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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 и резиме. 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 библи-
отека у свету. Беспла тан приступ интернет издању у PDF формату омо-
гућен 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 
Yugoslavia and from abroad. It also welcomes contributions from young 
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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-
mary. 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 regularly, 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 821.163.41.09 Subotić J.

792.072(497.11)
791.635(=163.41)

НЕ МА ЊА В. САВ КО ВИЋ
Фа кул тет умет но сти Уни вер зи те та у При шти ни, Зве чан*

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

ЈО ВАН СУ БО ТИЋ И ПО ЧЕ ЦИ ПРО МИ ШЉА ЊА  
ГЛУ МЕ КОД СР БА

СА ЖЕ ТАК: Ау тор пр вих ми сли о глу ми код Ср ба је Јо ван Су бо тић. Ове ми сли 
на ла зи мо у ње го вој по зо ри шној кри ти ци из но вем бра 1839. го ди не, об ја вље ној у пе штан-
ском Серб ском на род ном ли сту. Кри ти ка се од но си на две пред ста ве Ле те ћег ди ле-
тант ског дру штва из Но вог Са да, ко је је Су бо тић ви део на њи хо вом го сто ва њу у Пан-
че ву два ме се ца ра ни је. Под стак нут из ве сним ма на ма но во сад ских „пред ста вља ча“, 
он у текст кри ти ке уме ће ма ли трак тат о основ ним „за ко ни ма пред ста вља ња“, тј. о 
основ ним на че ли ма глу мач ке игре, где се ви ше не ре фе ри ше на ма не пред ста вља ча 
ко је је гле дао у Пан че ву већ на глу мач ке ма не уоп ште. По ње му, ово су три основ на 
за ко на глу ме: „сва ки ва ља сво ју ро лу до бро на из уст да на у чи“, „сва ки ва ља ро лу сво ју 
до бро да од го во ри“ и „сва ки ва ља ро ли сво јој сход но те лом да деј ству је“. Трак тат је 
имао за циљ да срп ским пред ста вља чи ма, са да шњим и бу ду ћим, бу де при ја тељ ско 
„упут ство ва ни је“ о глу ми, а оста лом „чи та ју ћем пу бли ку му“ обо дре ње „к дал шем о 
ства ри раз ми шља ва њу“. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Јо ван Су бо тић, про ми шља ње глу ме, по зо ри шна кри ти ка, Ле-
те ће ди ле тант ско дру штво.

По че ци про ми шља ња глу ме код Ср ба па да ју у по след ње го ди не 
че твр те де це ни је XIX ве ка, у вре ме де ло ва ња Ле те ћег ди ле тант ског 
дру штва из Но вог Са да. На пи са о по зо ри шту би ло је и ра ни је ‒ др 
Бо жи дар Ко ва чек да ти ра нај ста ри ји од њих у 1793. го ди ну ‒ али то су 
би ле са мо но вин ске ве сти о из ве де ним школ ским и ди ле тант ским 
пред ста ва ма (КовачеК 2006‒2007). Ме ђу тим, раз вој по зо ри шта (Кња-
же ско-серб ски те а тер у Кра гу јев цу, Ле те ће ди ле тант ско дру штво) и 
штам пе (Но ви не срб ске, Серб скиј на род ниј лист, Но виј серб скиј ле то
пис, Ма га зин за ху до же ство, књи же ство и мо ду) у 30-им го ди на ма 

* ne ma nja sav ko vic@yahoo.com
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XIX ве ка дао је кри ла по зо ри шној пу бли ци сти ци и учи нио да се у 
срп ској пе ри о ди ци убр зо по ја ве пр ви по зо ри шни огле ди и кри ти ке. 
Упра во у та квим члан ци ма на ћи ће сво је ме сто и пр ве ми сли о глу ми, 
нај пре као по ку шај де фи ни са ња пој ма глу ме и упут ство за уна пре ђе-
ње глу мач ке игре, а по том као по у ка о су шти ни и ци љу по зо ри шта и 
глу ме, на ме ње на и по зо ри шни ци ма и пу бли ци.

До ба о ко јем го во ри мо обе ле же но је, што се по зо ри шта ти че, на-
сто ја њем Ср ба да ус по ста ве кон ти ну и ра ну по зо ри шну де лат ност и 
ство ре про фе си о нал но по зо ри ште, ка ко у он да шњој Ју жној Угар ској 
(Вој во ди ни), где су би ли под ап со лу ти стич ком хаб збур шком вла шћу, 
та ко и у Кне же ви ни Ср би ји, та да ва зал ној др жа ви Осман ског цар ства. 
Овај по ду хват у Вој во ди ни је био уско по ве зан са бор бом Ср ба за по-
ли тич ку еман ци па ци ју уну тар Ау стриј ског цар ства и сто га је, ис ти че 
Бо ри во је Стој ко вић, имао пре вас ход но на ци о нал ну ди мен зи ју, док је 
у Ср би ји, због ве ћег сте пе на по ли тич ке ау то но ми је у од но су на по ро-
бљи ва ча, на ро чи то од усва ја ња ха ти ше ри фа из 1830. го ди не, имао по-
гла ви то кул тур ну ди мен зи ју (Stojković1979:41). Од 30-их го ди на XIX 
ве ка ин тен зи ви ра се укуп на ду хов на ак тив ност срп ског на ро да, што 
је знат но ути ца ло на то ко ве по зо ри шних зби ва ња: осни ва ју се број не 
кул тур но-про свет не уста но ве (др жав на штам па ри ја 1831, гим на зи ја 
1835, Ли це ум и Те ке ли ја нум 1838, Дру жтво срб ске сло ве сно сти 1841, 
Му зе ум серб ски 1844, Чи та ли ште бе о град ско 1846. итд.), све ви ше Ср ба 
шко лу је се у ино стран ству (из ве стан број о др жав ном тро шку од 1839), 
по кре ћу се но ви не и ча со пи си, ја ча пан сла ви стич ка иде о ло ги ја, до вр-
ша ва се је зич ка ре фор ма Ву ка Ка ра џи ћа, књи жев ност ула зи у пло до-
твор ну епо ху ро ман ти зма, до ма ћа ори ги нал на дра ма до жи вља ва екс-
пан зи ју... Сре ди ште срп ског ду хов ног де ло ва ња пре ме шта се из Пе ште 
у Но ви Сад, ко ји сти че на зив Срп ска Ати на. Ства ра њу и успе шном 
де ло ва њу на ших пр вих ди ле тант ских по зо ри шних дру жи на и, ка сни-
је, пр вих про фе си о нал них по зо ри шта до при не ли су не са мо сцен ски 
из во ђа чи, драм ски пи сци и ра зно вр сни по зо ри шни ен ту зи ја сти и кул-
тур ни пре га о ци, на ро чи то они ко ји су не по сред но упо зна ли европ ско 
по зо ри ште, не го и пу бли ка по ве ћим гра до ви ма, пре те жно из тр го вач-
ког, за на тлиј ског и чи нов нич ког ста ле жа, ко ја је по зо ри ште по ма га ла 
и на чи је је по тре бе и укус оно би ло по нај ви ше усме ре но. 

Пр ви об лик по лу про фе си о нал не по зо ри шне де лат но сти ство ри ли 
су чла но ви тзв. Ле те ћег ди ле тант ског дру штва из Но вог Са да (тј. Но-
во сад ског ди ле тант-со дру же ства),1 осно ва ног 1838. го ди не. У пр вој 

1 На зив „Ле те ће ди ле тант ско дру штво“ ушао је у упо тре бу 1874. го ди не, на кон што је 
Мак сим Бре жов ски, је дан од осни ва ча ове по зо ри шне дру жи не, у но во сад ском По зо ри шту 
об ја вио чла нак о ње ном исто ри ја ту. Др Ко ва чек ар гу мен то ва но је оспо рио не ко ли ко тврд њи 
ау то ра члан ка, из ме ђу оста лог и тврд њу о на зи ву дру жи не, ука зав ши на на зи ве ко је спо ми њу 
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го ди ни ра да да ва ли су пред ста ве са мо у Но вом Са ду, у дру гој су кре-
ну ли и на тур не је (Зе мун, Пан че во), у тре ћој су на по зив Илир ске чи-
та о ни це оти шли у За греб и та мо, по ја ча ни не ко ли ци ном но вих чла но ва, 
го ди ну и по да на на сту па ли под име ном До мо род но те а трал но дру жтво,2 
а по чет ком 1842. го ди не пре шли су у Бе о град и шест ме се ци чи ни ли 
око сни цу ан сам бла пр вог пре сто нич ког по зо ри шта – Те а тра на Ђу мру-
ку. Ви ше го ди шња глу мач ка прак са оди гла их је од ни воа про сеч них 
ди ле та на та и учи ни ла спо соб ним да у Те а тру од го во ре и на зах тев ни-
је ре пер то ар ске за дат ке (нпр. Ан ђе ло, ти ра нин од Па ду је Вик то ра Игоа 
[Vic tor Hu go]),3 што оно вре ме на по зо ри шна кри ти ка ни је про пу сти ла 
да при ме ти. Ис ти ца ли су се: Јо ван Кап де морт, То ма Иса ко вић, Ни ко ла 
Ба длај, Ка та ри на (Ка ти ца) Јо ва но вић и Ју ли ја на Штајн Ма ре тић. Упра во 
су две пред ста ве Ле те ћег ди ле тант ског дру штва, из ве де не на го сто ва њу 
у Пан че ву 1839. го ди не, узро ко ва ле по ја ву пр вих до ма ћих ми сли о глу-
ми; на и ме, у оп шир ној по зо ри шној кри ти ци по во дом ових из во ђе ња, 
об ја вље ној исте го ди не у пе штан ском Серб ском на род ном ли сту, ау тор 
кри ти ке раз ма трао је и основ на на че ла глу мач ке игре, на ме нив ши те 
ре до ве „пред ста вља чи ма“ као „упут ство ва ни је“ за њи хов бу ду ћи рад.

Тај ау тор био је Јо ван Су бо тић, ис так ну ти књи жев ник и по ли ти чар 
ко ји је ва жио за јед ног од нај о бра зо ва ни јих Ср ба у XIX ве ку. Су бо тић 
је ро ђен 1817. го ди не у До брин ци ма, код Ру ме, где је по ха ђао основ ну 
шко лу. У Срем ским Кар лов ци ма за вр шио је гим на зи ју, у Се ге ди ну је 
ди пло ми рао фи ло зо фи ју, а у Пе шти је ди пло ми рао пра во, док то ри рао 
фи ло зо фи ју и пра во и сте као адво кат ску ли цен цу. По ред мно го вр сног 
књи жев ног ра да, ба вио се адво ка ту ром (у Пе шти, Но вом Са ду, Ву ко-
ва ру, Оси је ку, За гре бу), пре да вао је рим ско пра во на пе штан ском уни-
вер зи те ту, ра дио је као цен зор за срп ске и ру мун ске књи ге у Пе шти, 
уре ђи вао је Серб скиј ле то пис Ма ти це срп ске (1842‒1847, 1850‒1853) и 
по ли тич ки лист На род (1870‒1873), уче ство вао је ак тив но у Срп ском на-
род ном по кре ту 1848–1849, био је се кре тар ју жно сло вен ске сек ци је на 
Пр вом све сло вен ском кон гре су у Пра гу 1848, слу жбо вао је као под жу-
пан Срем ске жу па ни је и већ ник Кра љев ског сто ла сед мо ри це (Вр хов-
ног су да) у За гре бу, био је пред сед ник На род не са мо стал не стран ке, 
пот пред сед ник Хр ват ског са бо ра, пред сед ник Ма ти це срп ске (1868‒1872), 

исто риј ски из во ри. На зив „Но во сад ско ди летант-со дру же ство“ на ла зи се на пла ка ту пред-
ста ве из ве де не у Пан че ву 15. ав гу ста 1839. го ди не (КовачеК 1988: 90).

2 Дру жтво је ју на 1840. го ди не у За гре бу из ве ло пр ву хр ват ску пред ста ву на ма тер њем 
је зи ку под на зи вом Ју ран и Со фи ја или Тур ци код Си ска, по исто и ме ном ко ма ду Ива на Ку-
ку ље ви ћа Сак цин ског. Сво је пред ста ве при пре ма ли су „про сјеч но по 15 да на“ (Циндрић 
1961: 136–137).

3 Ан ђе ло, ти ра нин из Па до ве (An ge lo, tyran de Pa do ue) игран је те 1842. го ди не у пре-
во ду Јо ва на (Сте ри је) По по ви ћа.
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члан Дру жтва срб ске сло ве сно сти од 1844, члан Ју го сла вен ске ака де-
ми је зна но сти и умјет но сти од ње ног осни ва ња 1866. итд. Умро је у 
Зе му ну 1886. го ди не. 

Зна тан део сво јих ства ра лач ких сна га Су бо тић је по све тио по зо ри-
шту: пи сао је дра ме с исто риј ском те ма ти ком (Не ма ња, Бо дин, Ми лош 
Оби лић, Кра љи ца Ја кин та),4 по зо ри шне кри ти ке и те о риј ске ра до ве о 
по зо ри шту, био је члан По зо ри шног од се ка Дру штва за Срп ско на род-
но по зо ри ште (1862–1863), пред сед ник Ка за ли шног од бо ра Хр ват ског 
зе маљ ског ка за ли шта у За гре бу (1863–1867) и, за јед но с Ан то ни јем Ха-
џи ћем, про чел ник (пред сед ник) Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште 
и ре ди тељ Срп ског на род ног по зо ри шта (1868–1871). На по љу књи жев-
но сти огле дао се још у лир ској и еп ској по е зи ји (Краљ Де чан ски), при-
по ве ци, ро ма ну (Ка лу ђер) и ме мо а ри ма. Осим то га, пи сао је је зич ке, 
књи жев но те о риј ске и исто риј ске рас пра ве и члан ке (На у ка о срб ском 
сти хо тво ре ни ју, Те о ри ја епо са г. Ђор ђа Ма ле ти ћа), уџ бе ни ке (Срб ска 
гра ма ти ка, Срб ска чи тан ка за гим на зи је), књи жев ну кри ти ку, не кро-
ло ге, бе се де... Пре во дио је с не мач ког и ру ског је зи ка. Ње го ве дра ме чи-
ни ле су сво је вре ме но око сни цу до ма ћег по зо ри шног ре пер то а ра и биле 
при лич но по пу лар не, нај ви ше због на ци о нал них те ма и на гла ше не ро-
до љу би ве тен ден ци је, али су ка сни је па ле у за бо рав услед ана хро но сти 
драм ске кон струк ци је, по мањ ка ња рад ње и не до вољ не пси хо ло шке 
увер љи во сти ли ко ва.5 Су бо тић је био пи сац пре ла зног пе ри о да у срп ској 
књи жев но сти и као та кав на сто јао је да спо ји ста ри кла си ци стич ки 
књи жев ни кон цепт, про жет мо рал но-пе да го шким ко смо по ли ти змом, 
с но вим ро ман ти чар ским, на ци о нал но-ро до љу би вим кон цеп том. Сма-
трао је да је глав ни за да так са вре ме них срп ских пи са ца да ства ра ју де ла 
ко ја ће раз у ме ти и при хва ти ти на род и сто га је, као је ди ни од чла но ва 
Ма ти це срп ске, при хва тио је зич ко-књи жев ну ре фор му Ву ка Ка ра џи ћа.6 
Књи жев на сла ва из бле де ла му је у по то њим вре ме ни ма, али је све-
стра ним и пре да ним кул тур но-про свет ним и на ци о нал но-по ли тич ким 
ра дом оста вио ви дљив траг у исто ри ји Ср ба у XIX ве ку. За свој рад на 
књи жев ном и кул тур ном по љу од ли ко ван је 1863. го ди не ру ским Ор де-
ном Св. Ане II сте пе на.

4 Су бо ти ће ве дра ме ни су жан ров ски хо мо ге не. Др Зо ри ца Не сто ро вић раз вр ста ва их на 
исто риј ске дра ме (Хер цег Вла ди слав, Ми лош Оби лић, Бо дин), дра ме за ве ре (Не ма ња, Зво ни
мир), исто риј ске ме ло дра ме (Пре хва ла), исто риј ске тра ге ди је (Кра љи ца Ја кин та) и при год не 
дра ме (Сан на ја ви, Крст и кру на) (несторовић 2000).

5 Су бо ти ће ве драм ске лич но сти су до сто јан стве не и го во ре све ча ним је зи ком, али 
ре чи су им, оце њу је Јо ван Скер лић, „те шке, лад не, уси ље не“ (сКерлић 1914: 195). Упра во 
је зик тих дра ма, сма тра др Мар та Фрајнд, знат но ума њу је њи хов ефе кат (Фрајнд 1986: 554).

6 Др Ми о драг По по вић на гла ша ва да је ова Су бо ти ће ва ли бе рал на ори јен та ци ја, на-
ста ла под ути ца ји ма из Евро пе, по ти сну ла опреч ну кон зер ва тив ну ори јен та ци ју пре те жног 
де ла срп ске ин те ли ген ци је у Ау стри ји (ПоПовић 1972: 85).
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Су бо ти ће во раз ми шља ње о на че ли ма глу мач ке игре на ла зи се у 
јед ном члан ку из 1839. го ди не. Ме ђу тим, он се глу мач ке про бле ма ти ке 
на крат ко до та као и две го ди не ра ни је, у огле ду о на ци о нал ном по зо-
ри шту, па ће мо се сто га нај пре освр ну ти на ове опа ске а по том пре ћи 
на раз ма тра ње по ме ну тих на че ла. Ва жно је на гла си ти да го ди не ни су 
пред ста вља ле смет њу ње го вој ана ли тич кој ам би ци ји; иа ко млад, имао 
је до вољ но гле да лач ког ис ку ства сте че ног европ ским про фе си о нал ним 
по зо ри шти ма и до вољ но зна ња о по зо ри шту, дра ми и есте ти ци да би 
се по ду хва тио рас пра вља ња о глу ми.7 До дај мо још да је из ме ђу ова 
два на пи са об ја вио и пре вод члан ка не по зна тог ау то ра под на сло вом 
„По зо ришт но деј стви је“, где се ис пи ту је ства ра ла штво „дра ма ти че ског 
сти хо твор ца“;8 све ово ску па Су бо ти ћа чи ни нај о збиљ ни јим по зо ри-
шним те о ре ти ча рем ко ји се до тад по ја вио код Ср ба.

Оглед под на сло вом „По зо ри ште, на род ње по зо ри ште, Срб ско 
на род ње по зо ри ште“ об ја вљен је у пе штан ском Но вом серб ском ле то
пи су 1837. го ди не.9 Су бо тић у ње му раз ма тра три пи та ња: зна чај по-
зо ри шта уоп ште, за да так „на род њег“ тј. на ци о нал ног по зо ри шта и 
по тре бе Ср ба да ство ре та кво по зо ри ште. Ва ри ра ју ћи ста ру рим ску 
ме та фо ру, он ка же да је свет „јед но пре грд но по зо ри ште (The a trum), у 
ком се без ко неч но по зо ри је (Scha u spiel) игра“ и где сва ки по је ди нач ни 
чо век има час тра гич ну час ко мич ну уло гу („По зо ри ште, на род ње по зо-
ри ште, Срб ско на род ње по зо ри ште“ 1837: 1). Та уло га, „у при зре ни ју 
на ње го во те ло“, ни ка да не мо же да бу де та ко ве ли ка да све дру ге ис-
кљу чи из по зо ри шта или се пре ко ње го вих гра ни ца ра ши ри, али чо век 
уз по моћ свог без гра нич ног ума мо же да упо зна зби ва ња чи та вог све-
та и ство ри по зор ни цу као ме сто где се та зби ва ња при ка зу ју у ма лом. 
Раз ли ке у спо соб но сти од ра жа ва ња свет ског зби ва ња ве ће су из ме ђу 
по је ди них на ро да не го из ме ђу по је ди на ца у окви ру јед ног на ро да, код 
ко јих се опа жа из ве сна „рав но вид ност“ (исто вет ност) од ра жа ва ња – на 
тој осо би ни Су бо тић гра ди по јам „на род њег“ (на ци о нал ног) по зо ри шта. 
На дах ну ће за ову сво ју кон цеп ци ју на шао је у Ши ле ро вој (Fri e drich 

7 Со лид но по зна ва ње драм ске те о ри је би ло је ка рак те ри стич но за ве ћи ну на ших драм-
ских пи са ца из XIX ве ка, али оно ни је увек ко ре спон ди ра ло с ква ли те том њи хо вог драм ског 
ства рала штва. Др Фрајнд сма тра да је у слу ча ју Су бо ти ћа „зна ње сме та ло ин спи ра ци ји“ 
(Фрајнд 1996: 86).

8 Су бо тић је де лио уве ре ње ау то ра тог члан ка да сва ко „дра ма ти че ско де ло“ мо же 
би ти са вр ше но ка ко „по е ти че ски“ та ко и „по зо ришт но“, при че му ова два аспек та драм ског 
ства ра ла штва мо гу „јед но без дру гог до бро об ста ти“ („По зо ришт но деј стви је“ 1838: 32).

9 Оглед ни је пот пи сан, али је др Дра ги ша Жив ко вић 1957. го ди не у сво јој књи зи По че ци 
срп ске књи жев не кри ти ке (1817–1860) до ка зао да је ау тор огле да Јо ван Су бо тић. По но во је 
штам пан 1983. го ди не у књи зи За сни ва ње на ци о нал не кри ти ке, ко ју је при ре дио др Жив ко вић 
а об ја ви ли је Ма ти ца срп ска и Ин сти тут за књи жев ност и умет ност.
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Schil ler) те зи о ути ца ју по зо ри шта на дух на ци је10 и ње ним раз ра да ма 
у те о ри ји по зо ри шта не мач ког ро ман ти зма, на ро чи то код Ау гу ста Шле-
ге ла (Au gust Schle gel). Др Не сто ро вић скре ће па жњу на то да је иде ју 
о по зо ри шту као ин сти ту ци ји ко ја нај ви ше мо же да до при не се ја ча њу 
на ци о нал ног иден ти те та Су бо тић пр ви увео у на шу кул ту ру, пре по зна-
ју ћи драм ску умет ност као „нај ан га жо ва ни ји тип умет нич ке прак се“ 
(несторовић 2019: 111). Што се ти че тре ћег пи та ња ‒ по тре бе осни ва-
ња „на род њег“ по зо ри шта у Ср ба ‒ Су бо ти ће ви ар гу мен ти ни су са мо 
ути ли тар но-мо ра ли стич ки, као што су би ли код Јо а ки ма Ву ји ћа, Ми-
ло ва на Ви да ко ви ћа и Јо ва на (Сте ри је) По по ви ћа, не го још и ви ше дру-
штве но по ли тич ки јер он ову по тре бу са гле да ва у кон тек сту утвр ђи ва ња 
на ци о нал ног ха би ту са срп ског на ро да. Др Дра ган Је ре мић ис ти че да је 
Су бо тић сма трао ‒ иа ко због цен зу ре то ни је смео до слов но да на пи ше 
‒ да по зо ри ште и дра ма тре ба да по мог ну ис пу ње њу на ци о нал ног за дат-
ка оку пља ња срп ског на ро да у Ау стриј ском цар ству и очу ва ња ње го-
ве по себ но сти пред екс пан зи јом не мач ке и ма ђар ске кул ту ре (јеремић 
1989: 372). Да би се та кво на ци о нал но по зо ри ште осно ва ло, нео п ход но 
је има ти, ка же он, „сво је соб стве не пред ста те ље, соб стве но пред
ста вља ња ме сто (The a ter Bühne) и соб стве не ак те ре (пред ста вља че)“ 
(суботић 1837: 13). За „пред ста те ље“ (драм ске пи сце) не тре ба да бри-
не мо, по што Ср би нео спор но има ју „дар по е ти че ски“ – нај бо љи до каз 
то ме су на ше на род не пе сме. Оно што тре ба да нас за бри не, ме ђу тим, 
је сте чи ње ни ца да „јошт ни јед ног че сти тог гра ждан ског по зо ри шта 
не ма мо“, а без то га не ће мо има ти ни драм ских де ла ни „пред ста вља ча“ 
(глу ма ца). Су бо тић ис ти че да се „на род ње пред ста вља ње“ – на ци о-
нал на глу ма, за пра во на ци о нал ни дух глу мач ког ства ра ња – ра ђа тек 
по што се глу мач ки из раз ис ка ли у ва три на род ног ис ку ства и кри ти ке 
и сро ди са би ћем по зо ри шта. 

