библиотека: Историјски архив, 2005.
ЂорЂевић, Љубица. Библиографија дела Десанке Максимовић, 1920–1971. Београд: 

Филолошки факултет: Народна библиотека Србије: Задужбина Десанке Мак-
симовић, 2001.

Фо то тип ско из да ње:
презиМе, име ауто ра. На слов књи ге. Ме сто пр вог из да ња, го ди на пр вог 

из  да ња. Ме сто по но вљеног, фо то тип ског из да ња: из да вач, го ди на ре принт 
из да ња.

При мер:
Соларић, Па вле. По ми нак књи же ски. Ве не ци ја, 1810. Ин ђи ја: На род на би бли о  те ка 

„Др Ђор ђе На то ше вић“, 2003.

Се кун дар но аутор ство:
Зборници научних радова описују се према имену уредника или приређи-

вача.
презиМе, име уредника (или приређивача). На слов де ла. Ме сто из да ва ња: 

из да вач, го ди на из да ва ња.
При мер:
раДовановић, Милорад (ур.). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски 

језик САНУ: Службени гласник, 1996.
јовановић, Слободан (ур.). Народна библиотека Крушевац. Крушевац: Народна 

библиотека Крушевац, 1977.
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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: 
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 пагина-

цији, 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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