Мо ра да кле и ово пред ста вља ње да на ро ду по вољ но бу де, по на род-
њем вку су би ти, од куд на род ње пред ста вља ње по ста је ко је већ ма из о-
бра же но, све се већ ма и већ ма са вну тре ним по зо ри ја ду хом сро ђа ва, док 
нај по сле обо је, у свом пу ном раз ви ти ју те сно со ју же но, ду ша и те ло јед ног 
це лог не по ста не, и жи ви образ на ро да не пред ста ви (суботић 1837: 15–16).

Као што смо већ на по ме ну ли, глав не Су бо ти ће ве ми сли о глу ми 
на ла зе се у по зо ри шној кри ти ци под на сло вом „Пи смо из Пан че ва. 
(Срб ско по зо ри је)“, об ја вље ној но вем бра 1839. го ди не у пе штан ском 

10 У пре да ва њу из 1784. го ди не под на сло вом „По зо ри ште по сма тра но као мо рал на 
уста но ва“ Ши лер, из ме ђу оста лог, го во ри о „огром ном“ ути ца ју ко ји би по зо ри ште мо гло 
да има на „дух на ци је“, и за кљу чу је: „ако би смо до жи ве ли да има мо на ци о нал но по зо ри ште, 
он да би смо за и ста би ли и јед на на ци ја“ (Šiler 1985: 401).
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Серб ском на род ном ли сту.11 Кри ти ка се од но си на две пред ста ве Ле-
те ћег ди ле тант ског дру штва из Но вог Са да, ко је су чла но ви ове дру-
жи не из ве ли два ме се ца ра ни је при ли ком го сто ва ња у Пан че ву. То су: 
Аде ла и да, ал пиј ска па стир ка12 Жан-Фран соа Мар мон те ла (Jean-François 
Mar mon tel) и Вла ди мир и Ко са ра Ла за ра Ла за ре ви ћа. Иа ко је Су бо тић 
на ова из во ђе ња по шао не стр пљив да чу је „пр ви пут Та ли ју Срб ским 
сло гом бе се ди ти“, на у мио је да са чу ва кри тич ку не при стра сност не 
би ли о пред ста ва ма из ре као „што пу ни ји, чи сти ји, и со вер ше ни ји суд“ 
(суботић 1839: 365). Из но се ћи на по чет ку члан ка свој кри ти чар ски 
cre do, пр ви за ко ји зна мо у исто ри ји срп ског по зо ри шта, он твр ди да 
се ла ко да ју у „со гла си је“ до ве сти чул ни и ра ци о нал ни ни во кри тич ке 
пер цеп ци је у по зо ри шту, чак и он да ка да не ки аспек ти по зо ри шног 
чи на кри ти ча ра до во де у „вос хи шче ни је“. До ове огра де осо би то др жи 
јер не же ли да чи та о ци по ми сле ка ко су по зи тив ни кри тич ки су до ви 
ко је из но си про из вод за не се но сти и „од туд из ти ца ју ћег при зре ни ја“ 
(по пу стљи во сти), не го, на про тив, да су „по род стро гог, лад но крв ног 
ис пи та“. Су бо тић не кри је да га је слу ша ње „слад ки на род ни зву ко ва“ 
и те ка ко ус хи ти ло, чак до ве ло до су за и на гна ло крв у „хи тро дви же-
ни је“, али да то ни је по ко ле ба ло ње го ву кри ти чар ску во љу ко ја је би ла 
и оста ла – „во ља креп ка исти ну по зна ти“. Јед на ко му је ста ло и до то га 
да се пра вил но раз у ме ју ње го ве при мед бе и су ге сти је у ве зи са глу мач-
ком игром, не као „ху ле ње овог или оног“ не го као при ја тељ ско „упут-
ство ва ни је“ о глу ми ко је се пред ста вља чи ма пред ла же на „по дра жа ни је“ 
а оста лом „чи та ју ћем пу бли ку му“ као обо дре ње за да ље раз ми шља ње 
о тој ства ри.

Су бо ти ће ве по хва ле, ка да је реч о глу ми, иду на ра чун дво је чла-
но ва Ле те ћег ди ле тант ског дру штва. Име на им не по ми ње, прин ци-
пи јел но, јер су то ди ле тан ти „ко ји се бе ни чи јем су ду под вер гли ни су“, 
али ми да нас, за хва љу ју ћи ис тра жи ва њу др Ко ва че ка, зна мо да се ра ди 
о Ка та ри ни (Ка ти ци) Јо ва но вић и То ми Иса ко ви ћу. Јо ва но ви ће ва је 
би ла нај мла ђа чла ни ца дру жи не и на сту па ла је у фа ху љу бав ни ца и 
мла дих де во ја ка; ка сни је је игра ла у До мород ном те а трал ном дру жтву 
и Те а тру на Ђу мру ку, а ре цен зен ти су нај че шће ис ти ца ли ње ну спо соб-
ност пре о бра жа ва ња, при ја тан глас и ле пу фи гу ру. У пр вој пред ста ви 
игра ла је на слов ну уло гу, Аде ла и ду, у дру гој, по све му су де ћи, Ан ђе-
ли ју; у обе ма уло га ма има ла је и пе вач ких де о ни ца, ко је су Су бо ти ћа 
на ро чи то дир ну ле и о ко ји ма је из го во рио низ по хва ла. Ње на Аде ла и да 

11 Ду го го ди шње не до у ми це исто ри ча ра по зо ри шта око ау тор ства овог тек ста раз ре-
шио је др Ко ва чек (КовачеК 2006–2007: 15).

12 Реч је о драм ској адап та ци ји Мар мон те ло ве при по вет ке Алп ска па сти ри ца (La ber gère 
des Al pes), ко ју је под на сло вом Аде ла и да, ал пиј ска па стир ка пре вео До си теј Об ра до вић 
1793. го ди не. 
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би ла је она ау тен тич на Мар мон те ло ва ју на ки ња „ко ја са мо у са но ви ма 
жи ви, буд на са ња“, а за из ра жа ва ње тог „маг но ве ни ја“, до стој но „пал ме 
ху до же стве ног со вер шен ства“, Јо ва но ви ће вој је по мо гло са мо „при род-
но чув ство“ (суботић 1839: 366). То ма Иса ко вић био је ме ђу нај и стак-
ну ти јим из во ђа чи ма у дру жи ни, играо је глав не уло ге и по вре ме но 
ре жи рао; и он је доц ни је био члан До мород ног те а трал ног дру жтва и 
Те а тра на Ђу мру ку, хва љен у штам пи због при род не игре, креп ког 
гла са и на о чи тог ста са. Пи шу ћи о ње го вој ин тер пре та ци ји Асе на из 
Вла ди ми ра и Ко са ре, Су бо тић на гла ша ва да је до ста ве што „вну тре ња 
дви же ни ја спољ ским зна ци ма ожи во тво ри ти умео“ и на да се да ће 
„по чи та је миј г. пред ста вљач“ у бу дућ но сти има ти при ли ку да че стим 
игра њем ко ри гу је „у свом из ло же ни ју“ не ке сит не не до стат ке и та ко 
„се бе у тој стру ки што већ ма усо вер шен ство ва ти“ (суботић 1839: 368). 

У овим по зи тив ним кри тич ким оце на ма већ на зи ре мо не ке Су бо-
ти ће ве на чел не ми сли о глу мач кој игри, али оне ће до би ти свој пу ни 
об лик тек ка да про го во ри о из во ђач ким ма на ма но во сад ских ди ле та-
на та. За пра во, на кон пр ве ма не ко ју је спо ме нуо, а ко ја се од но си на 
слабо зна ње тек ста уло га у Вла ди ми ру и Ко са ри и отуд на ста лих па у за 
у ди ја ло шким де о ни ца ма, Су бо тић у текст кри ти ке уме ће ма ли трак-
тат о основ ним „за ко ни ма“ пред ста вља ња где се ви ше не ре фе ри ше на 
ма не из во ђа ча ко је је гле дао у Пан че ву већ на глу мач ке ма не уоп ште. По 
ње му, основ но „из и ски ва ње“ на ко ме це ло куп но по зо ри шно „деј стви-
је“ по чи ва је сте „не ки род об ма не (Täuschung)“ или „об се не“. Ме ђу тим, 
гле да о ци не мо гу да се пре пу сте и по ве ру ју овој „об се ни“ ка да их 
„ћу та ње и му ца ње“ пред ста вља ча под се ћа ју да је све ко ли ко сцен ско 
зби ва ње пред њи ма „тек са мо из ми шље но“. Ако пред ста вљач са мог 
се бе „из че ка ва“ док го во ри не по зна ју ћи до бро текст сво је уло ге, или 
пак ка сни с ре пли ка ма јер не зна до бро шла гвор те из тек ста ту ђих 
уло га, гле да о ци оста ју ус кра ће ни за „усла жде ни је“ због ко јег су до шли 
у по зо ри ште и то их озло је ђу је. До вољ но је да је дан глу мац у по де ли 
не зна сво ју уло гу ка ко тре ба, на по ми ње Су бо тић, „па с Бо гом остај 
те а трал но деј стви је, с Бо гом по зо ришт но уве се ле ни је“. Због то га он 
зна ње тек ста уло ге узи ма за пр ви за кон пред ста вља ња у свом ка но ну: 
„сва ки ва ља сво ју ро лу до бро на из уст да на у чи“ (суботић 1839: 367). 
Овом би смо се за ко ну мо жда и на сме ја ли, по што се да нас под ра зу ме-
ва да про фе си о нал ни глу мац бес пре кор но по зна је текст уло ге ко ју 
ту ма чи, али у вре ме ни ца ња пр вих глу мач ких дру жи на и фор ми ра ња 
из во ђач ких стан дар да у на шем по зо ри шту то се ни је под ра зу ме ва ло и 
би ло је из ним но ва жно да по зо ри шне лич но сти од ау то ри те та о то ме 
јав но про го во ре.

Сле де ћи ко рак у овла да ва њу глу мач ком ве шти ном ти че се раз ви-
ја ња спо соб но сти пра вил ног „из го ва ра ња“ уло ге. Од пред ста вља ча се 
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оче ку је да го во ри она ко ка ко би го во ри ла лич ност ко ју ту ма чи ка да 
би би ла на ње го вом ме сту. То је дру ги за кон пред ста вља ња у Су бо ти-
ће вом ка но ну: „сва ки ва ља ро лу сво ју до бро да од го во ри“. Овај за кон 
из и ску је, с јед не стра не, по зна ва ње пра ви ла „де кла ми ра ња“, и, с дру-
ге стра не, по зна ва ње пра ви ла по ко ји ма чо век „у раз лич ним ду ше 
стањ ма вну тре ност сво ју у реч ма из ра жа ва“, од но сно да се зна ко ји је 
на чин го вор ног „из ра же ни ја“ нај при род ни ји и нај де ло твор ни ји за од-
ре ђе но људ ско „маг но ве ни је“. Естет ски ужи так гле да о ца знат но сла би 
ка да глу мац не обра ћа до вољ но па жње на ду шев но ста ње ли ца ко јег 
ту ма чи, већ са мо го во ри на у че ни текст. Го вор без уну тар њег до жи-
вља ја пра зан је и мо но тон; Су бо тић на ро чи то кри ти ку је на ви ку он да-
шњих пред ста вља ча да ве штач ки об ли ку ју го вор ни ри там.

Ни ти ва ља пр жи ти у го во ру, ни свук ди оте за ти, не го она ко го во-
ри ти као што при ро да и нужд ност по ло же ни ја у ком се пред ста вља но 
ли це на ла зи зах те ва (суботић 1839: 368).

Уну тра шњи жи вот чо ве ка, по ред го во ра, има и дру ге пу те ве и 
зна ке по мо ћу ко јих пре ла зи „из вну тре ног све та у спољ ски“. То су: 
„дви же ни је“ (по крет) те ла и ње го вих по је ди них де ло ва, „упра вле ни је 
чер та на обра зу“ (ми ми ка) и „ва тра ока“. С об зи ром на то, Су бо тић 
уста но вљу је тре ћи за кон пред ста вља ња: „сва ки ва ља ро ли сво јој сход но 
те лом да деј ству је“. Он ис ти че, опет у ду ху свог вре ме на, да по зо ри ште 
има из ве сна пра ви ла при стој но сти ко ја на ла жу ка ко и до кле тре ба те-
лом де ло ва ти. Пред ста вљач мо ра по зна ва ти ова пра ви ла не са мо за то 
да би обез бе дио на кло ност гле да ла ца, не го и за рад соп стве ног „ху до-
жни че ског из о бра же ни ја“ и „со вер шен ство ва ни ја“. Су бо тић не по бра ја 
сва пра ви ла, по ми ње са мо оп ште пра ви ло да тре ба бе жа ти од крај
но сти и на во ди че ти ри при ме ра про лон ги ра ног те ле сног „деј ство ва ња“ 
ко је ни је ле по ви де ти на сце ни: ка да пред ста вљач сто ји на јед ном ме сту 
„по доб но це па ни ци“, ка да трч ка ра „та мо амо“, ка да др жи гла ву обо-
ре ну ка зе мљи или ка да гле да увис као да „зве зде брои“. Он при зна је 
да је це лис ход но де ло ва ње те лом у глу мач кој игри те жак за да так, осо-
би то ка да тре ба на ћи од го ва ра ју ћи те ле сни из раз за сло же на људ ска 
„маг но ве ни ја“, али да овла да ва ње том ве шти ном пред ста вља чу мо же 
до не ти „без смер ти је“. Уса вр ша ва ње у тој „стру ки“, на по ми ње Су бо-
тић, зах те ва сло бо ду без ко је глу мач ка игра гу би ча ро ли ју умет нич ког 
ства ра ња и по ста је „те жач ским по слом“. 

На кон из ла га ња за ко на пред ста вља ња Су бо тић се по за ба вио про-
бле мом кри ти ке у по зо ри шту. Оног тре нут ка ка да пред ста вљач сту пи 
на по зор ни цу, он по ста је јав на лич ност чи ја „пре и му шче ства“ и „не-
до стат ци“ ула зе у сфе ру јав ног за ни ма ња и рас пра вља ња. Ако не ко од 
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пред ста вља ча од у ста не од глу ме због не по вољ ног а пра вед ног кри тич ког 
су да, за њим не тре ба жа ли ти, сма тра Су бо тић, јер он у се би из ве сно није 
осе тио „пра ву во љу к ху до же ству и истин ну же љу к со вер шен ству“. 
Кри ти чар са мо тре ба да па зи да не ко га не пра вед но не осу ди. Мно ге 
глу мач ке ма не и не до ста ци, ме ђу тим, на ро чи то у по чет ку из град ње 
по зо ри шног жи во та јед не сре ди не, ве ћем де лу пу бли ке не чи не се уоп-
ште та кви ма, шта ви ше, они их др же за дра го це не спо соб но сти. Због 
то га је од го вор ност по зо ри шних зна ла ца – нас, ка же Су бо тић, „кои 
ствар у сво јој све тло сти ви ди мо“ – ве о ма ве ли ка, јер уко ли ко они на 
вре ме не ка жу „ка ко то или оно ва ља узе ти“ пу бли ка ће оста ти при свом 
„мне ни ју“ и утвр ди ти се у „пред раз су жде ни ја ма“. А ка да се укус пу-
бли ке јед ном по ква ри, ја ко га је те шко ис пра ви ти, упо зо ра ва Су бо тић, 
и да је при мер не кон тро ли са не упо тре бе пе ва ња у на шим пред ста ва ма. 
По зо ри шни ци из ла зе у су срет же љи Ср ба да са сце не чу ју пе сму па је 
ста вља ју и та мо где не тре ба, и оне ко је не тре ба, и она ко ка ко не тре-
ба. На овај на чин чи ни се ште та и де лу и гле да о цу: де лу, јер се ње го во 
при род но „те че ни је“ за у ста вља, а гле да о цу, јер му ква ри спо соб ност 
„за пра во дра ма ти че ског це лог по ња ти је“ и на ви ка ва га на „ла кр ди-
јаш ске из ро де“ (суботић 1839: 369). 

Су бо ти ћев ма ли ка нон глу мач ке игре про из вод је са мо стал ног 
про ми шља ња про бле ма глу мач ког ства ра ња, на стао на осно ву гле да-
лач ког ис ку ства ау то ра у ве ли ким европ ским те а три ма. Би ли су му 
по зна ти и он да шњи те о риј ски на пи си о по зо ри шту, у ко ји ма, ме ђу тим, 
ни је мо гао на ћи ис црп ни је об ра ђе ну про бле ма ти ку глу ме, већ са мо 
те о ри ју дра ме.13 Из у зе так у том сми слу пред ста вља од ло мак о умет-
но сти глу ме из тре ћег то ма Хе ге ло вих (Ge org Wil helm Fri e drich He gel) 
Пре да ва ња из есте ти ке, из да тих пост хум но у Бер ли ну 1835. го ди не, 
али упо ред на ана ли за ука зу је на то да се Су бо тић ни је ре фе ри сао на 
ове Хе ге ло ве ми сли – по све му су де ћи, ни је имао при ли ке ни да их 
упо зна до тре нут ка об ја вљи ва ња свог члан ка. Ка нон је кон ци пи ран 
са свим са же то, у три „за ко на“, не за то што ау тор ни је имао ви ше шта 
да ка же о тој те ми или што је био огра ни чен вр стом пу бли ка ци је и 
оби мом члан ка, већ због то га што је об ли ком и са др жи ном био на ме-
њен спе ци фич ној чи та лач кој гру пи – по чет ни ци ма у глу ми. Уоп ште 
узев ши, ци ље ви овог члан ка би ли су на ци о нал нопро свет ни: про мо-
ви са ти иде ју стал ног по зо ри шта на срп ском је зи ку, по у чи ти глу мач ке 
аспи ран те, са да шње и бу ду ће, основ ним пра ви ли ма сцен ске игре и 

13 Нај ви ше су га при ву кла раз ма тра ња Ау гу ста Шле ге ла, ко јег је и ци ти рао у ра ни је 
по ме ну том члан ку из 1837. го ди не. Шле ге ло ва Пре да ва ња о драм ској умет но сти и књи
жев но сти, одр жа на у Бе чу 1808–1809. а штам па на у Хај дел бер гу 1809–1811. го ди не, у три 
то ма, има ла су сна жан од јек у Евро пи и убр зо по об ја вљи ва њу би ла су пре ве де на на фран-
цу ски, ен гле ски и ита ли јан ски је зик.
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ука за ти на зна чај ис пра вља ња рђа вог уку са пу бли ке. Ве ли ку ко рист 
од отва ра ња стал ног по зо ри шта Су бо тић пред ви ђа и срп ској драм ској 
књи жев но сти, ко ја ће сво јим нај бо љим де ли ма укус пу бли ке „од за-
блу жде ни ја са хра ни ти мо ћи“ (суботић 1839: 370).

Има ју ћи у ви ду мар ги нал ни по ло жај Су бо ти ћа у срп ској те а тро ло-
ги ји, по ме ну ће мо на кра ју и ње го ва по след ња два те о риј ска при ло га о 
по зо ри шту и дра ми. Пр ви је рас пра ва под на сло вом „Дра ма тич ка умет-
ност и свет ско хи сто риј ски жи вот на ро да”, об ја вље на 1871. го ди не у 
но во сад ском Срп ском ле то пи су, у ко јој он још јед ном, као у по ме ну том 
члан ку из 1837, драм ску књи жев ност (без ко ме ди је, са мо „та ко зва ну 
озбиљ ну дра му, да кле дра му у ужем сми слу и тра ге ди ју“) и по зо ри ште 
ана ли зи ра као дру штве но-исто риј ске фе но ме не и за сту па те зу да је 
њи хо ва по ја ва знак исто риј ског успо на не ког на ро да. На кон што је ову 
те зу обра зло жио и бо га то илу стро вао при ме ри ма (ста ри Гр ци, Ен гле зи, 
Фран цу зи, Шпан ци, Нем ци, Ита ли ја ни, По ља ци, Ру си, Че си, Ма ђа ри), 
за кљу чу је да иста си ла „у по ли ти ки жи вот на ро да ства ра, а у дра ма-
ти ки то ства ра ње ре про ду ци ра“ (суботић 1871: 24). Дру ги при лог је 
ње го ва по е тич ка са мо ек спли ка ци ја, на ста ла пред крај жи во та, ко ја се 
на ла зи у пост хум но об ја вље ној ау то би о гра фи ји под на сло вом Жи вот 
Дра Јо ва на Су бо ти ћа (у пет књи га). Су бо ти ће ва ана ли за соп стве ног 
драм ског по ступ ка, из ло же на у че твр тој књи зи, а по себ но увод ни део 
ана ли зе дра ме Ми лош Оби лић, спа да, по ми шље њу др Пе тра Ми ло са-
вље ви ћа, ме ђу зна чај ни је до ма ће те о риј ске на пи се о тра ге ди ји (мило
сављевић 2001: 190–193). Нај за ни мљи ви јим се чи ни ње го во од сту па ње 
у од но су на Ари сто те ло ву те о ри ју с об зи ром на ју на ко ву не све сну 
кри ви цу из про шло сти: Су бо тић сма тра да ју нак тра ге ди је мо же би ти 
и лич ност без та кве кри ви це, по што са вре ме на те о ри ја дра ме до пу шта 
да мо тив за тра гич ко де ла ње, по ред стра сти, бу де и иде ја. Ка да чо век 
има две при ро де у се би – јед ну ни жу, те ле сну, и дру гу ви шу, ду хов ну 
– мо ти ви из обе ју ових при ро да рав но прав но мо гу да га по бу де на 
тра гич ки чин. 
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Ne ma nja V. Sav ko vić

JovanSubotićandtheFirstReflectionsonActingamongSerbs

Sum mary

The aut hor of the first re flec ti ons on ac ting among Serbs was Jo van Su bo tić. With 
his ver sa ti le and de di ca ted cul tu ral, edu ca ti o nal, and na ti o nal po li ti cal work, he left a 
sig ni fi cant mark in the hi story of Serbs in the 19th cen tury. As early as 1837, he advo ca ted 
the esta blis hment of a Ser bian pro fes si o nal the a ter. He be li e ved that na ti o nal “per for ming” 
(ac ting) was born only af ter the ac ting ex pres si on was tem pe red in the fi re of na ti o nal 
ex pe ri en ce and cri ti cism, and mer ge with the sub stan ce of the a ter. His main tho ughts on 
ac ting can be fo und in his the a tre re vi ew, pu blis hed in Srp ski na rod ni list (Ser bian Na ti o nal 
New spa per) in No vem ber 1839 in Pest. The re vi ew de als with two the a tre per for man ces by 
Le te će di le tanstsko druš tvo (Flying Ama te ur So ci ety) from No vi Sad, which Su bo tić 
watched in Pan če vo two months be fo re that. En co u ra ged by cer tain flaws of the “per for mers” 
(ac tors) from No vi Sad, he in ser ted in the text of the re vi ew a small tre a ti se on the ba sic 
“laws” of pre sen ta tion, i.e. on the ba sic prin ci ples of ac ting, whe re he no lon ger re fers to the 
flaws of the per for mers he saw in Pan če vo, but to the flaws of the ac tors in ge ne ral. Ac-
cor ding to him, the se are the three ba sic laws of ac ting: “everyone ne eds to le arn his/her 
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ro le well by he art”, “everyone ne eds to get in to the ro le well”, and “everyone sho uld ha ve 
bo dily ex pres si on ac cor ding to the ro le”. The aim of the tre a ti se was to gi ve Ser bian per-
for mers, pre sent and fu tu re, a fri endly “gu i dan ce” on ac ting, and to the rest of the “re a ding 
au di en ce” an en co u ra ge ment “to think furt her abo ut the se things”. Su bo tić emp ha si zed the 
im por tan ce of ti mely ac tion by the a ter con no is se urs and cri tics, espe ci ally at the be gin ning 
of the de ve lop ment of a co un try’s the a tri cal li fe. The re spon si bi lity of con no is se urs is gre at, 
be ca u se most inex pe ri en ced au di en ces of ten hold the flaws of ac tors for the ir cre a ti ve 
abi lity, and if they are not told in a ti mely man ner “how this or that sho uld be ta ken”, they will 
hold to the ir “opi nion” and esta blish them sel ves in “pre ju di ces”. And on ce the au di en ce’s 
ta ste is spo i led, Su bo tić warns, it is very dif fi cult to cor rect. 

Keywords: Jo van Su bo tić, re flec ti ons on ac ting, the a tre re vi ew, Flying Ama te ur 
So ci ety.
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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

ДРА МА МО ДЕЛ МИ ЛЕН КА ПА У НО ВИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: Рад је по све ћен ана ли зи ми са о но-фи ло зоф ских аспе ка та дра ме Мо дел 
Ми лен ка Па у но ви ћа, с ци љем да се у да љој пре спек ти ви де таљ но ис тра же и про ту-
ма че еле мен ти бит ни за про у ча ва ње Па у но ви ће ве умет нич ке по е ти ке ко ју је оства рио 
у свом при мар ном, му зич ком ства ра ла штву.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми лен ко Па у но вић, Фри дрих Ни че, дра ма, му зи ка, фи ло зо фи ја.

Мар ги нал не по зи ци је Ми лен ка Па у но ви ћа (1889–1924) у од но су 
на ка нон срп ске му зи ке ус по ста вља ле су се кроз ства ра лач ке от кло не 
овог ау то ра од до ми нант них обра за ца до ма ће умет нич ке му зи ке и 
од су ство мо гућ но сти да се ин те гри ше у ути цај не умет нич ке кру го ве 
срп ске пре сто ни це. Па у но ви ће ва де ла рет ко су из во ђе на пре и по сле 
ње го ве из не над не смр ти 1924. го ди не. Иа ко су умет ни ци по пут Ста-
ни сла ва Ви на ве ра, Све то ми ра На ста си је ви ћа и Ми лен ка Жив ко ви ћа 
из у зет но це ни ли ње го во ства ра ла штво, оно је у јав но сти би ло сла бо 
по зна то и ни је ути ца ло на раз вој не то ко ве срп ске му зи ке. Па у но вић 
се ин тен зив но ба вио и књи жев ним ра дом, али су ње го ви са вре ме ни ци 
још ма ње би ли упу ће ни у тај до мен ње го вих ак тив но сти.1

У до са да шњим му зи ко ло шким ис тра жи ва њи ма ис ти ца ни су раз-
ли чи ти аспек ти по ве за но сти Па у но ви ће вог му зич ког и књи жев ног, 
пре све га драм ског опу са, као и сна жна ау то би о граф ска ди мен зи ја обе 
сфе ре ње го вог ства ра ла штва.2 Па у но вић је био и ли бре ти ста сво јих 

* mi la no vic2801@gmail.com
1 Ако се из у зме не ко ли ко при ме ра пред ста вља ња ма њих ком по зи ци ја, од Па у но ви ће-

вих зна чај них де ла из во ђе на је са мо пр ва сим фо ни ја, и то пр вен стве но по сле ком по зи то ро-
ве смр ти (Љу бља на 1924, Бе о град 1925, 1932, 1940, 1956). По ред то га, ва жно је ис та ћи да су 
штам па не две Па у но ви ће ве дра ме, ко је су ау то ру по слу жи ле као ли бре та у ком по но ва њу 
му зич ких дра ма (Пауновић 1911; 1918; 1921). 

2 Па у но вић је де це ни ја ма био за не ма рен и го то во за бо ра вљен ком по зи тор. Ње гов опус 
по стао је пред мет па жње тек у но ви јим му зи ко ло шким ис тра жи ва ња. Штам па на је и пар ти тура 
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му зич ких дра ма ко је је ком по но вао под ути ца јем Ри хар да Ваг не ра 
(Ric hard Wag ner), те су се на тој ли ни ји ис пр ва раз ви ја ла ње го ва кре-
а тив на ин те ре со ва ња, с ре зул та ти ма син те зе у му зич ким дра ма ма 
Di vi na tra go e dia (1910–1912) и Чен гићага (1923). Ме ђу тим, зна тан део 
ње го вог драм ског опу са ни је био усло вљен ком по зи тор ским пла но ви-
ма, већ по тре бом за књи жев ним ар ти ку ли са њем од ре ђе них ми са о них 
ста во ва. У том кон тек сту на ста ју ње го ве дра ме При мор ци (1911), Ђа
во ло ва тра ге ди ја (1912), Мо дел (1917), Дво ри Ср ђе Зло по гле ђе (1919) и 
при по вет ка Др Врач (1919), ко је су зна чај не за ту ма че ње Па у но ви ће вих 
све то на зо ра, бит них и за са гле да ва ње ње го вог му зич ког ства ра ла штва.

У ве ћи ни дра ма Па у но вић ис пи ту је те ме уса мље но сти, од но са су-
бјек та и све та, сло бод не љу ба ви и вла да ју ћег мо ра ла, на го на и ра зу ма. 
Оне се у драм ском де лу из но се кроз те зе ко је за сту па ју по је ди не лич-
но сти, с ци љем да се те зе по твр де, опо врг ну или ре ла ти ви зу ју. Раз ми-
шља ња ко ји ма се ау тор не пре ста но вра ћа сво де се на сле де ћа пи та ња: 
По што овај свет, ко ји су ство ри ли љу ди, не ва ља, по сто ји ли мо гућ ност 
да се он по пра ви, мо же ли чо век да се из ме ни, по ми ри са са мим со бом и 
вра ти при ро ди? У по тра зи за од го во ри ма, Па у но вић се у знат ној ме ри 
окре ће фи ло зо фи ји Фри дри ха Ни чеа (Fri e drich Ni etzsche), ак ту ел ној и 
ме ђу нај мла ђим срп ским пи сци ма тог вре ме на.3 По себ но је за ин те ре-
со ван за кри ти ку хри шћан ства и раз ли чи тих об ли ка ин сти ту ци о на ли-
зо ва ног жи во та и вла да ју ћег мо ра ла, ко је те ма ти зу је у сво јим драм ским 
си же и ма. Ње го ви од го во ри на по ста вље на пи та ња не во де ства ра њу 
це ло ви те сли ке све та, али у по је ди ним де ли ма су ге ри шу мо гућ ност да 
у ства ра ла штву по себ них љу ди, умет ни ка, чо ве чан ство тре ба да по тра-
жи под сти цај свог опо рав ка. Па у но вић је у овом кон тек сту во ђен дубо ко 
лич ном, су бјек тив ном мо ти ва ци јом, ко ја се иш чи та ва и кроз ау то био-
граф ске аспек те ње го вих де ла, јед на ко при сут не и у ње го вом му зич ком 
ства ра ла штву.

Има ју ћи у ви ду на ве де не окви ре, ко ји су зна чај ни за са гле да ва ње 
Па у но ви ће ве умет нич ке по е ти ке, циљ овог ра да усме рен је на ту ма-

ње го ве пр ве сим фо ни је (Пауновић 2009) и из ве ден је фи нал ни став исте ком по зи ци је (2010). 
Вид.: милановић 1995; 2002а; 2002б; 2002в; 2004; 2006а; 2006б; 2006в; Milanović2015;2016.

3 „Ин тен зив на ре цеп ци ја Ни чеа по че ла је у срп ској књи жев но сти и фи ло зо фи ји у не по-
сред ној ве зи са ши ре њем фи ло зо фи је жи во та“, ка ко ис ти че Ра до ван Вуч ко вић, има ју ћи у 
ви ду гле ди ште да су „Ни че, Берг сон и Зи мел глав ни под стре ки ва чи европ ског ви та ли зма, 
чи ја је су шти на у те жњи да се‚ на ме сто пла тон ске иде је, бо га ста рог те ста мен та, ста ви на про-
сто жи вот‘ (G. Mar tens: Vi ta li smus und Ex pre si o ni smus, Stut tgart, 1972, str. 38).“ У том кон тек сту 
он на во ди да су сту ди ја Бран ка Пе тро ни је ви ћа Фри дрих Ни че (1902) и пре вод Ни че о ве књи ге 
Та ко је го во рио За ра ту стра Ми ла на Ћур чи на (1912), жи во ко мен та ри са ни у пе ри о дици (vuč
ković 1990: 364–365). О ре а го ва њи ма на Ћур чи нов пре вод, ко ја су под ста кла „ла ви ну но вих 
рас пра ва и по ле ми ка о Ни чеу чи је су иде је пре суд но ути ца ле на европ ске то ко ве мо дер не 
и у срп ском умет нич ком и кул тур ном жи во ту“ уп. матовић 2007: 281–283, 315–316, 335.
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че ње ми са о но-фи ло зоф ских аспе ка та ње го ве дра ме Мо дел. Ово де ло 
на ста ло је у то ку Пр вог свет ског ра та, у ко јем Па у но вић учествује као 
до бро во љац срп ске вој ске на Кр фу и у Со лу ну. У том пе ри о ду, ње гов 
рад об у хва та не ко ли ко ства ра лач ких по ду хва та, ме ђу ко ји ма су ком-
по но ва ње пр вог ста ва Пр ве ју го сло вен ске сим фо ни је (1914) и увод не 
му зи ке за дра му Чен гићага  ко ју ће кра јем ра та об ја ви ти у Со лу ну (Па
уновић 1918), као и пи са ње по ме ну те дра ме Мо дел, на ста ле у Со лу ну 
1917. го ди не.4 Реч је о те мат ски ве о ма раз ли чи тим де ли ма, али се Па у-
но вић у сва ком од њих ба ви пи та њи ма оту ђе но сти и су о ча ва њем су бјекта 
с про бле ми ма дез ин те гри зо ва не сли ке све та.5

Ми са о нокри тич ки кон текст драм ских те за 
У дра ми Мо дел, сво јој пр вој пе то чин ки, Па у но вић пред ста вља 

раз ли чи та схва та ња жи во та, све та, ства ра ла штва као су бли ма ци је, те 
умет но сти као сфе ре ко ја афир ми ше те жњу за исти ном и са мо спо зна-
јом. На са мом по чет ку Па у но вић на во ди ау то би о граф ску бе ле шку у 
ко јој на гла ша ва да се вра ћа „је ди ном дру гу свом: са мо ме се би“, што 
упу ћу је на але го ри ју раз ли чи то сти, не схва ће но сти, лу та ња, бор бе са 
дру ги ма и уса мље но сти, ко ја је на зна че на и у ње го вим дру гим де ли ма 
по пут дра ме При мор ци и про грам ски кон ци пи ра не Пр ве ју го сло вен ске 
сим фо ни је.

Дра ма се од ви ја у град ском ам би јен ту, без да ти ра ња вре ме на и 
на зна ке ме ста. Ње ну око сни цу чи не лич но сти че ти ри умет ни ка (сли кар, 
ва јар, му зи чар и пе сник) ко ји отво ре но пре зи ру дру штво и мо рал не за-
ко не. Они има ју мно го то га за јед нич ког: не ма ју но вац, има ју до сто јан-
ство, не це не „ду шев не пле беј це ко ји пред умет ни ком тре ба обо ре не 
гла ве да сто је“, а сва ки од њих те жи да жи ви до след но соп стве ним 
уве ре њи ма. Драм ска рад ња за сни ва се на од но су че ти ри умет ни ка с 
Ма ри јом, су пру гом имућ ног Ђор ђа, ко ја ће, ре дом, сва ко ме од њих би ти 
мо дел и ин спи ра ци ја за на ста нак умет нич ких де ла. Пре о бра жај Ма-
ри ји ног ли ка кроз кон так те с умет ни ци ма ука зу је на ње ну бор бу са 
са мом со бом. Ма ри ја се то ком дра ме су о ча ва с по ти сну том пра зни ном 
не ка да шње, мла да лач ке љу ба ви пре ма пе сни ку, из ко је је по бе гла у 
брак из ра чу на. Ње на од лу ка да у уло зи су пру ге и мај ке при хва ти жи вот 
без љу ба ви стал но је пред иза зо вом, ис пр ва у по тен ци јал ним ерот ским 

4 Мо дел, дра ма у пет чи но ва с пред и гром. Со лун, 2017. Ори ги нал ру ко пи са дра ме на ла-
зи се у јед ном де лу Па у но ви ће ве за о став шти не, по хра ње не у Ар хи ву Ср би је, у окви ру збирке 
Лич ни фонд Не над Јан ко вић, а ко пи ја овог ру ко пи са при дру же на је сег мен ту Па у но ви ће ве 
за о став шти не ко ји се чу ва у ар хи ву Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ.

5 О Пр вој ју го сло вен ској сим фо ни ји вид. милановић 2002а, пред го вор у Пауновић 
2009 и Milanović 2017: 93–96; о дра ми Чен гићага  вид. милановић 2004.
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ве за ма са сли ка ром и ва ја ром, па у пла тон ској љу ба ви с му зи ча ром. 
Умет ни ци и њи хо во ства рала штво до во де је до ра строј ства, али и до 
тре нут ка осве шће ња на са мом кра ју де ла – од лу ке да у по став ци но-
во на ста ле дра ме Мо дел, све до чан ству ње не уну тра шње бор бе, игра 
гла вну уло гу. У пре о кре ту од љу ба ви ка но вом по зи ву она до би ја по др шку 
су пру га Ђор ђа, па се дра ма за вр ша ва сво је вр сном еман ци па ци јом обе 
лич но сти: за хва љу ју ћи умет ни ци ма, њих дво је до би ја ју јед ну вр сту 
про све тље ња ко је им да је мо гућ ност да живе за јед но.

Дра ма Мо дел ре зул тат је Па у но ви ће вог схва та ња по зо ри шне сце не 
као про сто ра за пла си ра ње и раз вој од ре ђе них ми са о но-фи ло зоф ских 
иде ја. Ау тор је по себ но за ин те ре со ван за пи та ња не у са гла ше но сти 
из ме ђу при ро де и дру штве них за ко на, од но са из ме ђу „љу ба ви те ла“ и 
„љу ба ви ду ше“, као и бра ка, мо ра ла, те спе ци фич ног по ло жа ја умет-
ни ка и умет но сти у кон тек сту мо рал них нор ми и ин сти ту ци о на ли зо-
ва ног жи во та. Као и у дру гим сво јим де ли ма, по пут дра ме Ђа во ло ва 
тра ге ди ја и при по вет ке Др Врач, он је вид но ин спи ри сан Ни че о вим 
спи си ма и те жњом да по је ди не ста во ве не мач ког фи ло зо фа усво ји, 
ре ин тер пре ти ра и на свој на чин раз ви је кроз осми шља ва ње књи жев ног 
си жеа.

Не ма сум ње да је Па у но вић био под стак нут Ни че о вим раз ми шља-
њи ма о умет но сти као афир ма ци ји жи во та и да се сро дио с иде ја ма 
не мач ког фи ло зо фа о ис це ли тељ ској мо ћи умет но сти при су о ча ва њу 
са осред њим, ла жним и при вид ним. Че ти ри умет ни ка из Па у но ви ће ве 
дра ме као да за сту па ју им пе ра тив „bu di ono što je si“ (niče2005:11) и 
за јед но с Ни че ом про тив ни су уни вер зал ним етич ким нор ма ма (Исто). 
Ни че је по здра вљао ин ди ви ду а ли зам и раз ли чи тост и твр дио да је чак 
на ив но „uopšte re ći: ‘čo vek bi tre ba lo da bu de ta kav i ta kav!’“, јер „[s]tvar-
nost nam po ka zu je bo gat stvo ti po va ko je us hi ću je, ras koš ra sip nih iga ra i 
pro me ne ob li ka“ (niče1988:6). И Па у но вић је осу ђи вао мо ра ли стич ке 
ста во ве ко ји би ва жи ли за све по је дин це. Ње гов му зи чар, на при мер, 
ис ти че сле де ће:

По сеј те јед ну исту вр сту се ме на на раз не кра је ве све та, да ли ћете 
сву где до би ти исти род? – Чак ни исти плод [...] Исто та ко је и са љу ди ма 
[...] Сва ки је дру га чи ји. Све љу де по се ја ти истим за ко ни ма, про пи са ти 
је дан за све њих, исто је што и не про пи са ти ни за јед но га је дан.

Па у но вић се у дра ми Мо дел уду бљу је у од нос из ме ђу умет ни ка и 
све та „ду шев них пле бе ја ца“. Код Ни чеа је тај свет „‘ста до’, ‘ма са’, ‘дру-
штво’“ ко је „вул га ри зи ра цео жи вот“ и „ти ра ни ше из у зет ке“ (ниче 2003: 
27), док је код Пау но ви ћа реч о мо дер ном дру штву, ње го вом дво лич ном 
мо ра лу и ко мер ци ја ли за ци ји свих вред но сти. Ста во ви и по на шање 



27

Па у но ви ће вих умет ни ка, као и њи хов од нос пре ма дру ги ма у кон крет-
ним сцен ским си ту а ци ја ма, по ста вље ни су као су прот ност том све ту. 
Они су, по пут ва ри ја ци ја на исту те му, при сут ни то ком це ле дра ме, 
а ис ти чу се у су сре ту че ти ри умет ни ка с Ма ри јом и Ђор ђем у ате љеу 
(I чин) и у сце ни при је ма у ве ли ком са ло ну но ве ви ле Ђор ђа и Ма ри је 
(IV чин).6 У сце ни при је ма, из ве шта че ност и про ра чу на тост „ду шев них 
пле бе ја ца“ на уда ру су сва че ти ри умет ни ка, ко ји се пре ма њи ма од но-
се с ци ни змом и на мер ном не уч ти во шћу. Су прот но том све ту, умет ни-
ке во де осе ћа ња ко ји ма ни ка да не тр гу ју. Њи хо во по на ша ње на при је му 
по ка зу је по сто ја ност опре де ље ња: уме сто да ис ко ри сте не сва ки да шњу 
при ли ку да ко нач но иза ђу из си ро ма штва и до би ју јав но при зна ње за 
сво ја де ла, они чвр сто оста ју на соп стве ним по зи ци ја ма, гну ша ју ћи се 
ре пу та ци је у јед ном та квом све ту. Ус по ста вља ње кри тич ке дис тан це 
по твр ђу је и сце на из V чи на са де пу та ци јом „Обра зо ва не омла ди не“, 
ко јом се сар ка стич но ци ља на зва нич ни ке кул ту ре. Та ко ђе, кри ти ку 
не до би ја ју са мо пред став ни ци ин сти ту ци ја не го и умет ни ци, сви они 
ко ји ма ства ра ње ни је уз ви шен циљ, већ сред ство за пред ста вља ње и 
сла ву. По зна то је на осно ву Па у но ви ће ве пре пи ске да је он за зи рао од 
ова квих по ја ва (уп. милановић 2002в). За то се број ни иро нич ни ко мен-
та ри ме ђу умет ни ци ма у ње го вој дра ми мо гу ту ма чи ти и као по твр да 
ње го ве лич не те жње за жи во том ван та квих ига ра, па и ван днев не моде 
и ра зних „иза ма“ ко ји су у умет но сти тог до ба ни ца ли као пе чур ке.7

Па у но ви ћев му зи чар мо жда нај бо ље вер ба ли зу је од нос два све та 
у ди ја ло гу с Ђор ђем, за сни ва ју ћи сво је ми сли пр вен стве но на етич ком 
пла ну. Он ви ди не пре мо сти ве раз ли ке из ме ђу умет ни ка и „светa пле-
бе ја ца“, али ипак ра чу на на њи хо ву ко ег зи стен ци ју: „Два се су прот на 
све та мо гу по ста ви ти јед но по ред дру го га, али по ме ша ти ни ка ко“ (I чин).

Умет ни ци из дра ме Мо дел јед на ки су у од ре ђе њу пре ма „ду шев-
ним пле беј ци ма“, али се они ме ђу соб но раз ли ку ју у соп стве ном све ту. 
Че сто се и не сла жу, а њи хо ве ша ле и ко шка ња по не кад пре ра ста ју у 
за је дљи вост и увре ду. Док се рас пра вља ју, они де лу ју час нон ша лан тно, 
као да се игра ју из ра зо но де или да ола ко алу ди ра ју на му дро ва ње 

6 Па у но вић осми шља ва ефек тан при зор у ко јем су „ду шев ни пле беј ци“ ока рак те ри-
са ни већ са мим ди да ска ли ја ма: „Ула зе го сти: бив ши ми ни стар са сво јом же ном, про фе сор, 
но ви нар, ди пло ма та и још ра зно ра зни оба по ла и раз не ста ро сти. Сви зве ра ју та мо-ам о, 
го то ви сва ког тре нут ка да се ди ве или да исме ва ју оно што гле да ју. Че ка ју са мо са ко је стране 
ве тар да дух не, па и они да се та ко по ви ју [...] Као лут ко ви, сви се уза јам но кла ња ју, јед но 
дру го ме при ча ју, али као да ни ко ни ко га не раз у ме, ни ти се тру ди да шта раз у ме“.

7 На при мер, у пред и гри дра ме пе сник де кла му је не ко ли ко сти хо ва, ко мен та ри шу ћи 
да је ре френ „чист мо дер ни зам“, те да је у ње му све до зво ље но, чак и да не ма сми сла. Или, 
та ко ђе, у раз го во ру из ме ђу сли ка ра и му зи ча ра: „Сли кар: За да нас шта си? Анар хи ста, ни-
хи ли ста или ан ти хри ста? [...] Му зи чар: Да нас? – Да нас ми се још по нај ви ше спа ва. Осни вам 
но ву сек ту: – спа ва ла“.
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фи ло зо фа и ми сли ла ца, а час, опет, крај ње озбиљ но, као да их во ди ни-
че ов ско од ме ра ва ње сна га.8 Но, њи хо ва раз ли чи тост про ис ти че из 
ду бо ко лич ног од но са сва ког од њих пре ма умет но сти и соп стве ном 
ства ра њу, што их на го ни и на ста во ве и по ступ ке и на од нос пре ма се би 
и све ту. Украт ко, ства ра ла штво је њи хов пра ви, ау тен ти чан жи вот, 
ко ји де тер ми ни ше пси хо ло шко-емо тив не и ми са о не мо ти ве њи хо ве 
ег зи стен ци је. У том кон тек сту тре ба схва ти ти и њи хов од нос пре ма 
Ма ри ји, као же ни и умет нич ком мо де лу, али и њи хо ве оп сер ва ци је о 
љу ба ви, по жу ди и бра ку као со ци јал ној уста но ви. По себ ну сим бо ли ку 
има ју њи хо ва де ла, ко ја за јед но с њи хо вим вер бал ним ис ка зи ва њем ми-
сли и це ло куп ном сцен ском ак ци јом ути чу на Ма ри ју и ње ног су пру га.

Деј ство умет ни ка и њи хо вих де ла 
Сли кар је пр ви у кон так ту с Ма ри јом. Ме ђу умет ни ци ма, он нај сла-

би је до ла зи до из ра жа ја, а и нај ма ње је по ткре пљен као лик на драм ској 
сце ни. Не из ја шња ва се мно го ни о пи та њу ства ра ла штва, ни о дру гим 
те мама. Та ко ђе, вест о ње го вом са мо у би ству у V чи ну драм ски је не-
до вољ но уте ме ље на и са зна је се го то во ус пут, из раз го во ра дру гих.

Сли кар је у дра ми сим бол ства ра о ца ко ји се пе си ми стич ки од но-
си пре ма умет но сти и жи во ту. Ње го во плат но „Ма ри јин пор трет пред 
огле да лом“ за по чи ње се ри ју умет нич ких де ла с истим мо де лом. Су ге-
стив но деј ство сли ке и ути сак о ње ној умет нич кој вред но сти пред ста-
вље ни су пр во ре чи ма оду ше вље ња о „ме ђу соб ном та ла са њу ду ша“ 
Ма ри је и сли ка ра, по ве ре ним му зи ча ру у пред и гри дра ме. Ма ри ји на 
уз дрх та лост од го вор је на исту сли ку у I чи ну, да би усле ди ла и уз не-
ми ре на ре ак ци ја ње ног су пру га Ђор ђа, ко ји на осно ву сли ке схва та да 
не по зна је сво ју же ну: „као да те са да пр ви пут и ви дим. Са свим си 
дру га чи ја но што си ми до сад из гле да ла. Чуд но ва то, да ја то до сад ни сам 
за па зио!“ И сам сли кар се од ре ђу је пре ма свом де лу, ис по ве да ју ћи се 
му зи ча ру већ на кра ју пред и гре. Сли ку је ство ри ло оча ја ње, ко је је за 
ње га, че сто, нај ве ћи умет ник. Ма ри ји на не до ступ ност због ду жно сти 
и ма те рин ства, па ти ме и не мо гућ ност да с њим оства ри љу бав ну ве зу, 
ство ри ли су оча ја ње као мо тив ин спи ра ци је. И ње го во дру го де ло, 
„Пор трет са сен ком смр ти“ (III чин), пе си ми стич на је ау то би о граф ска 
при ча са мог ау то ра ко ји ће, по сле не ко ли ко су и цид них на зна ка то ком 
дра ме, свој жи вот за вр ши ти са мо у би ством. Ма ри ји та иста сли ка улива 

8 О од ме ра ва њу сна га са јед на ки ма Ни че го во ри ка да ту ма чи „во љу за моћ“ ко ју он не 
схва та као на гон за са мо о др жа њем или при ла го ђа ва њем, већ као во љу за до ми на ци јом про-
тив све га оно га што је сла би је и не моћ ни је. Та ко ђе, она ни је тла че ње сла би јих, већ од ме ра-
ва ње сна га са јед на ки ма, од ме ра ва ње ко је пред ста вља услов за на ста ја ње све га вред ног и 
по жељ ног. Уп. де таљ ни је MiloŠević 1979: 114.
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страх. Мо дел ко ји пру жа ру ке пре ма ва три, пра ћен ње ном пре те ћом сен-
ком у ви ду ко сту ра, су ро ва је опо ме на да све у жи во ту мо же да из гу би.

Ва јар је дру га чи ји тип умет ни ка и чо ве ка. Он сво ју ства ра лач ку 
енер ги ју цр пи из нео б у зда не же ље за ак ци јом на ко ју га не по ко ле бљи во 
на го не, ка ко и сам ис ти че, ње го ви при род ни ин стинк ти. Он је уве рен 
да пра ви умет ник слу жи при ро ди, да се уно си у њу, при ка зу је је ма у ком 
ви ду, на свој је на чин гле да, али јој не од у зи ма ни шта ње но. Из ових 
схва та ња про ис ти чу и ње го ве дру ге пред ста ве, јер и он жи ви сво ју 
умет ност.

Ма ри ји на са вест и ду жност за ње га су иза зов да у овој же ни про-
бу ди пра ву, ау тен тич ну при ро ду, ко ју она са ма на сто ји да су зби је. 
Ка ко ње го во по и ма ње љу ба ви под ра зу ме ва и „љу бав те ла“ и „љу бав 
ду ше“, оту да по ти че и не спо ра зум с мо де лом. Због то га је ва јар не за-
до во љан скулп ту ром ка кву је Ма ри ја же ле ла. При ка зу ју ћи је с кр ча гом 
у ру ци ка ко „за хва та из ре ке умет но сти“, он по чи ње да се гну ша соп-
стве ног де ла и, на ла зе ћи да је ла жно, уни шта ва га (II чин).

Ва јар не при хва та ком про ми се и ства ра но во де ло, „Кип ма те ре 
ко ја гре шно љу би“, и од Ма ри је тра жи да оно њој бу де мо дел (III чин). 
На ту ра ли стич ки на гла ше на сце на пу на афек тив них ре ак ци ја за вр ша-
ва се сло мом и кло ну ћем и Ма ри је и ва ја ра. Му зи чар, ко ји по том улази 
у ате ље, ис ти че су ге стив ност но ве скулп ту ре, по ре де ћи је с Ма ри јом 
следе ћим ре чи ма:

Два ки па. Је дан жив, али као и да ни је! Без жи во та, без љу ба ви. 
Дру ги је мр тав, па ипак као да је жив. Пун је жи во та, пун је љу ба ви. 
Ко ји ли је сад леп ши! – (При ла зи ки пу) – Из гле да ми да би те би лак ше 
би ло да ти жи во та, не го ли оном дру гом, жи во ме, љу ба ви!?

Ин си сти ра ње на ве зи из ме ђу те ле сне љу ба ви и умет нич ке ин спи-
ра ци је мо гу ће је по ве за ти с Па у но ви ће вим чи та њем Ни чеа. „Же ља за 
умет но шћу и ле по том“, твр ди Ни че, „по сред на је же ља за ужи ва њем 
пол ног на го на, ко ју он са оп шта ва мо згу“ (ниче2003:805). „Јед на и иста 
си ла тра жи се у умет нич кој за ми сли и у пол ном ак ту: по сто ји јед на је-
ди на вр ста си ле“ (исто: 815).

Му зи чар из Па у но ви ће ве дра ме де таљ но ап сол ви ра ми сли о жи во-
ту и љу ба ви. Про блем чо ве ка он ви ди у ра за пе то сти из ме ђу при род них 
и мо рал них за ко на, ко ји су нај че шће у су прот но сти. На тра гу ни че ов-
ског за ла га ња за за шти ту ин стинк та од над моћ но сти ин те лек та, он 
па ра фра зи ра и Ни че о во схва та ње љу ба ви, као и кри ти ку бра ка. На и ме, 
му зи чар раз два ја „љу бав те ла“ и „љу бав ду ше“. Пр ва од њих ре зул тат је 
при ро де, као на го на за про ду же њем вр сте, док су дру гу из ми сли ли љу ди. 
За то је ин сти ту ци ја бра ка, ка ко твр ди му зи чар, не са мо из не ве ра ва ње 
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при ро де не го и за шти та дво стру ког мо ра ла: брак је оза ко ње ни блуд, јер 
он те ле сном ужи ва њу да је ле ги ти ми тет, док про ду же ње вр сте по ста је 
слу чај на по сле ди ца.9 „Љу бав ду ша“ вр ста је при ја тељ ства из ме ђу му-
шкар ца и же не, ко ја не мо ра да има ве зе ни с те лом ни ти с бра ком. Она 
је за му зи ча ра пле ме ни та и уз ви ше на.

Му зи чар при сту па Ма ри ји у скла ду са сво јим пред ста ва ма. Же ље 
им се по кла па ју, па оства ру ју и ве зу ка кву су обо је тра жи ли (IV чин). 
Ме ђу тим, њи хо ва пла тон ска љу бав крат ког је ве ка, јер про ис ти че из 
раз ли чи тих по бу да. За му зи ча ра, она је под сти ца јан по рив умет нич ког 
ства ра ла штва. За Ма ри ју, она је мо гућ ност да мир не са ве сти об ма њу је 
и се бе и дру штво. На пу ту до са мо спо зна је, та ква ве за ће јој би ти кључ но 
ис ку ство у бор би са за блу да ма и пред ра су да ма.

Ка ква је му зи ка ко ју му зи чар ком по ну је, а ко ју Ма ри ја, об у зе та са-
ња ри ја ма, од сут на у соп стве ном до му, не пре кид но сви ра?10 Та му зи ка 
има по себ ну, го то во ма гич ну моћ, не са мо за же ну ко јом је ин спи ри-
са на већ и за ње ну кћер, и на ро чи то за ње ног му жа. Де те ту она зву чи 
ту жно, а Ђор ђе не мо же да је се отре се ни ти мо же да под не се бол ко ји 
му та му зи ка ства ра, бри ше сва ко осе ћа ње и ули ва сво је, бо ле сно и го-
то во са мо у би лач ко. Ма ри ја у њој гле да осе ћа ња и не же ли да је ту ма чи.

Пе сник се из два ја од оста лих умет ни ка. Он је ди ни има стал ну 
љу бав ну ве зу и је ди ни не ма по тре бу да са сво јим мо де лом оства ри 
не ку вр сту емо тив ног од но са. Ње гов не за ко ни ти брак с Ол ги цом ре-
пре зен ту је схва та ња ко ја из но си у IV чи ну, пре те жно у ди ја ло гу са 
Ђор ђем. У осно ви пе сни ко вих раз ми шља ња сто ји те жња за сло бо дом 
опре де ље ња. Ње го ве ин тер пре та ци је, ма ко ли ко по је ди нач но раз ли-
чи те од оних ко је има му зи чар, јед на ко по ка зу ју по тре бу за мо рал ним 
не спу та ва њем и за крај њим ин ди ви ду а ли змом. По сма тра ју ћи при ро ду, 
и пе сник све об ја шња ва у скла ду с ње ним за ко ни то сти ма. Све стан је 
да чо век ни је у ста њу да одо ли веч ној про ла зно сти. Њу не са вла ђу ју 
ни мо рал ни дру штве ни за ко ни. Пе сник је за сло бо дан жи вот: љу бав 
ве же, а не брак, љу ди су осло нац љу ба ви, а не за кон. Ни ди вљи брак 
ни шта не га ран ту је, јер љу бав ни је трај на као и све осим веч не про ла-
зно сти. Глад за жи во том ја ча је но сви мо рал ни про пи си.

Пе сник схва та ду шу као ис по ља ва ње енер ги је те ла. Она је под ло-
жна про ме на ма као и са мо те ло. Оту да сле ди и по и ма ње љу ба ви, ко ју 

9 Са свим је очи глед на Па у но ви ће ва па ра фра за Ни че о вих ста во ва ко је не мач ки фи ло-
зоф из ла же ка да го во ри о бур жо а ском и ари сто крат ском бра ку. Та ко ђе, и у Па у но ви ће вом 
схва та њу љу ба ви ви ди се Ни че ов ути цај: Ни че о во ис ти ца ње сек су ал ног на го на као при род-
ног, на су прот љу ба ви као за но сног осе ћа ња стра сти, ко ју су из ми сли ли љу ди (уп. ниче 2003: 
680, 732).

10 Че твр ти чин по чи ње при зо ром у ко јем Ма ри ја се ди за кла ви ром, за ва ље не гла ве, у 
са ња ри ја ма. Ру ке су јој још на дир ка ма, тек што је пре ста ла да сви ра.
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у це ло сти ин тер пре ти ра као део про це са кре та ња у при ро ди. На сли-
чан на чин раз ми шља и ва јар, па пе сни ко ве ре чи за сту па ју гле ди ште 
оба умет ни ка:

Две се ду ше са мо до тле ста па ју, док не из ве ду пот пу но укр шта ње. 
Док се два те ла не до ве ду до тле да исто ис по ља ва ју. Док не по ста ну 
јед но. Сва ка ће по сле по ло ви на по но во да тра жи но ва укр шта ња. Це ла 
при ро да [...] тра жи ве чи то све но ва и но ва укр шта ња.

Лик Ма ри је оцр та ва же ну ко ја то ком дра ме про ла зи пут бор бе са 
соп стве ним за блу да ма. За њу је мо дел сло бод не љу ба ви, упра во она кве 
ка кву ви ди код пе сни ка и Ол ги це, не мо гућ и не до сти жан иде ал жи во та. 
Ме ђу тим, она то не ис ка зу је, већ и од се бе са ме скри ва, јер је спу та на 
брач ном ду жно шћу и ма те рин ством. Ма ри ја је у јед ном од оних бра ко-
ва ка кве му зи чар љу тито осу ђу је: уда ја из ра чу на, слу чај но ма те рин ство. 
Ка сно је схва ти ла це ну сво јих по сту па ка, али ра за пе та из ме ђу са ве сти 
и на го на за жи во том ра чу на да јој је бар ду ша сло бод на. Су срет са све-
том умет ни ка не до но си јој спа се ње, већ пот пу но ра строј ство. Ни „љу бав 
ду ша“ ко ју на ла зи с му зи ча ром не во ди раз ре ше њу, већ на го ве шта ва 
исти ну ко ју је од се бе та ји ла: глад за жи во том, и те ле сну и ду хов ну. Сам 
крај IV чи на ука зу је на ње ну спо зна ју да ствар ност увек од у да ра од 
опре де ље ња, ма ка ко она са ма гле да ла на свет.

Пе сник је ди ни ни је у си ту а ци ји да се емо тив но од ре ђу је пре ма 
мо де лу, па га Па у но вић ан га жу је да Ма ри ји пре до чи ње ну соп стве ну 
за блу ду. У уло зи сво је вр сног објек тив ног ана ли ти ча ра он јој по след њи 
ша ље сво је де ло, дра му „Мо дел“. За вр ше так пе сни ко вог де ла по кла па 
се с кра јем IV чи на, па цео V чин до но си раз ре ше ње Па у но ви ће ве дра ме.

Ма ри ја се у ду гом мо но ло гу обра ћа умет ни ци ма пре ко њи хо вих 
де ла ко ја кра се ње ну по ро дич ну ви лу. Кроз ре тро спек тив ну са мо а на-
ли зу она до ла зи до са зна ња да се умет ни ци не при ла го ђа ва ју ни че му 
сем сво јој умет но сти. Та ко ђе, она ко нач но има хра бро сти да пре ва зи ђе 
соп стве не ла жи: од лу чу је да глу ми у дра ми у ко јој се оне обе ло да њу ју. 
Њен су пруг се ис пр ва про ти ви тој иде ји, по ми шља ју ћи на њи хов углед 
у дру штву. Ме ђу тим, дру же ње с умет ни ци ма де ло ва ло је и на ње го ве 
бор бе с пред ра су да ма, те он за јед но с Ма ри јом ста је на су прот „све та 
дру штве них пле бе ја ца“. У њи хо вом за вр шном ди ја ло гу и сам ће за кљу-
чи ти да по сто ја ње мо рал них за ко на не зна чи по бе ду над при ро дом и 
да у за ко не ко је су са чи ни ли љу ди сле по ве ру ју са мо бу да ле. Ис ти чу ћи 
да је Ма ри ја до бро ода бра ла што осве же ње тра жи у но вом по зи ву, он 
же ли да сме ло по гле да ствар но сти у очи. Он не мо же зна ти да ли ће га 
Ма ри ја у бу дућ но сти за во ле ти, јер при ро да увек те жи за но вим укр-
шта њем. Оста је са вла да ва ње при род них за ко на, од ри ца ње, али не и 
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пре о бра жа ва ње у су шти ни. Ме ђу тим, Ма ри ја са да дру га чи је гле да 
су пру га и њи хов од нос је пред но вим по чет ком:

Ма ри ја (пад не му жу око вра та): Ђор ђе! Из гле да ми да се ми тек 
са да по чи ње мо раз у ме ва ти!

Ђор ђе: Јер тек са да по чи ње мо при сту па ти јед но дру го ме искре но. 

Ис ку ство ко је су Ма ри ја и Ђор ђе сте кли у дру же њу с умет ни ци ма 
до не ло им је сво је вр сно про све тље ње, мо гућ ност да се про бу де, по гле-
да ју исти ни у очи и при хва те се она кви ма ка кви за и ста је су. Те за да 
ствар ност од у да ра од опре де ље ња не за о би ла зи ни умет ни ке као љу де. 
Са ма умет ност, ме ђу тим, мо же да бу де под сти цај у бор би за афир ма-
ци ју жи во та.

Уме сто за кључ ка
Дра ма Мо дел мо же се са гле да ти у кон тек сту осо бе но сти дра ме с 

те зом, мо дер не гра ђан ске и на ту ра ли стич ке дра ме. Уз ње но очи глед но 
на до ве зи ва ње на иб зе нов ско на сле ђе, Па у но ви ће ва дра ма упо ре ди ва је 
и с по је ди ним до ма ћим мо дер ни стич ким оства ре њи ма. На при мер, она 
је срод на дра ми Су ко би (1911) Све ти слава Сте фа но ви ћа, ка ко по те мат-
ском раз во ју љу бав но-ерот ске, дру штве не и фи ло зоф ско-ин те лек ту-
ал не ли ни је са др жа ја и из ра же ној ре то ри ци, та ко и по на гла ше ном раз-
ли ко ва њу уз ви ше не љу ба ви од чи стог на го на.11 Мо жда је још бли жа 
дра ми Дра го сла ва Не на ди ћа Је дри ли це без је дра (1914), ко ја, та ко ђе, 
по ред три на ве де не те мат ске ли ни је, из ра же них три ан гу лар них од но-
са и ре то рич ке пре ко мер но сти, пред ста вља по ли гон за ин те лек ту ал не 
де ба те о умет но сти, слич но Па у но ви ће вом де лу.12 Као и у сфе ри му-
зич ког ства ра ла штва, Па у но вић је ре а го вао на књи жев не им пул се свог 
вре ме на. Сто га је не сум њи во да би дра ма Мо дел, за јед но с дру гим књи-
жев ним де ли ма Ми лен ка Па у но ви ћа, мо гла да бу де под сти ца јан из вор 
књи жев но и сто риј ских и те а тро ло шких ис тра жи ва ња по све ће них ту-
ма че њу „бе ли на“ с мар ги на кул тур не исто ри је.

Овај рад на пи сан је с ци љем да се са гле да део ми са о них аспе ка та 
Па у но ви ће вог ства ра ла штва, зна ча јан за де фи ни са ње умет нич ке по е-
ти ке овог ау то ра. Иа ко Па у но ви ће ва ин спи ра ци ја Ни че о вом фи ло зо фи-
јом за вре ђу је да љу па жњу и де таљ ни ји осврт на оста ла књи жев на де ла, 
ва жно је ис та ћи да су по је ди ни ни че ов ски аспек ти обе ле жи ли и ње гов 
основ ни, ком по зи тор ски рад. У том сми слу мо же се ту ма чи ти ми са о-
ни свет ње го вих сим фо ни ја и, на ро чи то, по ступ ци ау то ци тат но сти у 

11 О Сте фа но ви ће вој дра ми уп. буњаК 1994 и ПетКовићПрошић 1996.
12 О Не на ди ће вој дра ми уп. лешић 1987: 5–52.
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Дру гој ју го сло вен ског сим фо ни ји (1924). Оба ова де ла ука зу ју на чвр сте 
ау то би о граф ске осно ве ње го вог ства ра ла штва, ко је је и у са мој дра ми 
Мо дел на зна чио као по вра так са мо ме се би, што ће би ти са гле да но у 
бу ду ћим ис тра жи ва њи ма.
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Bi lja na S. Mi la no vić

Mo del,aPlaybyMilenkoPaunović

Sum mary

Com po ser Mi len ko Pa u no vić (1889–1924) was al so a li bret tist of his mu si cal plays, 
which he cre a ted un der the in flu en ce of Ric hard Wag ner. His cre a ti ve in te rests first de ve-
lo ped along the se li nes, which re sul ted in synthe sis in the mu si cal plays Di vi na tra go e dia 
(1910–1912) and Čen gić aga (1923). Ho we ver, a sig ni fi cant part of his dra ma tic oe u vre 
was not con di ti o ned by the com po sing plans, but by the need for the li te rary ar ti cu la tion of 
cer tain tho ughts and at ti tu des. In that con text, he wro te plays Pri mor ci (1911), Đa vo lo va 
tra ge di ja (1912), Mo del (1917), Dvo ri Sr đe Zlo po gle đe (1919), and a short story Dr Vrač 
(1919), which are im por tant for in ter pre ting Pa u no vić’s wor ldvi ews and for un der stan ding 
his mu si cal works.

In most of Pa u no vić’s plays, the the mes of lo ne li ness and the re la ti on ship bet we en 
the su bject and the world, free lo ve and cur rent mo ra lity, in stinct and re a son are exa mi ned. 
They are pre sen ted thro ugh at ti tu des of in di vi dual cha rac ters, ai ming at con fir ming, 
re fu ting, or re la ti vi zing them. The tho ughts to which the aut hor con stantly re turns can be 
sum ma ri zed in the fol lo wing qu e sti ons: Sin ce this world, cre a ted by hu mans, is not good, 
is the re a pos si bi lity for it to be im pro ved, can a man chan ge, re con ci le with him self, and 
re turn to na tu re? In the se arch for an swers, Pa u no vić lar gely turns to the phi lo sophy of 
Fri e drich Ni etzsche.

This pa per is de di ca ted to the analysis of the re flec ti ve and phi lo sop hi cal aspects 
of the play Mo del, to furt her ex plo re and in ter pret in de tail the ele ments im por tant for the 
study of Pa u no vić’s ar ti stic po e tics, which he ac hi e ved in his pri mary, mu si cal works. Wit hin 
this fra me work, dif fe rent un der stan dings of li fe, the world, cre a ti vity as su bli ma tion, and 
the art as a sphe re that pro mo tes the pur su it of truth and self-know led ge, re pre sen ted in 
this play by its main pro ta go nists, are con si de red.

Keywords: Mi len ko Pa u no vić, Fri e drich Ni etzsche, dra ma, play, mu sic, phi lo sophy.
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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 ТЕ Р ТЕК СТУ АЛ НОГ  
ША ПУ ТА ЊА МИ ЛО ША ЦР ЊАН СКОГ  

СА ВИР ЏИ НИ ЈОМ ВУЛФ**  
(II део)

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су раз мо тре ни драм ски аспек ти ин тер тек сту ал них ве за из ме-
ђу Ро ма на о Лон до ну Ми ло ша Цр њан ског и Госпођe Да ло веј Вир џи ни је Вулф. 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 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 (Рјеп нин, Сеп ти мус, На ђа, Ре ци ја) и из ве сног 
за јед нич ког мо тив ско-те мат ског ком плек са. 

У дру гом де лу ра да, у фо ку су су уну тра шња дра ма по ме ну тих брач них па ро ва 
и брач них ак те ра осу ђе них на про паст, ци та ци ја со ци ем ских и пси хем ских на ра тив них 
фи гу ра те уну тра шње Дру го сти. С тим у ве зи раз мо тре на је и ин тер тек сту ал на ци-
та ци ја схе ме по на ша ња по ме ну тих му шких и жен ских ли ко ва (со ли ло квиј са по кој ним 
рат ним дру гом, мо тив де це, мо тив ши ве ња, су и цид), ци та ци ја њи хо вих ме ђу од но са 
и њи хо вог од но са за за јед ни цом у ко јој жи ве, као и ци та ци ја драм ске ак тан ци о не схе ме 
по ти пу мо ди фи ко ва ног тро у гла. 

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 В. Вулф и 
М. 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 не ре ла ци је у умет нич ком про се деу, ци тат-
ност у тех ни ци на ра ци је, ци тат ност у об ли ко ва њу ли ка, ци тат ност у об ли ко ва њу уну
тра шње Дру го сти, ци тат ност со ци ем ских и пси хем ских на ра тив них фи гу ра, ци тат ност 
мо ти ва по кој ног рат ног дру га и су и ци да, ци тат ност ак тан ци о не схе ме, дра ма ти за циј ска 
по тент ност. 

* gri nja@sbb.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, 
а спро во ди се под ру ко вод ством проф. др Со фи је Ко шни чар.
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*
Ком па ра тив на ана ли за мо де ла ли ко ва и 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 
пар Сеп ти мус и Лукрецијa Во рен Смит из ро ма на Го спо ђа Да ло веј и 
брач ни пар Ни ко лај и Нађa Рјеп нин из Ро ма на о Лон до ну ука зу је на то 
да из ме ђу њих по сто ји ису ви ше слич них и за јед нич ких ко ин ци ден ци ја 
да би се оне мо гле сма тра ти слу чај но шћу. Мо гло би се кон ста то ва ти да 
је ту, пре све га, реч о ли те рар ном 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. 

У пр вом де лу ра да раз мо тре ни су кључ ни аспек ти ин тер тек сту-
ал но сти у до ме ну драм ске ци та ци је основ не хро но то пи је и кон тек сту-
ал ног окру же ња оба ре фе рент на тек ста, као и за јед нич ки аспек ти „от-
кло на“ брач ног па ра Во рен Смит и Рјеп нин од хо ри зон та оче ки ва ња 
лон дон ског еста бли шмен та, као уво да у драм ски пад ове две брач не 
за јед ни це у не ми лост зле суд би не. У овом де лу ра да, у фо ку су је уну-
тра шња дра ма по ме ну тих брач них па ро ва ко је су њи хо ви умет нич ки 
твор ци – осу ди ли на про паст. 

Рјеп нин и Сеп ти мус као уну тра шња Дру гост  
лон дон ског еста бли шмен та

Из гу бљен у сво јој де пре си ји, бо ле шћу и не ма шти ном „из дво јен“ 
од ста рих при ја те ља, Сеп ти мус Во рен Смит, са сво јом су пру гом Ре-
ци јом, у кул ту ро ло шком сми слу, по ста је уну тра шња Дру гост1 лон-
дон ског еста бли шмен та. Та их по зи ци ја чи ни нај дра ма тич ни јим па ром 
у Го спо ђи Да ло веј, но си нај ве ћи драм ски на бој, а њи хо ва да ља суд би-
на у на ра то ло шком сми слу кре и ра нај це ло ви ти ју и нај за о кру же ни ју 
драм ску се квен цу у овом ро ма ну то ка све сти. Сми то ви се, као брач ни 
пар, ви ше не укла па ју у оче ки ва ња лон дон ског еста бли шмен та ко јем су 
не ка да, у мла до сти, при па да ли. Оста ју са ми. Исто се до га ђа и брач ном 
па ру Рјеп нин, „На ђи, ћер ки кње ги ње Мир ске“, и „кне зу Ни ко ла ју, Ко љи, 
Рјеп ни ну“ (ЦрњансКи 1976а: 76–77). У еми гра ци ји, а не при кло њен 

1 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 дост 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 а, б, в; Кошничар 2017: 240–245).



37

хо ри зон ти ма оче ки ва ња лон дон ског еста бли шмен та и не у кло пљен у 
њих, Ни ко лај Рјеп нин:

• 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. 
Рјеп нин не ће да му се при кло ни јер „ни пр стом ма ћи не ће, про тив 
Мо скве, про тив ма ћу шке Ро си је“ (ЦрњансКи 1971б: 78). „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 си ло, ја не 
бих ви ше, ни пр стом, про тив Ста љи на, ма као“ (ЦрњансКи 1971б: 78); 

• не од го ва ра ни Ен гле зи ма, ко ји пре ко „фа са да“ сво јих до бро твор них 
дру шта ва и до бро чи ни те ља, ру ску еми гра ци ју, за пра во, умре жа-
ва ју у рад слу жбе тај них аге на та и по ли тич ке игре од ин те ре са за 
Ен гле ску. „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 (Ни ко ла ја) пре тво ри у аген та? 
[...]“ (ЦрњансКи 1971б: 327–329). Рјеп нин, ме ђу тим, сма тра „да нико 
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“ 
(ЦрњансКи 1971б: 318–319). Али, не при кло ње ни, „из дво је ни“, они 
мо ра ју би ти ба рем – по ни же ни, ка жње ни! Обе ћа ва не по сло ве, а 
са њи ма и скром ни при хо ди ко ји су за ви си ли, са да, са мо од до бре 
во ље „до бро чи ни те ља“ – ни ка да не ће до би ти! „Тре ба да се на вик-
не мо на тај осе ћај да смо са ми, сам ци ти [...] Снег је за ве јао и раз го-
во ре о на ма [...] Ћу те о на ма све ви ше. Бр бља ју са мо до бро твор на 
дру штва“ (ЦрњансКи 1976а: 24–25). „От кад су за па ли у ту бе ду, осе-
ћа ју, ко ли ко су уса мље ни, у ту ђи ни“ (ЦрњансКи 1976а: 43). „Би ли 
су жи ви са хра ње ни“ (ЦрњансКи 1976а: 32).

Ци тат ни ди ја лог из ме ђу уну тра шње дра ме  
Рјеп ни но вих и Во рен Сми то вих

По на ша ње Рјеп ни но вих и Во рен Сми то вих, а на ро чи то Ни ко ла ја 
и Сеп ти му са, од ви ја се по за чу ђу ју ће слич ној на ра то ло шкој драм ској 
ма три ци. При то ме су му же ви, као из ра зи та уни тра шња Дру гост ми-
кро кул ту ре Лон до на, мар ги на ли зо ва ни и у њу не у кло пље ни – из гу би ли 
сми сао по сто ја ња. У ра ља ма не при кло ње но сти Рјеп нин и Сеп ти мус 
оста ју пот пу но са ми, за ро бље ни сва ки у сво јој про шло сти. 

Пеј за жи Лон до на: ну жно при бе жи ште без на ђу. Пу ни уну тра шње 
дра ме и раз ди ру ће на пе то сти про у зро ко ва не њи хо вом уну тра шњом 
Дру го шћу, Сеп ти мус и Ни ко лај бес циљ но ту ма ра ју Лон до ном, упи ја-
ју ћи га као ну жно при бе жи ште; пра те му исти пулс и оби ла зе исте ко те: 
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пар ко ве, цр кве, му зе је, слич не ули це, де та ље из при ро де и око ли ша. 
У оса ми чи та ју исте ау то ре, слич ну ли те ра ту ру.

Сеп ти мус „кр ста ри ули ца ма, од ла зи у цр кве, гле да спо ме ни ке [...] 
Ко ра ча спо ри је од оста лих, би ло је окле ва ња и те жи не у хо ду то га чо-
ве ка, али ни шта ни је при род ни је за јед ног чи нов ни ка [...] у ово до ба 
рад ног да на не го да по сма тра ово или оно“ (вулФ 2014: 87). 

„По гну те гла ве по шао је из Хајд пар ка, пре шао ули цу и упу тио 
се ку ћи, про ла зе ћи крај спо ме ни ка по лар ног ис тра жи ва ча Shac kle tonа 
[...] а про шао, по ла ко, и дуж ра зних му зе ја ко ји се ту на ла зе [...] Сти гао 
до јед ног ма лог пар ка, по ред ста ни це под зем не же ле зни це и за шао у 
јед ну ма лу ти ху ули цу, ко ја је још пу на ру ше ви на [...] на тро то а ру, иза 
ње га и ис пред ње га, ни је би ло ни ко га. Ка да је на ста вио да иде ви део 
је на зи ду, по ред фе ње ра, са мо сво ју сен ку [...] бес циљ но, сео је на оро-
ну лу огра ду јед не по ру ше не ку ће“ (ЦрњансКи 1976б: 90–91). Пре до ми-
шља се да ли да „си ђе у под зем ну же ле зни цу“ или ће „пе ши це, кроз 
су мрак све до тр га Нел со но вог [...] Ипак ће пе шке па од ла зи на клу пе 
ко јих има ту, иза По ште, у ма лом пар ку [...] чи та во ја то вра ба ца, ко ји су 
вр ло круп ни у Лон до ну, оп ко ља ва ње го ву клу пу у су мра ку, и, он их 
по сма тра, ту жно“ (ЦрњансКи 1976б: 135).

Сеп ти мус при ме ћу је ка ко је „пре ко пу та ста ни це под зем не же ле-
зни це Ре гент пар ка зе мља још из гле да ла зе ле на и рас цве та на [...] об ра сла 
влак ни ма ко ре но ва и ис пре пле те ном тра вом“ (вулФ 2014: 85). Лу та ју ћи 
Лон до ном, Рјеп нин при ме ћу је ка ко „ко рак по ко рак, дуж ре ке Тем зе, 
про ле ће ула зи у Ен гле ску, а у пар ко ви ма Лон до на по ја ви ше се кро ку си“ 
(ЦрњансКи 1976а: 179).

Бег од ствар но сти: ева зи је у чи та њу. И Сеп ти мус и Рје нин чи-
та ју све што им до ђе до ру ку. У оса ми, Сеп ти мус „гу та Шек спи ра, 
Дар ви на, Исто ри ју ци ви ли за ци је“ (вулФ 2014: 87). „По но во је отво рио 
Шек спи ра [...] Ка ко се Шек спир гну шао чо ве чан ства – кин ђу ре ња, ра-
ђа ња де це, по хле пе уста и тр бу ха. То је сад от крио Сеп ти мус; ту по-
ру ку скри ве ну у ле пој ре чи“ (вулФ 2014: 92). 

И Рјеп нин је, да ни ма, по све ћен чи та њу Шек спи ра, књи га о На по лео-
ну, при ро ди, о ло ву на ме две де на Кав ка зу итд. До био је на по клон књи гу 
о гра ду у ко јем је ро ђен, а „за ко ју му По кров ски ре че: ‘Санктпе терс бург, 
књаз – Ве не ци ја Се ве ра! Нај леп ша ва рош на све ту’“ (ЦрњансКи 1976б: 348). 

Драм ски со ли ло кви ји с по кој ним рат ним дру гом. Фак то ци та ци ја, 
и на осно ву ње раз ви ја ње бо га тог ин тер тек сту ал ног ди ја ло га, из ра же-
но је при сут на у Сеп ти му со вим и Рјеп ни но вим драм ским со ли ло кви-
ји ма. Нај ве ћи део оса ме обо ји ца про во де ду бо ко у сво јим ми сли ма 
оп хр ва ни про шло шћу, по што је са да шњост за њих не при хва тљи ва, а 
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бу дућ ност за ви је на у бес пер спек тив ну цр ни ну. Обо ји ца у сво јим ми-
сли ма, као цен трал но ме сто, лај мо тив, има ју по кој ног рат ног дру га! 
Сеп ти мус има свог Еван са, а Рјеп нин сво га Бар ло ва. 

„Сеп ти мус је био је дан од пр вих до бро во ља ца“, ве те ран из Пр вог 
свет ског ра та (вулФ 2014: 89). „До био уна пре ђе ње; при ву као па жњу, 
чак на кло ност свог офи ци ра Еван са по име ну. Би ли су као два пса који 
се игра ју на про стир ци крај ог њи шта [...] Они су мо ра ли да бу ду за јед-
но, све да де ле да се ту ку и сва ђа ју. Али, ка да је Еванс по ги нуо [...] баш 
пред при мир је у Ита ли ји“ (вулФ 2014: 90), Сеп ти мус се и сам из не на-
дио ка ко је тај гу би так „та ко ста ло же но и раз бо ри то при мио [...] да ни шта 
ни је осе ћао [...] Рат га је то ме на у чио“ (вулФ 2014: 90). Да, гу би так је 
при мио мир но, али га, мр тав, Еванс – ви ше ни је на пу штао. Тај до жи-
вљај је Сеп ти му са увео, ти хо и си гур но, у ду бо ку де пре си ју ко ја се ма-
ни фе сто ва ла при вид ном без о се ћај но шћу. 

Не раз двој ни рат ни дру го ви – Бар лов, „но си лац сва че ти ри ре да, 
ор де на Све тог Ге ор ги ја“, и Рјеп нин, бе ло гар деј ски офи ци ри нај ви шег 
ран га ру ске цар ске вој ске – за јед но су про шли све: и нај ве ће по ни же ње 
ка да су пре жи ве ли „ту че ни, и осра мо ће ни би ли при ну ђе ни да се у Кер-
чу, на Цр ном мо ру, укр ца ју у ен гле ску олу пи ну ко ја их је пре во зи ла у 
Ру му ни ју и Тур ску“. Бар лов све то ни је мо гао да при хва ти, на то ни је 
мо гао да при ста не: „убио се“, и од тог тре нут ка Рјеп нин га се ви ше „ни је 
мо гао отре сти“ у сво јим ми сли ма (ЦрњансКи 1971б: 62–64, 290–291).

И Вулф и Цр њан ски су за об ли ко ва ње тих „ми сли то ка све сти“ о 
„по кој ном рат ном дру гу“ ода бра ли спе ци фи чан, за њих за јед нич ки, 
из ра жај ни об лик, ко ји је, по ти пу на ра тив ног окви ра – со ли ло квиј, а у 
струк тур ном сми слу „уни тра шњи, ла жни ди ја лог“ јер све ми сли об-
ли ку је јед но ли це у два гла са – Сеп ти мус, од но сно Рјеп нин. При то ме 
је и на чин ре а ли за ци је уни тра шњег ди ја ло га иден ти чан: увек „по ме-
рен“ од уо би ча је ног, при род ног на чи на го во ре ња. Та ко и Сеп ти мус и 
Рјеп нин глас сво га по кој ног дру га увек „чу ју у сво јим уши ма“ или као 
ње го во ша пу та ње, или као ки кот, или он пе ва, или ви че, или пла че итд. 
– што ука зу је на из у зет ну дра ма тич ност до жи вља ја ко ји Сеп ти мус и 
Рјеп нин има ју то ком тих сво јих уну тра шњих ева зи ја с по кој ним дру гом. 

„Пав ши у бе ду, лу та ју ћи по Лон до ну, био се на ви као да раз го ва ра 
сам са со бом, па је мр мљао и ша пу тао умор но“ (ЦрњансКи 1976а: 248). 
„Ко ра ча ју ћи кроз Хајд Парк [...] Рјеп нин је био му чен, увек по но ва, 
ки ко том и ша па том, у уши ма, свог, по кој ног, дру га, Бар ло ва, ко ји се 
убио – али ко јег се ни је мо гао отре сти. То ша пу та ње, у уво, то уо бра-
же ње, би ло је по ста ло, код тог Ру са, стал но, чим би раз ми шљао о по врат-
ку у Ру си ју. Бар лов му је ша пу тао да је то та ко не из бе жно, кад чо век 
хо ће да се вра ти та мо, ку да не мо же ви ше да се вра ти, осим у се ћа њу 
или у смр ти. До ви ђе ња, да кле, не где у Сан ктпе терс бур гу, књаз, кад 
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до ђе вре ме, да нас, фа ми ли је, но се и са хра њу ју, по дру ги пут“ (Црњан
сКи 1971б: 327–329).

Сеп ти мус у се би „при ча сам са со бом, при ча с мр твим чо ве ком, 
та мо на клу пи [...]“. Ре ци ја „мо ра да се вра ти ти Сеп ти му су ко ји се ди 
та мо, на зе ле ној клу пи, ис под др ве та, при ча с оним мр твим Еван сом 
[...] ко ји је био ве ли ки Сеп ти му сов при ја тељ, по ги нуо је у ра ту. Али, 
та кве се ства ри сви ма де ђа ва ју. Сва ки чо век има при ја те ља ко ји је по ги-
нуо у ра ту“ (вулФ 2014: 68–69). „Онај чо век, ње гов по ги ну ли при ја тељ, 
Еванс, до шао је, ка же он Ре ци ји. Пе вао је иза па ра ва на“ (вулФ 2014: 
144). Сеп ти мус у ми сли ма чу је „ка ко ње гов мр твац пе ва иза жбу но ва 
зим зе ле на; [...] Еванс, Еванс, Еванс – ње го ве по ру ке из све та мр твих“ 
(вулФ 2014: 151). Сеп ти мус ослу шку је „не ки глас се чуо иза па ра ва на. 
Ша шу ће. То Еванс го во ри. Мр тви су с њим. ‘Еван се, Еван се – по ви као 
је; он го во ри сам са со бом“ (вулФ 2014: 97). 

Сеп ти мус је „ви део [...] Ре ген тов парк пред со бом [...] он за пе ва. 
Еванс од го во ри иза др ве та. Мр тви су у Те са ли ји, пе вао је Еванс, ме ђу 
ор хи де ја ма. Та мо су че ка ли да се свр ши Рат, и сад су мр тви, сад су Еванс“ 
(вулФ 2014: 72–73). На клу пи у Ре ген то вом пар ку, „се део је, та ко, осме-
ху ју ћи се та јан стве но на мр твог чо ве ка (Еван са)“ (вулФ 2014: 74). 

Пре би ра ју ћи по свом со ли ло кви ју ми сли о Со ро ки ну ко ји га је из не-
на дио сво јом уло гом ма кроа у ша ка ма го спо ђе Пе терс, Рјеп нин чу је 
„ка ко му по кој ни Бар лов ша пу ће, при ја тељ ски, на уво. Ето чуд на про-
ме на. Вот чуд ниј ме та мор фоз, књаз“ (ЦрњансКи 1976а: 376). Још јед но 
раз о ча ра ње, на сва ком ко ра ку, го ди на ма, у из бе гли штву. Јед на по јед на, 
па да вред ност ока је да ва ла сми сао жи во ту. 

Дис курс це лог по гла вља „Ау ро ра“, у ко јем ви ди мо Рјеп ни на за-
не тог над књи гом о Санкт Пе терс бур гу – на ра тив но је об ли ко ван као 
уну тра шњи ди ја лог Рјеп ни на са по кој ним рат ним дру гом Бар ло вим 
(ЦрњансКи 1976б: 281–291). „Рјеп нин је узео да ви ди ту књи гу о Санкт 
Пе терс бур гу [...] по чео је да је пре ли ста ва, раз не жен и ту жан. Де вет сто-
ти на да на оп са де – мр мљао му је по кој ни Бар лов у уво. А из др жа ли 
су. Па као“ (ЦрњансКи 1976б: 253). „Ужа снут и ту жан, пре ли ста ва ју ћи 
стра ни це те књи ге о Санкт Пе терс бур гу ко ју му је по кло нио По кров-
ски, Рјеп нин се тр гао као уда рен у гру ди. Дах му је за стао. Чуо је смех 
по кој ног Бар ло ва, кад је угле дао сли ку Анич ко вог мо ста [...] ту, пре ко 
пу та [...] би ла је ку ћа ње го вог де де [...] Чуо је ка ко му се не ко сме је, у 
гла ви. Сме јао му се ње гов по кој ни друг Бар лов. Ваш дом, књаз – ша-
пу тао му је у уво. Ваш дом“ (ЦрњансКи 1976б: 254). На фо то гра фи ји у 
књи зи о Санкт Пе терс бур гу „рат ни брод био је укот вљен на Не ви. За 
веч ност књаз! – чуо је ка ко му Бар лов ша пу ће у уво [...] Да здра ству
јет Ау ро ра! – чуо је ка ко му, кроз смех, до ви ку је по кој ни Бар лов [...] 
Ја сам Ау ро ра, – ви ка ла је сли ка. Па до бро, да здра ству јет Ау ро ра – 
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од је ки вао је му кли глас Рјеп ни нов, у ње го вој гла ви“ (ЦрњансКи 1976б: 
288). „Да здра ству јет де ка бр – по чео би он да је дан глас, у ње му, да 
ви че. У ње го вој гла ви. Да ли смех Бар ло ва, да ли ша пат ње го вог ср ца, 
ко је ку ца ја ко? [...] Ро сиј ско му де ка бру сла ва“ (ЦрњансКи 1976б: 330).

„Мр мља ли су, он и Бар лов, већ пет го ди на, је дан дру гом, у уво, 
ша пу та ли у гла ву, се ћа ли се је дан дру гог, ско ро сва ки дан [...] али, от кад 
је Рјеп нин био до шао у Лон дон, све че шће, и ако је то крио пред На ђом, 
док је би ла ту“ (ЦрњансКи 1976б: 285). „Рјеп нин је, и не хо ти це, све 
че шће, по ми њао у се би и чуо њи хов ме ђу соб ни ша пат у уве ту, као и 
Бар ло вље ве ре чи и ње гов смех, и ње го ве ми сли. А у по след ње вре ме, 
чак и Бар ло вљев, плач“ (ЦрњансКи 1976б: 285). „[...] чуо је Рјеп нин, 
не чуј но, по кој ног Бар ло ва, у свом уве ту. Ша пат свог мр твог дру га, ко ји 
је, већ го ди на ма, Рјеп ни на пра тио сво јим гла сом и ша пу та њем, не чуј-
но“ (ЦрњансКи 1976б: 348). „Хо ро шо, хо ро шо, књаз – чуо је ка ко му 
Бар лов [...] мр мља са не ког дру гог све та, опет, у уво. Ја уже ује хал – но 
оста ви те тут мње двер от кри тој. Мо јеј жи зњи тут је ди ниј смисл. 
Ја одох, али оста ви те, ту, и за ме не, отво ре на вра та. Мог жи во та ту је 
је ди ни сми сао“ (ЦрњансКи 1976б: 290–291).

Дра ма у зи ду. Мо тив зи да и Вулф и Цр њан ски ве зу ју за де пре сив-
ност сво јих ре фе рент них ли ко ва, за Сеп ти му са, од но сно Ни ко ла ја – као 
ме та фо ру њи хо ве без из ла зно сти. Сто га је мо тив зи да че сто удру жен 
с мо ти вом по кој ног дру га, Еван сом, од но сно Бар ло вим, с ин тен ци јом 
по ја ча ва ња сиг на ла о ду би ни њи хо ве де пре сив но сти ко ја во ди ка са-
мо у би ству. 

Ре ци ја очај но при ме ћу је да „Сеп ти мус [...] по ста је све чуд ни ји и 
чуд ни ји. При ча ка ко не ко го во ри иза зи до ва њи хо ве спа ва ће со бе [...] 
то Еванс по ку ша ва, по ку ша ва“ (вулФ 2014: 69). Он уз не ми ре но при ме-
ћу је ка ко га „окру жу ју круп не цр ве не ру же ко је ра сту по зи до ви ма ње-
го ве спа ва ће со бе [...] оне га гу ше [...] то Еванс иза њих из ви ру је и сме је 
му се“ (вулФ 2014: 72). 

Цр њан ски, раз ви ја ју ћи ин тер тек сту ал ни до ја лог с В. Вулф, мо тив 
зи да ко ри сти и у ба нал ном и у ме та фо рич ном зна че њу. Раз ви ја га на-
ро чи то у дру гом де лу Ро ма на и то, пр во, као ре ал ну ба нал ност ве за ну 
за по гла вље „Со ро кин у зи ду“ (ЦрњансКи 1976а: 360–376):

Чу је Рјеп нин „у зи ду – ти хи ша пат – смех – по љуп ци – ма же ње 
же не – уз ди са ји. У зи ду, од не ку да, и ми рис ци га ре те [...]. Рјеп нин је 
ослу шки вао као ска ме њен, гле дао у зид [...] Био је си гу ран да при су-
ству је љу бав ном са стан ку го спо ђе Пе терс и Со ро ки на [...] У зи ду се чу ло 
све че шће, то, глу па во, дар линг, дар линг [...] Секс! Ко рен све га? Му мла-
ње. А за тим, у зи ду: how won der ful, how won der ful, dar ling, [...] а све се 
то за вр ша ва ло не ким при гу ше ним ја у ком од ужи ва ња, код те же не [...] 
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Од врат на ко ме ди ја у зи ду [...] Је ли то та фа мо зна љу бав? [...] Рјеп нин 
је гле дао за пре па шћен у тај зид, ко ји га је де лио од те сце не [...] Секс! 
Ко рен све га?“ (ЦрњансКи 1976а: 364–365). Још га је ви ше по ра жа ва ла 
чи ње ни ца да „она при то ме пу ши. Две ци га ре те, у исто вре ме. Јед на је 
са мо Со ро кин. Два ужи ва ња. Со ро кин као дим“ (ЦрњансКи 1976а: 373). 
„Рјеп нин је био за пре па шћен, кад чу, ка ко Со ро кин по чи ње не што да 
мо ља ка [...] снис хо дљи во, го спо ђу Пе терс, да му по мог не да се не ка ква 
упла та од ло жи [...] Рјеп нин је са да ста јао као уко чен, ис пред зи да. Тај 
чу ве ни Рус? Је дан од нај мла ђих ен гле ских ави ја ти ча ра? Ма кро?“ (Црњан
сКи 1976а: 367). „По сле тог до жи вља ја Со ро ки на у зи ду [...] Рјеп ни ну је 
Со ро кин био од вра тан. До рад ник, у ту ђем бра ку. Ма кро. Не ни је то љу бав“ 
(ЦрњансКи 1976а: 373). „Ко ит Со ро ки на ко ји је, у зи ду, слу шао, по ква рио 
је Рјеп ни ну и ужи ва ње у при ро ди те ве че ри“ (ЦрњансКи 1976а: 374). 

Цр њан ски, по том, мо ти ву зи да све че шће и све ви ше при да је ме-
та фо рич но зна че ње, удру жу ју ћи га с мо ти вом мрт вог дру га Бар ло ва. 
На кра ју, тај мо тив, иа ко, по но во, у ба нал ној пре зент но сти – по ста је отво-
рен зов у смрт: 

„Ко то пи ше? – чу је, у зи ду, глас по кој ног Бар ло ва, у гла ви. Ко сме 
то да ка же? Пи та ју три гла ве На по ле о но ве, на зи ду [...] Ко се то усу ђу је 
да бр бља, игра ју ћи ша ха, са На по ле о ном? Он је луд. Тај Рус“ (ЦрњансКи 
1976б: 376). „До ста с На по ле о ном у зи ду – у ње му је, не што, то, ви ка-
ло [...] Бар лов је ви као“ (ЦрњансКи 1976б: 330).

По след њи по сао ко ји је, пред са мо у би ство, узео да ра ди – био је 
мо ле рај. „Рад мо ле ра [...] био му је сва ки дан све ми ли ји“ (ЦрњансКи 
1976б: 342). „Кат кад би Рјеп нин, се де ћи, та ко, на мер де ви на ма, за гле-
дан у зи до ве, и по гу рен, за ста јао у ра ду, да ми сли, па би пе ву шио“ 
(ЦрњансКи 1976б: 343). „Оно, што је би ло лу до, и по ми сли ти, по сле 
то га, би ло је да ће се уби ти. Не пре о ста је му ни шта дру го“ (ЦрњансКи 
1976б: 343). „Рјеп нин се био то ли ко уду био у тај по сао, у ту ге о ме три-
ју на зи ду [...] да је осе ћао, сад да се око ње га, ње го вог жи во та, и на-
ме ре са мо у би ства, ства ра на зи до ви ма – ства ра он на зи до ви ма – не ки 
свет ње го вох ми сли, не ки свет ми ра, уте хе, игре ин те лек та, па и крат-
ког од мо ра, од жи во та. Ти ши ну. Био је то чу дан слу чај, при кра ју ње-
го вог жи во та, а не што, као увод, у не ки бо љи жи вот, и не ки бо љи свет“ 
(ЦрњансКи 1976б: 343–344). „Зи до ви, већ ско ро до по ла пре кри ве ни 
ге о ме триј ским сли ка ма, го во ри ли су му, сво јим ле де ним го во ром ло-
ги ке, као да је у не кој гроб ни ци, да не ма, и не мо же би ти, за чо ве ка, 
уте хе“ (ЦрњансКи 1976б: 344). 

Кон тра пункт ева зи ји: же не се бо ре за сва ко дне ви цу – ши ве њем. 
Док су се Рјеп нин и Сеп ти мус пре пу сти ли свом стра да њу, ева зич ним 
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лу та њи ма, уро ње ни у уну тра шње ди ја ло ге са сво јим по кој ним рат ним 
дру го ви ма, на уском, јед но смер ном пу ту ка смр ти, њи хо ве су пру ге, 
Ре ци ја и На ђа, бо ре се да очу ва ју брак и ма те ри јал но оп скр бе по ро ди-
цу. Обе ши ју. На ђа лут ке, а Ре ци ја ше ши ре и га лан те ри ју. О то ме, на 
мно го ме ста у тек сту, го во ре и Вулф и Цр њан ски. 

„Ре ци ја се ди ту, за сто лом, и пра ви ше ши ре [...] са ти ма пра ви ше-
ши ре. Из гле да бле да, та јан стве на, као љи љан ко ји се уто пио под во дом, 
по ми сли он“ (вулФ 2014: 92). „По сма трао ју је ка ко кро ји и уде ша ва, 
као што чо век по сма тра пти цу ка ко ска ку ће и ле пр ша у тра ви“ (вулФ 
2014: 93) Сеп ти мус је „мо гао да чу је [...] ње но куц ка ње ма ка зи ца [...] 
про вла чи ла је жи це кроз обо је не пер ле у чан чи ћи ма; да ва ла кру тој 
тка ни ни сад овај сад онај об лик; сто је био пре пун пер ја, шљо ки ца, 
сви ле них ко на ца, врп ци; ма ка зе су куц ка ле по сто лу; али му је ипак 
не што не до ста ја ло; ни је мо гао да осе ћа. Ме ђу тим, куц ка ње ма ка зи ца, 
пра вље ње ше ши ра, све га је то шти ти ло; оси гу ра ва ло без бед ност; да-
ва ло му уто чи ште“ (вулФ 2014: 90). „Ши ју ћи – раз ми шљао је Сеп ти мус 
– она (Ре ци ја) ства ра шум као ко тао на ог њи шту, кљу ча ју ћи, мр мља-
ју ћи, ве чи то у по слу, док њ е ни сна жни, ма ли ши ља ти пр сти пра ве 
на бо ре и бо до ве; а игла сва ки час за бле сне“ (вулФ 2014: 148). Лу кре-
ци ја је би ла „ве се ла, с ма лим ве штим пр сти ма ко је је има ла оби чај да 
ску пи и ка же ‘Све је у њи ма’. Сви ла, пер је, шта све не, по ста ја ло је 
жи во под њи ма [...] она је увек спрет но успе ва ла да ис ко ристи сва ки 
ко ма дић ма те ри је“ (вулФ 2014: 91).

„Рјеп нин слу ти, да је, и она, из не мо гла, ши ју ћи сво је лут ке и ну-
де ћи их по Лон до ну [...] Та ге не рал ска ћер ка, у Ру си ји, раз у ме се, ни је 
зна ла ни да ши је. Увла чи и сад, у Лон до ну, иглу на ко нац, а не ко нац 
на иглу [...] Би ло је мно го су за, око то га [...]. Ме ђу тим, жи вот је, за чу до, 
На ђу, ћер ку кње ги ње Мир ске, пре тво рио у вред ну и раз бо ри ту шва љу. 
Ра ди ла је од ју тра до мра ка код сво је ши ва чи це“ (ЦрњансКи 1976а: 
76–77). Жи вот је чу до и нај ве ћи је мај стор за не ве ро ват не обр те: „да 
би пре жи ве ли, На ђа, ћер ка прин це зе Мир ске, ши је лут ке“ (ЦрњансКи 
1976б: 248) и про да је их по ули ца ма Лон до на. Не без раз ло га, ка да је 
улич ном чи ста чу ци пе ла пла тио услу гу, „Рјеп нин је по ми слио да би, 
та ко, мо гао за вр ши ти и он, у Лон до ну – књаз, ру ски“ (ЦрњансКи 1976б: 
270). „Јед но ју тро јој ка же да му се ви ше и не жи ви, ни кад би мо гао 
да се у сво ју про шлост вра ти [...] а жи вео је као принц, у мла до сти, – у 
ино стран ству, ме ђу стран ци ма. А у вој сци ме ђу обе сним кне же ви ма“ 
(ЦрњансКи 1976а: 200). 

Жен ска ин ту и ци ја: де те би мо гло да спа се брак. Обе су пру ге 
има ју исту иде ју као слам ку спа са за брак – де те. „Ре ци ја је ре кла да 
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мо ра да има де це. Они су у бра ку већ пет го ди на, а не ма ју де це“ (вулФ 
2014: 92). „Она не мо же да оста ри а да не ма де це! Она је мно го уса мље на 
[...] из да ле ка је чуо ка ко је ца; чуо је то ја сно [...] упо ре до са сла ви ном ко ја 
ка пље“ (вулФ 2014: 94). Сеп ти мус, у свом де пре сив ном ста њу, ни је био 
за ин те ре со ван за де цу; се ћа се и „ка ко се Шек спир гну шао [...] ра ђа ња 
де це, по хле пе уста и тр бу ха. Не, ни је он за де цу!“ (вулФ 2014: 92).

На ђа је ре ше на: „хлад но ћу, ко ја је у њи хов брак би ла ушла, као 
не ка сен ка са ули це [...] мо ра ода гна ти [...] Она осе ћа да се ме ђу њи ма, 
пр ви пут, у бра ку ко ји тра је два де сет и шест го ди на, не што зло до га ђа 
[...] И она ми сли и гро фи ца Па но ва та ко ми сли [...] да су де ца у бра ку лек 
за по ро ди цу [...] она то же ли [...] а што же на же ли, и Бог хо ће“ (Црњан
сКи 1976а: 103, 108, 117).

Осло бо ди ти се зна чи: осло бо ди ти се брач не од го вор но сти. Осе-
ћа ње оба ве зе пре ма су пру зи, пре ма ње ној по жр тво ва но сти, до бро ти, 
али, исто вре ме но, и осе ћа ње лич не не мо ћи да свој брач ни брод уве де 
у си гур не во де, из лу ђу ју и Сеп ти му са и Рјеп ни на, чи не ћи их још де пре-
сив ни јим. Ако не мо гу да по мог ну свом бра ку, мо гу ба рем да сво је во-
ље не су пру ге осло бо де се бе и сво га те ре та. Сва ки не ка, да ље, на ста ви 
сво јим пу тем – сам! Сви ма би би ло лак ше. Мо тив осло ба ђа ња од брач-
не од го вор но сти, ко ји је за јед нич ки за оба ли ка, Вулф и Цр њан ски 
раз ли чи то на ра тив но и драм ски ва ри ра ју, али га по но во сво де на за-
јед нич ки из лаз-крај: ра ста нак па ра (осло ба ђа ње јед но од дру гог) и 
са мо у би ство су пру га-му жа. 

До кле год је „са Ре ци јом, у бра ку, по сто ји [...] љу бав пре ма по ро-
ди ци; част; хра брост; сјај на ка ри је ра [...] ко ји се ста ра ју о то ме да се ти 
не дру штве ни /са мо у би лач ки/ на го ни [...] др же под кон тро лом“ (вулФ 
2014: 106). Сеп ти мус осе ћа да је Ре ци ји жи вот са њим по стао ве ли ко 
бре ме, она се ло ми, гу би сна гу, од ла же бур му на стра ну. „Пу стио јој је 
ру ку. Крај је њи хо вом бра ку, по ми сли он с бо лом, с олак ша њем. Ко-
но пац је пре се чен [...] сло бо дан је, као што је и од лу че но да он, Сеп ти-
мус, бу де сло бо дан; сам је (јер је ње го ва же на од ба ци ла сво ју бур му; јер 
га је на пу сти ла“ (вулФ 2014: 70). „Иа ко је са да пот пу но сам [...] на пу штен 
као што су уса мље ни они ко ји уми ру, има не ке сла сти у све му то ме; 
сло бо де ко ју не по зна ју ве за ни“ (вулФ 2014: 96). „Пре тио је да ће се 
уби ти. Не ма дру гог из ла за“ (вулФ 2014: 100). „Го во рио је да ће се уби ти“ 
(вулФ 2014: 101). „То је пре и мућ ство уса мље но сти, кад је сам са со бом, 
чо век мо же да ра ди шта хо ће“ (вулФ 2014: 155). 

„На ђа, до бра На ђа“ же ле ћи да га спа си бри ге о себи, и да му та ко 
олак ша жи вот у бе ди, у Лон до ну, ка же: „Са мном је те шко. Ја имам 
са мо јед ну ми сао. Ка ко бих спа сла вас од про сјач ког шта па у Лон до ну. 
Знам да и ви же ли те, за ме не, то исто“ (ЦрњансКи 1976а: 74). „Бо ље би 
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би ло да ме оста ви те. Бо ље би про шли, са ми [...] Њен муж јој он да, као 
не ком де те ту, ми лу је и гре је, сво јим да хом, ру ку“ (ЦрњансКи 1976а: 56). 

„Да раз го ва ра мо о мом од ла ску у Аме ри ку, код Ма ри је Пе тров не. 
До шла сам до уве ре ња да нас, ов де, за и ста, ни шта до бро ви ше не оче-
ку је. Да ће мо се са мо му чи ти до смр ти. Све је уза луд. Ја то не ћу да гле-
дам. Тре ба да по ку ша мо, и то, – да се ра ста не мо. Мо жда ћу вас та ко 
спа сти“ (ЦрњансКи 1976а: 253). У бе са ној но ћи, кад На ђа, на по кон, глад-
на, за спи, Рјеп нин по ку ша ва да за њу про на ђе спас, па у сво јој без из ла-
зно сти раз ми шља и о ње ној иде ји да се раз дво је: „Гле да то ле по ли це 
и жа ли је. За ту же ну Рјеп нин је био го тов да уби је [...] Али Лон дон, 
ко ји ће уби ти ту же ну, ни је мо гу ће уби ти. Ни шта не мо же то огром ној 
ва ро ши. Све што мо же, то је да по ку ша да ту же ну по ша ље [...] тет ки 
ње ној, у Аме ри ку. Ту лу ду ми сао но си у се би, хва та се за ту ми сао, као 
што се да вље ник хва та, и за слам ку, ка жу“ (ЦрњансКи 1976а: 62). „Ма 
ка ко, ма ка ко, тре ба не што учи ни ти да је скло ни. Да је спа се. Би ла је 
та ко до бра. Ни ко не ма пра ва да још не ко га, са со бом, у гроб во ди“ 
(ЦрњансКи 1976а: 68). „Зна и он, да ће они, уско ро, по то ну ти. На ла зи 
се у бу ри, на па лу би на кри вље ној [...] То ну. А то ни је ла ко гле да ти“ 
(ЦрњансКи 1976а: 69). Да кле, „Је ди но, што сад тре ба учи ни ти, не раз-
ми шља ју ћи да ље, тре ба ту же ну, ко ју во ли, да спа се. На го во ри ти је да 
оде тет ки. А по сле, кад бу де чуо да је спа се на, про сјач ког шта па, нек 
бу де шта бу де“ (ЦрњансКи 1976а: 113).

„Од не дав на по чео је и он да пред ла же, да она, ипак, оде у Аме-
ри ку, тет ки“ (ЦрњансКи 1976а: 201). Ме ђу тим, На ђу по чи ње да му чи 
то што „слу ти шта јој спре ма и за што би же лео да је се отре се. Же лео 
би да се бе при не се на жр тву да би се она спа сла [...] При ча, као да је 
она већ оти шла тет ки, у Аме ри ку. При ча, као да се вра тио у свој жи вот 
од пре три де сет го ди на [...] ка да она у ње го вом жи во ту ни је ни по сто-
ја ла [...] а он, по гну те гла ве, пи та се и сам, ка ко ће се све то свр ши ти 
из ме ђу ње га и ње го ве же не, ко ју во ли, а на пу шта је“ (ЦрњансКи 1976а: 
240). 

У сво јој брач ној дра ми, На ђа и Ни ко лај јед но дру го на го ва ра ју да 
се ра зи ђу, пре до ми шља ју се, ло ме се из ме ђу два зла. „Мо жда би, за и ста, 
би ло бо ље, да ја одем [...]? Ја ћу жи ве ти са ма код Ма ри је Пе тров не, у 
Аме ри ци, зна ју ћи да сам вас спа сла, да сте жи ви, и то ће ми би ти до-
ста [...] Го ди не ко је сам са ва ма про ве ла би ле су та ко ле пе. Ја и не же лим 
да их ква рим ста ро шћу и бе дом, из ко је, ви дим и са ма, не ма, за нас, 
из ла за [...] Спа си те се, Ни ки! Оста ви те ме! Спа си те се бе! Ме ни ће то 
би ти до ста“ (ЦрњансКи 1976а: 77).

На по кон је ус пео, На ђа је при ста ла, от пу то ва ла је тет ки у Аме ри ку: 
„спа сао ју је од Лон до на и по слао код тет ке“ (ЦрњансКи 1976б: 327). 
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„Са да сам са мо ру ски еми грант, ни ко и ни шта у Лон до ну, жи ви леш, 
жи вој труп“ (ЦрњансКи 1976а: 310). „Он је ми слио да је, њу бар, спа сао, 
и те шио се да ће се она уда ти, по сле ње го ве смр ти. Да је мно го мла ђа, 
а, у сва ком слу ча ју, да ће по ред сво је тет ке, има ти и лак шу и леп шу 
ста рост, не го по ред ње га“ (ЦрњансКи 1976б: 352). 

Сеп ти мус и Рјеп нин као бро до лом ни ци. Сеп ти мус се бе до жи вља ва 
као бро до лом ни ка па ве ли да је „остао го ре на сте ни као мор нар уто пље-
ник на сте ни. На сло нио сам се о огра ду бро да, и пао, по ми сли. Пао сам 
у мо ре. Био сам мр тав, али сам ипак, са да жив; оста ви те ме да се још од-
ма рам [...] опет го во ри сам са со бом [...] тре ба ло је са мо да отво ри очи; али 
је не ка кав те рет ле жао на њи ма; не ка кав страх“ (вулФ 2014: 72). „Његова 
же на пла че, а он ни шта не осе ћа; са мо сва ки пут кад за је ца на тај дубо ки, 
тај ти хи, тај без на де жни на чин, он се спу шта за још је дан сте пе ник у 
про ва ли ју [...] то не, брод то не и он, Сеп ти мус на ње му“ (вулФ 2014: 93–94). 

„Зна Рјеп нин да ће они, уско ро, по то ну ти. На ла зе се у бу ри, на 
па лу би на кри вље ној [...] То ну. А то ни је ла ко гле да ти” (ЦрњансКи 1976а: 
69). Да кле, „Је ди но, што сад тре ба учи ни ти, не раз ми шља ју ћи да ље, 
тре ба ту же ну, ко ју во ли, да спа се. На го во ри ти је да оде тет ки. А по сле, 
кад бу де чуо да је спа се на, про сјач ког шта па, нек бу де шта бу де [...] биће 
сло бо дан да ура ди оно што већ ду го на ме ра ва“ (ЦрњансКи 1976а: 113). 

Ка епи ло гу брач не дра ме Рјеп нин. На ђа пред свој пут тет ки у Аме-
ри ку са зна је да че ка де те, али то та ји од Ни ки ја, же ле ћи да га о де те ту 
оба ве сти тек ако се све до бро свр ши. Чи ни се, ме ђу тим, да је М. Цр њан-
ски, раз ви ја ју ћи ин тер тек сту ал ни ди ја лог с В. Вулф, мо тив за та је ног 
ма те рин ства увео као кључ ну, тра гич ну На ђи ну гре шку: да је та тај на 
Рјеп ни ну раз от кри ве на, мо жда би мо гла би ти коч ни ца ње го вој од лу ци 
о су и ци ду. Ме ђу тим, Рјеп нин „ни је ни са њао да је ње го ва же на оче-
ки ва ла по ро ђај у ок то бру“ (ЦрњансКи 1976б: 355). Цр њан ски, до кра ја, 
до след но сво јој иде ји би фур ка ци је глав них ди фе рен ци јал них прин-
ци па на ре ла ци ји муж –же на, на ра ци ју ро ма на во ди пре ма На ђи ном 
ДА жи во ту и Ни ко ла је вом ве ли ком НЕ еми грант ском жи во ту не до-
стој ном јед ног Рјеп ни на. По слав ши је тет ки у Аме ри ку у уве ре њу да 
ће јој та мо би ти бо ље не го да је оста ла са њим у Лон до ну, Рјеп нин је 
„осло бо див ши“ се же не, осво јио сло бо ду да се уби је! 

Па ра докс ева зи је: пла ни ра но са мо у би ство. Иа ко жи вот за вр ша ва-
ју су и ци дом, Сеп ти мус и Рјеп нин, по иде ји сво јих тво ра ца, раз ли чи то 
ре зо ну ју о са мом том, за њих ра ци о нал ном, пот пу но све сном, на мер ном 
чи ну. Обо ји ца чу ју нео до љи ви зов сво јих по кој них рат них дру го ва, Еван-
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са и Бар ло ва, са ко ји ма све ви ше раз ме њу ју и де ле исте етич ке прин-
ци пе и по глед на свет, сми сао жи во та ко ји се не ми нов но уру ша ва.

Сеп ти му сов са мо у би лач ки од го вор је – шо кан тан, јав ни крик, 
из раз не за до вољ ства и по след њи чин лич не по бу не, от по ра, про тив 
на ка зно сти по сле рат ног еста бли шмен та укот вље ног у лу ци нов ца, а 
ко ји је, бес кру пу ло зно, по та пао вред но сти за ко је су мла ди ћи, по пут 
Еван са, на хи ља де Еван са, гу би ли жи во те на рат ним бо ји шти ма. Да, 
не ка ви де, не ка се по тре су, не ка се згро зе, шо ки ра ју мр твим те лом 
про бо де ним шиљ ци ма, ра за пе тим о огра ду ба штен ског дво ри шта, баш 
као што је на хи ља де мла ди ћа оста ја ло при ко ва них, ра за пе тих, мр твих 
на бо дљи ка вим жи ца ма бо ји шта. 

„Сеп ти мус се вра ћа у сво ју про шлост, али из ње не до но си сет ну 
успо ме ну о из гу бље ном ра ју. Ње гов жи вот је па као, про га ња ју га успо-
ме не из ра та, на пле ћи ма но си гре хе чи та вог чо ве чан ства [...] а бла гост 
Лу кре ци је, див не ма ле Ита ли јан ке ко јом се оже нио, не успе ва да ода гна 
ње го ва при ви ђе ња. [...] он не пре кид но пре ти са мо у би ством“ (натан 
1964: 107). Сеп ти мус раз ми шља – „пре о ста је [...] за мо ран, до са дан и 
при лич но ме ло дра ма ти чан по сао: отво ри ти про зор и ба ци ти се са њега 
[...] ба ци се сна жно, же сто ко на огра ду дво ри шта го спо ђе Фил мер“ (вулФ 
2014: 153).

Рјеп нин, та ко ђе, пот пу но све сно и до бро ис пла ни ра но – од ла зи 
Бар ло ву, за у век. „Иду ћих да на, Рјеп нин се ре ша ва да не до че ка жив, 
ок то бар. Спре мао се да учи ни све му то ме крај“ (ЦрњансКи 1976б: 347). 
„Што је би ло нај го ре, а не што но во у ње го вом жи во ту, то је би ла та 
хлад но ћа ко јом се спре мао да учи ни крај се би. Као да се ра ди ло о не кој 
ко ме ди ји“ (ЦрњансКи 1976б: 348). „Је ди но од че га На ђа стра ху је, то је 
та ње го ва ми сао, да све му учи ни крај. Са мо у би ством“ (ЦрњансКи 1976а: 
132). „Ње му ви ше и та ко ни је би ло ста ло до жи во та. На чи нио би био 
крај, дав но, да је она при ста ла да оде. Ни је му ви ше ста ло до ова квог 
жи во та“ (ЦрњансКи 1976а: 151). Ме ђу тим, Рјеп нин же ли дру га чи је пе-
ри пе ти је на кон са мо у би ства: не ће, ни ка ко, да оста ви траг о свом са мо-
у би ству. На ђи мо ра да оста ви на ду да ће се кад-тад сре сти. „Леп ше је 
не ста ти на сво ју ко ман ду, али не где, где ње го ву ле ши ну не мо гу от кри-
ти, а да ти не ки раз лог, за то да ми сле да је от пу то вао [...] да На ђа не 
са зна бр зо. Она ће оста ти да жи ви, у на ди да ће се он на ћи, да ће до-
зна ти ку да је он оти шао“ (ЦрњансКи 1976б: 354). 

Ме ђу тим, Рјеп нин је ре шио: ни хи је на ма – лон дон ском еста бли-
шмен ту, а ни ру ском Ко ми те ту – не ће би ти хра на. Не ће им да ти до каз 
њи хо ве по бе де над њим, не при кло ње ним. „Ни је мо гао да до зво ли“ да 
ти Ру си по Лон до ну и ти ен гле ски ду ше бри жни ци ми сле да је „лу дак“ 
ко ји се, ра стро јен, убио. Не, „че му то? Би ло би то сра мо та. По то мак 
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ру ских кња же ва, вој ник, и за вр шио та ко срам но“ (ЦрњансКи 1976б: 
354). Ка да би га, евен ту ал но, мр твог про на шли, у „но ви на ма би пи са-
ло да му се би ланс био по ре ме тио у мо згу“ (ЦрњансКи 1976б: 354). Не, 
„тре ба ло је про сто од ву ћи је дан од тих чу но ва о по но ћи са пе ска кад 
мрак бу де пао и ноћ бу де би ла там на, за ве сла ти ма ло [...] па не ста ти у 
мра ку. Ни ко га не би чуо ни ви део. Тре ба ло је са мо на пу ни ти џе по ве 
ка ме њем [...] а на ле ђа узе ти џак ка ме ни ца и уста ти у чам цу. Ста ти на 
кр му у мра ку. Имао је оруж је у свом пр тља гу“ ( ЦрњансКи 1976б: 354). 

Спас у су и ци ду. Сеп ти мус и Рјеп нин су оти шли са овог све та она ко 
ка ко су то же ле ли. Из сво је смр ти мо гли су ба рем да упра вља ју пе ри-
пе ти ја ма. Ме ђу тим, те пе ри пе ти је су, ви де ли смо, код В. Вулф и М. 
Цр њан ског раз ли чи те, упра во због раз ли ке у ин тен ци ја ма по ру ке ко ју 
су иза се бе же ле ли да оста ве два по ме ну та тра гич на ли ка. „Убио се. 
Сеп ти мус. Али ка ко? Шо кант но! Кад год би из не на да чу ла за не ки 
не сре ћан слу чај, увек би га фи зич ки до жи вља ва ла: ње на би се ха љи на 
упа ли ла, а те ло го ре ло. Ба цио се са про зо ра. Зе мља је по ле те ла увис; 
не спрет ни, смр то но сни, зар ђа ли шиљ ци за ри ли су се у ње го во те ло [...] 
За што је то учи нио? [...] Од ба цио је жи вот [...] го сти још увек до ла зе, 
са ло ни су пу ни. Они ће до че ка ти ста рост. Са мо је јед на ствар ва жна, 
једна ствар ко ја је у ње ном соп стве ном жи во ту из об ли че на, по мра че на, 
упр ља на, ис ква ре на у сва ко днев ном бр бља њу и ла жи ма. ОН је њу са чу-
вао. Смрт је пр кос. Смрт је по ку шај оп ште ња љу ди ко ји осе ћа ју да им 
осло нац та јан стве но из ми че – бли скост се уда љу је, за нос бле ди; чо век 
је сам. За то они у смрти на ла зе за гр љај“ (натан 1964: 108; вулФ 2014: 
188–189). „Сеп ти му со ва смрт [...] има мно го ду бљи сми сао: она осло ба ђа 
и спа са ва“ (натан 1964: 108). Код В. Вулф сан, са ња ре ње и „смр та [...] 
пред ста вља ју ме ста на ко ји ма ду ша ула зи у не ку вр сту уну тра шње 
‘ни чи је зе мље’, ‘no man’s land’, и на ста њу је се у веч но сти“ (натан 1964: 
109). 

Ни ко лај је оти шао у ти ши ни, мир но и без све до ка. „Рјеп нин је 
сти гао [...] на мр клу оба лу пот пу но ми ран [...]. Те но ћи ни је би ло вид-
но ни на сто ко ра ка. Ки ша је ро ми ња ла стал но. Ни ко ни је при ме тио 
чо ве ка, са тим џа ком, ко ји је не стао [...] у мра ку“ (ЦрњансКи 1976б: 355). 
„Тре ба пу ца ти мир но и све ће би ти за трен ока свр ше но“ (ЦрњансКи 
1976б: 354). „А кад се ују тру, раз ве дри ло, ни ко ни је пи тао: ка ко се је-
дан од чу но ва [...] одре шио и за што су га на шли на не ко ли ко сто ти на 
јар ди, од оба ле [...] Ни ти је то мо ре из ба ци ло не ки леш“ (ЦрњансКи 
1976б: 355). Ни је би ло све до ка ни ка да је, ра ши ре них ру ку, са осме хом, 
Бар лов до че као свог не раз двој ног рат ног дру га – Рјеп ни на, гр ле ћи га 
сна жно, брат ски, за у век. 
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За кључ но раз ма тра ње – ци та ци ја на ра тив них фи гу ра  
и драм ског ак тан ци о ног по ља у Ро ма ну о Лон до ну  

и Го спо ђи Да ло веј
Ана ли за аспе ка та 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, на ро чи то у до ме ну 
при ме ње ног умет нич ког про се деа, об ли ко ва њу драм ских аспе ка та 
по је ди них ак те ра и из ве сног за јед нич ког мо тив ско-те мат ског ком плек-
са – омо гу ћи ла је да се у њи ма раз от кри је и пот пу ни је са гле да кључ но 
драм ско кли ци ште сло же ног об ли ков ног по ступ ка оли че но у за јед нич-
ком схе ма ти зму драм ских ак тан ци о них по ља, те за јед нич ком схе ма-
ти зму на ра тив них фи гу ра. 

Пси хем ске на ра тив не фи гу ре2: су пру зи „Ни ко лај-Ко ља Рјеп нин“ 
и „Сеп ти мус Во рен Смит“, као и њи хо ве су пру ге „На ђа Рјеп нин“ и 
„Лу кре ци ја-Ре ци ја Во рен Смит“ – струк ту ри ра не су, ви де ли смо – по 
истом драм ском об ли ков ном кљу чу. 

Ко ре ла ци је ме ђу пси хем ским на ра тив ним фи гу ра ма у Го спо ђи 
Да ло веј, од но сно Ро ма ну о Лон до ну, или ка ко би то Пе леш ре као „од-
но си из ме ђу по је дин ца и ску пи не“ (1999: 243), чи не ба зу фор ми ра ња 
со ци ем ских на ра тив них фи гу ра. Та ко, по ме ну те пси хем ске фи гу ре, 
ме ђу соб ном ин тер пер со нал ном ко му ни ка ци јом и сво јим „од но си ма са 
ску пи ном“, фор ми ра ју низ со ци ем ских на ра тив них фи гу ра: сво ју по-
ро ди цу (ин тер на јав ност и ин тим ни свет по ме ну тих ак те ра), сво ју 
екс тер ну јав ност на по слу, у кру гу при ја те ља и по зна ни ка, об ли ку ју 
сво је ре ла ци је с јав ним ин сти ту ци ја ма на раз ли чи тим ни во и ма ор га-
ни за ци је дру штва и кул ту ре. Ана ли за по ка зу је да су со ци ем ске фи гу-
ре у Да ло веј и Ро ма ну у осно ви исте: хро но топ ски оквир су лон дон ски 
еста бли шмент и дра ма лон дон ске сва ко дне ви це на кон ра та. 

У зна чењ ском сно пу пси хем ске на ра тив не фи гу ре „Ни ко лај Рјеп-
нин“ и „Сеп ти мус“ на ла зи се кључ ни за јед нич ки ду ал ни опо зит ни 
име ни те љи жи вот – смрт. Реч је о за јед нич ком ин тер тек сту ал ном 
ди ја ло шком мо ду су у твор би ли ка као на ра тив ног се ми о тич ког ен ти-
те та у Со си ро вом (Fer di nand de Sa us su re) сми слу: с од ре ђе ним спе ци-
фич но сти ма, ка рак те ром, соп стве ном струк ту ром за о кру же ном лич ним 
име ном, отво ре но шћу за мо ду ла ци је, од но сно ва ри ја ци је; ка рак те ри шу 
га по ступ ци; има по зи ци ју у од но су пре ма дру ги ма као и на ра тив ну 
функ ци ју (спрам PeleŠ 1999: 231). Пси хем ске фи гу ре Рјеп нин и Сеп
ти мус, на ни воу при па да ју ће со ци ем ске фи гу ре, има ју за јед нич ки чвор 
„по ро ди цу“, а на он тем ском на ра тив ном ни воу ду ал ну кул ту ро ло шку 
опо зи ци ју: хри шћан ска кон вен ци ја и с тим у ве зи од го вор ност пре ма 
бли жњем / са мо у би ство. 

2 О на ра тив ним фи гу ра ма ви ше вид. у: PeleŠ 1999. 
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Основ на ко ре ла ци ја ко ја се ус по ста вља ме ђу ак те ри ма3 у оба ро-
ма на у би ти има исту ак тан ци о ну схе му4, од но сно, ка ко би то ре као 
Жи не стје (Paul Gi ne sti er), исту „драм ску ге о ме три ју“ (Жинестје 1981: 
120). Реч је о мо ди фи ко ва ној „си ту а ци ји у тро у глу“, са про ши ре ним 
чво ри штем (по кој ни рат ни друг) у ак тан ту муж-су пруг и са уза јам но 
ак тив ним ко ре ла ци ја ма у сва три сме ра, чи ја су глав на чво ри шта: су
пруг (Ни ко лај, Ко ља, Рјеп нин / Сеп ти мус Во рен Смит – као из ра зи та 
уну тра шња Дру гост кул ту ре), су пру га (На ђа Рјеп нин / Лу кре ци ја, 
Ре ци ја, Во рен Смит – ба лан сер на ре ла ци ји муж –кул ту ра) – дру штво 
(кул ту ра). 

Ак тан ци о на схе ма: кључ ни ак тан ти и ак те ри
у Ро ма ну о Лон до ну и Го спо ђи Да ло веј (С. М. Ко шни чар)

Про ши ре но чво ри ште ак тан та-му жа (на схе ми пред став ње ног као 
„ау ра“ зо не смр ти / мр твих, од но сно уну тра шњег све та, со ли ло кви ја 
му жа са по кој ним рат ним дру гом) – у дра ма тур шком сми слу, има анта-
го ни стич ку функ ци ју спрам ак тан ци о ног чво ри шта „дру штве ни кон-
текст Лон до на“. Због тог „про ши ре ња“ ко је је екс трем на су прот ност 

3 „Ак тер је еле ме нат син так сич ке струк ту ре ко ја мо же би ти за јед нич ка ве ћем бро ју 
тек сто ва, ак тер је у на че лу ак тер јед не при че, или јед ног од ре ђе ног тек ста“ (иберсФелд 1981: 
111). „Ак тер се де фи ни ше уз по моћ из ве сног бро ја ка рак те ри стич них цр та: ако [...] ли ца по се-
ду ју [...] исте ка рак те ри сти ке и чи не исту рад њу они су исти ак тер“ (иберсФелд 1981: 113). 
„Раз ли ка у јед ној ка рак те ри стич ној цр ти озна ча ва раз ли ку из ме ђу ак те ра“ (иберсФелд 1981: 113). 
„Ак тер би био пар ти ку ла ри за ци ја јед ног ак тан та; он би био (ан тро по морф на) је ди ни ца ко ја би 
у при чи ма ни фе сто ва ла по јам (или си лу) по кри ве ну тер ми ном ак тант“ (иберсФелд 1981: 111).

4 Ак тант, по Гре ма су, при па да на ра тив ној син так си, док се ак те ри пре по зна ју у по је ди-
нач ним дис кур си ма где се и ма ни фе сту ју; ак те ри обич но има ју име, пред ста вља ју по је ди нач не 
је ди ни це у дис кур су, од но сно кон кре ти за ци ју из ве сног ак тан та (пре ма иберсФелд 1981: 111).
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ак тан ту „дру штве не мре же Лон до на“, чво ри ште ак тан та-му жа је ујед-
но и нај сла би је (а у драм ском сми слу нај ја че, нај по тент ни је) чво ри ште 
ак тан ци о ног тро у гла јер ће на том ме сту (под уси сном, цен три пе тал ном 
си лом та на то са рат ног дру га, ко ја по ста је све ја ча, ка ко ра сте цен три-
фу гал ни дру штве ни от клон од уну тра шње Дру го сти ак тан та-му жа) 
– до ћи до пу ца ња тог чво ри шта и пре ли ва ња ње го вог драм ског по тен-
ци ја ла у по ље ау ре смр ти. Тај рас пад ак тан ци о ног тро у гла, пу ца њем 
и пре ли ва њем јед ног ак тан ци о ног чво ри шта у зо ну смр ти – ујед но 
до но си раз ре ше ње драм ске си ту а ци је у оба тек ста и то на исти на чин, 
са мо са ва ри ра ним ре пер ку си ја ма. 

И док, сли ко ви то ре че но, жен ска екс тро верт ност, со ци јал ни кон-
так ти и ко му ни ка ци о не ве шти не На ђе и Ре ци је до при но се ба лан си ра њу 
њи хо вог по ро дич ног бро да на олуј ној пу чи ни дру штве ног та ла са ња и 
про теј ског ли це мер ја еста бли шмен та – су пру зи, Рјеп нин и Сеп ти мус, 
сво јом на ра ста ју ћом од бој ном ин тро верт но шћу, ко ја се у елит ни јим 
дру штве ним кру го ви ма Лон до на до жи вља ва као уну тра шња Дру гост 
– рас пр шу ју тај амор ти зу ју ћи ба ланс и раз би ја ју брач ни брод о хри-
ди не еста бли шмен та са зда не од Нов ца. Ујед но и њи хо ви, та кви, дру-
штве но не при хва ће ни бра ко ви би ли су уну тра шња Дру гост у кул тур-
ном ми љеу Лон до на те су, сто га, мо ра ли да пла те це ну. За ни мљи во је да 
оба ау то ра, и Вулф и Цр њан ски, би ра ју иден тич ну, а пре ви со ку, це ну 
као драм ско и дра ма тич но раз ре ше ње „не у кло пље ног брач ног па ра“ 
у да ти кул тур ни оквир – су и цид су пру га је она по след ња хри ди на о 
ко ју се брач ни брод, ко нач но, раз би ја! Ви де ли смо, и Вулф и Цр њан-
ски, те ма ти зу ју ћи брак као дру штве ну ка те го ри ју у све тлу хри шћан ске 
кул ту ре и ети ке, ње гов епи лог са гле да ва ју у тра ди ци о на ли стич ком 
сми слу – као „бро до лом“. 

Ду бин ска, из у зет но ве ли ка слич ност у до ме ну ци тат них ко ре-
спон ден ци ја Го спо ђе Да ло веј и Ро ма на о Лон до ну, на ро чи то ка да је 
реч о ак тан ци о ној схе ми, при ро ди и по на ша њу ли ко ва ко ји су у фо ку-
су па жње – ука зу је 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 те р тек сту ал ног ти па. 

*
За кључ не по ен те. Ком па ра тив ном ана ли зом умет нич ког про се деа 

Го спо ђе Да ло веј и Ро ма на о Лон до ну – на ро чи то у до ме ну мо де ло ва ња 
ли ко ва и 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 и Ни ко лај и На ђа Рјеп нин у дру штве ном кон тек сту по рат ног 
Лон до на – по ка за но је и до ка за но да из ме ђу њих по сто ји ису ви ше 
слич них и за јед нич ких ко ин ци ден ци ја да би се оне мо гле сма тра ти 
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слу чај но шћу. На ла зи ука зу ју на то да се по у зда но мо же кон ста то ва ти 
да је ту, пре све га, реч о ли те рар ном ути ца ју из ве сних аспе ка та про-
се деа Вир џи ни је Вулф на ин спи ра ци ју Ми ло ша 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 ла зи су до при не ли да се у до ме ну по е ти ке 
ства ра ла штва пот пу ни је са гле да ју драм ски аспек ти ин тер тек сту ал них 
ве за, ци тат ни ди ја ло зи и укуп на ин тер тек сту ал на ко ре спон ден ци ја, 
те раз от кри је драм ско кли ци ште сло же ног об ли ков ног по ступ ка у 
на зна че ним тек сто ви ма В. Вулф и М. Цр њан ског. На осно ву то га, да 
се ука же на ве ли ки по тен ци јал њи хо вих дра ма ти за ци ја и сцен ских 
по став ки ин тер тек сту ал ног ти па, упра во као ино ва тив них мо ме на та 
у чи та њу и ту ма че њу по ме ну тих тек сто ва. 
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(PartII)

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 
Ro man o Lon do nu (A No vel abo ut Lon don) by Mi loš Cr njan ski and the fa mo us Mrs. 
Dal lo way by Vir gi nia Wo olf and. The aspects of in ter tex tu al di a lo gue and ci ta tion that 
par ti ci pa te in re fe ren ce texts pri ma rily in the do main of chro no to pic fra me work, dra ma tic 
si tu a ti ons, the ap plied procédé, sha ping of par ti cu lar ac tors (Rep nin, Sep ti mus, Na đa, Re zia), 
and a cer tain com mon mo tif-the ma tic com plex are in di ca ted.

In the se cond part of the pa per, the fo cus is on the in ter nal dra ma of the men ti o ned 
mar ried co u ples, as well as mar ried ac tors do o med to fa i lu re; ci ta tion of so ci e tal and 
psychic nar ra ti ve fi gu res and in ner Ot her ness. In this re gard, an in ter tex tu al ci ta tion is 
al so con si de red: pat terns of be ha vi or of the men ti o ned ma le and fe ma le cha rac ters (so li lo quy 
with a de ce a sed war fri end; the mo tif of chil dren; the mo tif of se wing; su i ci de); a ci ta tion 
of the ir mu tual re la ti ons and the ir dra ma tic re la ti on ship to the com mu nity in which they 
li ve, as well as a ci ta tion of a dra ma tic ac tan cial sche me ac cor ding to the type of a mo di fied 
tri an gle.

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 the po e tics of cre a ti vity and tо disclosе a 
com mon dra ma tic so ur 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 
procédé, ci ta tion in nar ra ti ve tec hni que, ci ta tion in cha rac ter sha ping, ci ta tion in the sha ping 
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КРИ ТИ ЧАР СКИ ПО ГЛЕ ДИ  
БРАН КА ДРА ГУ ТИ НО ВИ ЋА**

СА ЖЕ ТАК: Сту ди ја је по све ће на кри ти чар ском ра ду Бран ка Дра гу ти но ви ћа 
(1903–1971) у бе о град ском му зич ком ча со пи су Звук (1932–1936). Је дан од нај плод ни јих 
и нај зна чај ни јих срп ских му зич ких кри ти ча ра XX ве ка, Дра гу ти но вић је у ме ђу рат ном 
Зву ку об ја вио бли зу ше зде сет му зич ких кри ти ка и при ка за, укуп ног оби ма јед не књи-
ге од пре ко сто ти ну стра ни ца. У сту ди ји се ана ли зи ра ју кри ти ча рев по сту пак и струк-
ту ра ње го вих на пи са; пра те се ње го ви по гле ди на про блем опе ре / му зич ке дра ме, на 
опе ре ту, му зич ки вир ту о зи тет, мо дер ну му зи ку и мо дер ни на ци о нал ни стил. У ра ду 
се са гле да ва и Дра гу ти но ви ћев од нос пре ма ту ма че њу му зич ке исто ри је с по зи ци ја 
исто риј ског ма те ри ја ли зма, као и ње гов од нос пре ма ју го сло вен ству и ју го сло вен ско-
-бу гар ској са рад њи на по љу му зи ке. Као при лог, сту ди ја до но си ин те грал ну би бли о-
гра фи ју Дра гу ти но ви ће вих на пи са у Зву ку, ко ја до са да ни је објављена.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бран ко М. Дра гу ти но вић, ча со пис Звук (1932–1936), му зич ка 
кри ти ка – Ср би ја, му зич ка пе ри о ди ка – Ср би ја, му зич ка дра ма, опе ре та, вир ту о зи тет у 
му зи ци, ма те ри ја ли стич ко ту ма че ње исто ри је му зи ке, ју го сло вен ско-бу гар ска са рад ња 
– му зи ка. 

Увод не на по ме не
Бран ку Дра гу ти но ви ћу (1903–1971) при па да јед но од нај и стак ну-

ти јих ме ста у исто ри ји срп ске му зич ке кри ти ке. Он се му зич ком кри-
ти ком ба вио го то во пе де сет го ди на, од ра не мла до сти па све до кра ја 
жи во та. Иза ње га је остао оп се жан кри ти чар ски опус, ра сут у број ним 
ли сто ви ма и ча со пи си ма. По ин тен зи те ту и зна ча ју ра да на кри ти ци, 
он до ла зи у ред ма ло број них пи са ца по пут Ми ло ја Ми ло је ви ћа или 
Ста ни сла ва Ви на ве ра.

* al va sic@mts.rs 
** Овај рад је на стао у окви ру на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је Му зи ко ло шки ин сти-

тут СА НУ, ко ју 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.



56

Спо ља шња би о гра фи ја ове лич но сти по зна та је и ела бо ри ра на 
(васић 2007а). Овом при ли ком на гла си ће мо да је, по све му су де ћи, на 
фор ми ра ње Дра гу ти но ви ћа као му зич ког пи сца пре суд но ути цао Ми-
ло је Ми ло је вић. Дра гу ти но вић је ап сол ви рао упо ред ну књи жев ност 
и те о ри ју књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. На тој 
сту диј ској гру пи слу шао је на ста ву из исто ри је му зи ке код Ми ло је ви ћа. 
То су, ина че, је ди на уни вер зи тет ска пре да ва ња из обла сти му зи ко ло-
ги је у Ср би ји до за вр шет ка Дру гог свет ског ра та.1 И дру ги ре но ми ра ни 
му зич ки пи сци оно га вре ме на, на при мер Ста на Ђу рић Клајн, му зи-
ко ло шка зна ња су сте кли као Ми ло је ви ће ви сту ден ти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту.2

Са из у зет ком пе ри о да Дру гог свет ског ра та, Бран ко Дра гу ти но вић 
је му зич ки жи вот Бе о гра да пра тио без пре ки да, од 1924. го ди не до 
смр ти. Му зи ко ло шка па жња пре ма ње го вој спи са тељ ској остав шти ни 
ма ни фе сто ва ла се још за ње го ва жи во та. Ана ли тич ки оглед о Ре ли ги о
фо ни ји Јо си па Сла вен ског, ко ји му је об ја вљен 1934. у ча со пи су Звук, 
Ста на Ђу рић Клајн је увр сти ла у ан то ло ги ју срп ске му зич ке есе ји сти ке 
(ћирилов, ЂурићКлајн, триФуновић 1966: 272–280). По сле ње го ве смр ти 
ње го вим тек сто ви ма нај ви ше су се у сво јим књи га ма и сту ди ја ма ба-
ви ли Рок сан да Пе јо вић, Сло бо дан Тур ла ков и пи сац ових ре до ва.3 
Осве тље ни су по је ди ни аспек ти ње го вог ра да, а ње го вим на пи си ма 
при ла зи ло се као тек сто ви ма и као из во ри ма за исто ри ју бе о град ског 
му зич ког жи во та. Нај ве ћу па жњу за до био је по сле рат ни пе ри од. По кој-
на проф. Р. Пе јо вић је јед ну на уч ну мо но гра фи ју по све ти ла кри ти чар-
ској де лат но сти Б. Дра гу ти но ви ћа у пе ри о ду од 1944. до 1971. го ди не, 
при ло жив ши јој пи шче ву се лек тив ну би бли о гра фи ју за на ве де но раз-
до бље (Пејовић 2009).

Пре ра да на тој књи зи, др Пе јо вић је, у скло пу сво је исто ри је срп-
ске му зич ке кри ти ке и есе ји сти ке ме ђу рат ног до ба, да ла оп шти по глед 
на пр ви, ме ђу рат ни пе ри од Дра гу ти но ви ће ве му зи ко гра фи је (Пејовић 
1999: 171–193). Оста ју, ме ђу тим, број ни за да ци. Дра гу ти но ви ће ва са-
рад ња у ме ђу рат ним срп ским му зич ким ча со пи си ма би бли о граф ски 
је по пи са на in ex ten so (васић 2012). Али ње го ва све у куп на ме ђу рат на 
би бли о гра фи ја ни је са чи ње на; до са да је об ја вљен са мо је дан њен део, 
и то без ука зи ва ња на пу бли ка ци је ко је је су и ко је ни су узе те у об зир 
(kuntarić1984: 215–223). Оста је по тре ба за са ста вља њем пот пу не пер-

1 О Ми ло је ви ће вој пе да го шкој де лат но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту вид. Живановић 
1989: 230–234; 1990.

2 О Ста ни Ђу рић Клајн вид. васић 2007б.
3 Де таљ не би бли о граф ске по дат ке о ра до ви ма Р. Пе јо вић и С. Тур ла ко ва из исто ри је 

на ци о нал не му зи ко гра фи је вид. у васић 2006. По је ди ни Дра гу ти но ви ће ви есе ји и члан ци 
ана ли зи ра ни су у васић 2011; 2012; 2013а; 2013б и2017.
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со нал не би бли о гра фи је Бран ка Дра гу ти но ви ћа, а то под ра зу ме ва по-
дроб но ис тра жи ва ње ли сто ва и ча со пи са у ко ји ма је он са ра ђи вао пре 
Дру гог свет ског ра та.

Ова сту ди ја је по све ће на Дра гу ти но ви ће вој кри ти чар ској са рад њи 
у бе о град ском му зич ком ча со пи су Звук. Он је у том гла си лу об ја вио 
укуп но пе де сет осам му зич ких кри ти ка и кри тич ких при ка за. Бран ко 
Дра гу ти но вић је био не са мо стал ни већ и је дан од нај ре дов ни јих са-
рад ни ка Зву ка. Ње го вих при ло га не ма је ди но у све ска ма за март 1934. 
и сеп тем бар 1935. го ди не. У оста лим бро је ви ма то га гла си ла број ње-
го вих на пи са кре ће се од је дан до че ти ри. Тај кор пус му зи ко граф ских 
са ста ва са чи ња ва ју му зич ке кри ти ке (опер ске, опе рет ске, ба лет ске и 
кон церт не), кри тич ки при ка зи ино стра них и до ма ћих му зи ко ло шких 
књи га, му зич ких ча со пи са, нот них из да ња, пре да ва ња о му зи ци. Он 
је кри тич ки пра тио и при ка зи вао му зич ки жи вот, из да ња умет нич ке 
му зи ке, му зич ко и сто риј ске и ет но му зи ко ло шке сту ди је, ли те ра ту ру о 
опе ри, опер ској ре жи ји и мо дер ној му зи ци, еди ци је му зич ког фол кло ра 
и др. Ку ри о зи тет пред ста вља Дра гу ти но ви ће во пи са ње, у два на вра та, 
о фил мо ви ма ко ји су укљу чи ва ли му зи ку, европ ску и до ма ћу.

На ша је на ме ра да са гле да мо Дра гу ти но ви ћев по сту пак и струк-
ту ру ње го вих на пи са, те да се ана ли тич ки за у ста ви мо код ње го вих 
по гле да на му зич ку умет ност и код ње го вог по сма тра ња од но са му зи-
ке и дру штве них чи ни ла ца, као и код иде о ло шких аспе ка та. Лик јед ног 
кри ти ча ра оцр та ва се не са мо кроз са др жај тек сто ва не го, још ви ше, 
кроз на чел не ста во ве са ста ту сом тра ју ћих уве ре ња.

Кри ти чар ски по сту пак и по гле ди на му зич ку умет ност
Јед на од ка рак те ри стич них цр та ста ри је срп ске му зич ке кри ти ке 

је сте ин фор ма тив ност. Кроз чи тав XIX и ра ни XX век, па и у ме ђу рат ном 
раз до бљу, пра ти мо ту ком по нен ту ко ја се мо же озна чи ти као про све-
ти тељ ска. У ду гом по чет ном ста ди ју му на ци о нал не му зич ке кул ту ре, 
све до Пр вог свет ског ра та, пу бли ка се по ла ко упо зна ва ла с европ ском 
му зи ком на кон цер ти ма и у по зо ри шти ма. Упо зна ва њу са стра ним ре-
пер то а ром до при но си ли су и кри ти ча ри, одва ја ју ћи зна ча јан про стор у 
сво јим члан ци ма за оба ве ште ња о ком по зи то ри ма и њи хо вим де ли ма.4

Звук је из ла зио то ком 30-их го ди на XX ве ка ка да је европ ска му-
зи ка у Бе о гра ду и Ср би ји би ла већ при лич но до бро по зна та. Па ипак, 
струч но-ин фор ма тив ни слој остао је као део по ступ ка ме ђу рат не кри-
ти ке. Раз у ме се, ква ли тет те ком по нен те у кри ти чар ским са ста ви ма 
под ра зу ме ва да су кри ти ча ри вре ме ном по ста ли ау то ри та тив ни ји са 

4 Вид. васић 2008.
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сво га зна ња. И код Бран ка Дра гу ти но ви ћа на ла зи мо по тре бу за пре-
но ше њем струч них зна ња и оба ве ште ња о из во ђе ној му зи ци, а не са мо 
за из но ше њем вред но сних су до ва о ин те р пре та ци ја ма.

Бу ду ћи ме сеч ник, Звук је ру бри ку му зич ке кри ти ке об ли ко вао 
„ин те гри са но“: ви ше му зич ких до га ђа ја – опер ских или ба лет ских 
пред ста ва, кон це ра та, пре да ва ња итд. – при ка зи ва но је у окви ру јед ног, 
обич но ве ћег на пи са. Та ква кон цеп ци ја ни је ла ко до зво ља ва ла ве ли ке 
му зи ко ло шке екс кур се; зби је ност са др жа ја зах те ва ла је кон ци зност 
ис ка за и усред сре ђе ност на вред но ва ња. 

Упр кос на ве де ним на чел ним, про стор ним огра ни че њи ма, код Бран-
ка Дра гу ти но ви ћа се одр жа ла и ис ка за ла тра ди ци ја ста ри је до ма ће кри-
ти ке. Он је по не кад да вао ма кар нај кра ће ко мен та ре и о де ли ма с који ма 
се на ша пу бли ка одав но би ла упо зна ла. Та ко у лет њем дво бро ју Зву ка 
из 1933. чи та мо на по ме не о оста ци ма Хајд но ве (Franz Jo seph Haydn) и 
Мо цар то ве (Wol fgang Ama de us Mo zart) сим фо ниј ске сти ли сти ке у Дру-
гој сим фо ни ји Лу дви га ван Бе то ве на (Lud wig van Be et ho ven) и де та љима 
ко ји на го ве шта ва ју ка сни јег Бе то ве на (Dragutinović jun –jul 1933a: 302). 
Бе о град ска из во ђе ња опе ра и ор ке стар ских де ла Мо де ста Му сорг ског 
(Мо дест П. Му сорг ский), Ни ко ла ја Рим ског-Ко р са ко ва (Ни ко лай А. 
Рим ский-Ко р са ков), Ри хар да Ваг не ра (Ric hard Wag ner) и Бед жи ха Сме-
та не (Bedřich Sme ta na) иза зва ла су га да ис ту пи са зна лач ким, оба ве ште-
ним, об у хват ним, па и оп се жним му зи ко ло шким освр ти ма на њи хо ва 
де ла, и та ко чи та о ци ма Зву ка пру жи струч ну ин фор ма ци ју и сво је вр сну 
лек ти ру.5 По зна ва лац не мач ког и фран цу ског је зи ка, Дра гу ти но вић је 
пра тио европ ску му зи ко ло шку ли те ра ту ру и на осно ву ње и те мељ ног 
уви да у ком по зи ци је пи сао тек сто ве. Ње го ви му зи ко ло шки ко мен та ри 
син тет ски и прег нант но из ла жу ка рак те ри сти ке при ме ње них му зич ко-
и зра жај них сред ста ва и стил ски про фил ком по зи то ра. Ти и та кви од-
лом ци су мо ра ли мно го ко ри сти ти и би ти атрак тив ни оно вре ме ној пу-
бли ци, на ро чи то оној ко ја ни је би ла из ре да про фе сио нал них му зи ча ра, 
али исто та ко и уче ни ци ма му зич ких шко ла. И да на шњи чи та лац Зву ка 
мо гао би се ва ља но оба ве сти ти о по је ди ним лич но сти ма и по ја ва ма из 
исто ри је му зи ке бла го да ре ћи ја сно ћи и го то во про фе сор ској по у зда но-
сти Бран ка Дра гу ти но ви ћа.

Јед но од че сто рас пра вља них пи та ња у на шој ме ђу рат ној му зич-
кој кри ти ци би ло је пи та ње вир ту о зи те та. Ис тра жи ва ња и про у ча ва ња 

5 Вид., при ме ри це: Dragutinović av gust –sep tem bar 1933: 365–366 (о Рим ском-Кор са ко ву, 
сим фо ниј ски кон церт Ор ке стра Кра ље ве гар де по во дом 25-го ди шњи це смр ти ком по зи то ра); 
Dragutinovićok to bar 1933: 404–406 (о Му сорг ском и пу те ви ма раз во ја ру ске опе ре, по во дом 
пре ми је ре Со ро чин ског сај ма); Dragutinović ja nu ar 1935a: 21–23 (о Ваг не ру и ње го вој опе ри 
Тан хој зер, по во дом бе о град ске пре ми је ре); Dragutinovićok to bar –no vem bar 1935a: 324–327 
(о Сме та ни и ње го вој опе ри Да ли бор). 
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кључ них кор пу са срп ске му зи ко гра фи је пр ве по ло ви не XX ве ка из дво-
ји ла су лич но сти ко је су би ле из у зет но кри тич не пре ма вир ту о зи те ту 
и ко је су од ба ци ва ле ре пер то ар с тим пред зна ком (васић2004а: 61–65). 
Та ква лич ност био је, на при мер, Ми ло је Ми ло је вић.6 Ни јан си ран од-
нос пре ма том свој ству на ла зи мо, при ме ри це, код Ри кар да Швар ца.7 
О Бран ку Дра гу ти но ви ћу као кри ти ча ру Зву ка мо же мо ре ћи да он вир-
ту о зи те ту ни је по све тио ве ли ку и одво је ну па жњу; као и у слу ча ју дру-
гих ње го вих по гле да о ко ји ма ће мо го во ри ти у овом ра ду, та ко је и у 
ве зи с вир ту о зи те том на де лу сво је вр сно „сиг на ли зи ра ње“; Дра гу ти-
но вић не исту па са си сте мат ским трет ма ном то га про бле ма, већ се 
опре де љу је за по ру ку-на зна ку.

Из мар та 1933. по ти че Дра гу ти но ви ће во оду ше вље ње ба лет ском 
умет ни цом Ми јом Чо рак. Кри ти чар ко ји ни је остао упам ћен по скло но-
сти пре ма ег зал та ци ји (али ни је био ни хла дан), та да ни је са крио своје 
ус хи ће ње: „Za nas je Mia Čo rak bi la ot kro ve nje“. А у про ду жет ку чи тамо 
шта Бран ко Дра гу ти но вић ми сли о вир ту о зи те ту. Он вир ту о зи тет по-
шту је са мо као прет по став ку за ви со ку умет ност: „Ta pot pu no sa vla da na 
ba let ska teh ni ka ima kod Mie Čo rak je dan vi ši cilj: du šev ni po kret iz ra zi ti 
po kre tom te la. I taj mo me nat u umet no sti Mie Čo rak je naj dra go ce ni ji“ (Dra
gutinović mart 1933a: 180–181). У дру гој при ли ци осу ди ће „по вр шну 
вир ту о зност“ фран цу ске ве ли ке опе ре ко јом је, ка ко је при ме тио, при-
до би ја на на кло ност ши ро ке пу бли ке (Dragutinović no vem bar 1933d: 38).

У ме ђу рат ном раз до бљу још јед но пи та ње је за о ку пља ло на ше 
му зич ке кри ти ча ре; би ло је то пи та ње му зич ке дра ме.8

Рад На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду пра ћен је си сте ма тич но и са 
оштром па жњом; др жа ло се да је По зо ри ште јед на од нај круп ни јих 
те ко ви на срп ске кул ту ре, па се за то мно го ди ску то ва ло о из бо ру ре-
пер то а ра. У том сми слу се рас пра вља ло и о по ста вље ним опер ским и 
ба лет ским де ли ма.

Од мах ће мо ре ћи: Бран ко Дра гу ти но вић ни је био про тив опе ре 
као та кве; пре су дан кри те ри јум за ње га је би ла естет ска вред ност му-
зич ког де ла. Ме ђу тим, из мно гих си ту а ци ја и по је ди но сти ја сно се 
ра за би ре да је ре фор ми са ни опер ски об лик, да кле му зич ка дра ма, 
би ло оно че му је он да вао на чел ну и вид ну пред ност.9

У том сми слу је ка рак те ри стич на већ Дра гу ти но ви ће ва тер ми но ло-
ги ја. Он је по се зао за син таг ма ма му зич ко драм ско де ло, му зич ко драм ски 
ре пер то ар, а не за уо би ча је ним и оче ки ва ним скло по ви ма чи ји би пр ва 

6 Вид. васић 2008: 188–193.
7 Вид. васић 2019: 91–94. 
8 Вид. васић 2005: 218–220.
9 О овој те ми, на при ме ри ма из Дра гу ти но ви ће ве есе ји сти ке, пи са но је у васић 2013а 

и 2013б.
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са став ни ца би ла реч опер ско/опер ски. Ју на 1935. он ста вља за мер ку 
Бе о град ској опе ри што је вре ме и но вац утро ши ла на Ма сне о вог (Ju les 
Mas se net) Дон Ки хо та, по ред три ју ње го вих опе ра ко је су се већ на ла-
зи ле на ре пер то а ру, уме сто да се по ста ви јед но „mu zič ko-dram sko de lo, 
slo ven sko ili stra no, či je bi iz vo đe nje zna či lo kre ta nje una pred sa li ni je Ver di 
– Mas se net – Puc ci ni, na ko joj se tap ka već ne ko li ko go di na“ (Dragutinović 
jun 1935: 218). А за Ко шта ну Пе тра Ко њо ви ћа он ка же да је то нај бо ље 
ју го сло вен ско му зич ко драм ско де ло (Dragutinović jun–jul 1933a: 300).

У опер ским кри ти ка ма Дра гу ти но вић је из ра зи ту па жњу по све ћи-
вао трет ма ну ор ке стра у пар ти ту ри. Ако би ком по зи тор ор ке стар схватао 
као прат њу пе ва чи ма, ако би из о ста ла ње го ва сим фо ни за ци ја, кри ти чар 
Зву ка би устао да гла сно не го ду је. Та ко је би ло и у слу ча ју опе ре Адел 
и Ма ра Јо си па Ха цеа (Hat ze). У це ли ни из ра зи то не га тив на оце на то га 
де ла за је дан од ар гу ме на та има ла је кон ста та ци ју да је ор ке стар ра ђен 
ру ди мен тар но, да је ин стру мен та ци ја ша блон ска и да је ор ке стар тре-
ти ран са мо као осно ва за ме ло ди ју (Dragutinović mart 1933a: 179).10

Као и Ми ло је Ми ло је вић, Бран ко Дра гу ти но вић ни је це нио му зич-
ки ве ри зам (Dragutinović av gust –sep tem bar 1933: 361), а био је ве о ма 
кри ти чан и пре ма Вер ди ју (Gi u sep pe Ver di). Бе о град ска ре при за Тру ба
ду ра из 1932. под ста кла га је да у Зву ку ис ту пи с раз ра ђе ном кри ти ком 
то га де ла и, след стве но, опер ског об ли ка. Дра гу ти но вић утвр ђу је да 
је већ сам ли бре то Тру ба ду ра пре низ сце на сла бо по ве за них ме ђу со-
бом не го ко хе рент на и пси хо ло шки мо ти ви са на дра ма. Ни су из о ста ле 
кри тич ке објек ци је, слич не они ма из кри ти ке Ха це о ве опе ре, а у ве зи 
с ру ди мен тар но ра ђе ним ор ке стром, ко ји је у му зич кој дра ми глав ни 
по кре тач рад ње а ов де има са свим спо ред ну уло гу. Ипак, кру ци јал на 
на по ме на ре зер ви са на је за су коб тра ди ци о нал ног опер ског и му зич-
ко драм ског на че ла: „Dram ska psi ho lo gi ja žr tvo va na je či sto mu zič kim 
efek ti ma. Na svi ma me sti ma gde se za oš tri dram ski su kob i rad nja ima da 
po đe ži vljim tem pom, na la zi se ka kva ari ja ili vo kal ni an sambl, ko ji uči ne 
da se dram ski kon flikt ras pli ne i rad nja umr tvi“ (Dragutinović no vem bar 
1932a: 23). Бран ко Дра гу ти но вић је про ниц љи во и ду хо ви то за кљу чио 
да Тру ба дур по пу лар ност ду гу је сво јим сла бо сти ма, тј. ефект ним ме-
ло ди ја ма / му зич ким ну ме ра ма ко је ште те драм ском то ку де ла.

У ли те ра ту ри је при ме ће но да је Дра гу ти но вић био про тив ник 
опе ре те као умет нич ки не до стој не му зич ке вр сте (Пејовић 1999: 183). 

10 Бран ко Дра гу ти но вић се вра ћао сво јим оце на ма у ре тро спек тив ним пре гле ди ма 
опер ских се зо на. Из у зет но не по во љан суд или, бо ље: пре су да над опе ром Адел и Ма ра по-
но вљен/а је у Dragutinovićav gust –sep tem bar 1933: 363. Ина че, на рас ко рак из ме ђу на зи ва 
гла збе на дра ма што га је сво ме де лу дао ком по зи тор, и скром не уло ге ор ке стра, упо зо рио је, 
мир ни јим то ном, и anDreiS 1974: 305. Са др жај опе ре Адел и Ма ра вид. у Sirovica,Fotez 1938: 
24–26. и Fotez 1943: 39–41. Ли те ра ту ра о Ха цеу: liPovčan 1982; Škunca 2008; ćurković MMIX.
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Оди ста, по во дом бе о град ског из во ђе ња Сле пог ми ша Јо ха на Штра у са 
(Jo hann Stra uss) он је иза шао с енер гич ним ста вом ко ји ни је оста вио 
ни ми ни мум про сто ра за не до у ми цу: „Mi smo pro tiv ope re te uopšte“ 
(Dragutinović ja nu ar 1933a: 95). На ро чи то му је за сме та ло то што је упра-
ва По зо ри шта тај ре пер то ар ски по тез по ку ша ла да убла жи ста вља њем 
озна ке кла сич на опе ре та уз Штра у сово де ло. Он је др жао да је ово пре-
се дан у ре пер то ар ској по ли ти ци Опе ре и да се по сле „кла сич не опе ре те“ 
мо гу оче ки ва ти рђа ви ја де ла од Сле пог ми ша ко ји ипак има, пре ма ње-
го вим ре чи ма, из ве сне умет нич ке вред но сти.

За Бран ка Дра гу ти но ви ћа опе ре та је би ла сим бол про бле ма тич ног 
уку са и уда ља ва ња од ви со ке умет но сти. Она се у ње го вим члан ци ма 
го то во увек по ми ње у не га тив ном кон тек сту. Та ко чи та мо да Ро си ни јев 
(Gi o ac hi no Ros si ni) Се виљ ски бер бе рин мо же да за ве де ре ди те ља у прав-
цу опе ре те (Dragutinović ja nu ar 1935a: 23). У дру гој при ли ци, хва ли 
си гу ран укус Ери ха Хе це ла (Erich Het zel), ре ди те ља Офен ба хо вих 
(Jac qu es Of fen bach) Хоф ма но вих при ча, ко ји га је спа сао од пре ла ска у 
опе ре ту и ре ви ју (Dragutinović de cem bar 1935: 371).

Па ипак, Бран ко Дра гу ти но вић је знао да се за у ста ви у свом „про-
го ну“ опе ре те. За у ста ви ла су га рад на по стиг ну ћа и умет нич ки до ме ти 
му зич ких ку ћа, до ду ше не бе о град ских. По ре де ћи укуп ни учи нак 
За гре бач ке и Бе о град ске опе ре у се зо ни 1934/35, он над моћ ни јим ре зул-
та ти ма За гре ба при бра ја и чи ње ни цу да је Опе ра Хр ват ског на род ног 
ка за ли шта оства ри ла, по ред ни за опер ских пре ми је ра и об но ва, и пет 
опе рет ских пре ми је ра (Dragutinović ok to bar –no vem bar 1935a: 323). А две 
го ди не ра ни је наш кри ти чар по ми ње го сто ва ње за гре бач ке опе ре те у 
Бе о гра ду, с „pro bra nim de li ma svo ga obil nog re per to a ra“ (Dragutinović 
av gust –sep tem bar 1933: 366).

Већ у пе ри о ду пре Пр вог свет ског вра та, а на ро чи то по сле 1918. 
го ди не, срп ски му зи ча ри и му зич ки пи сци су о чи ли су се с ве о ма изазов-
ним ди ле ма ма ко је су до не ли ра ди кал ни прав ци са вре ме не европ ске 
му зи ке. Рас пад то на ли те та, по ја ва сло бод не ато нал но сти, до де ка фо ни-
ја, то су би ли нај сна жни ји удар ци за тра ди ци о нал не му зич ке сти ло ве и 
њи хо ве след бе ни ке. Си ту а ци ја срп ске му зи ке има ла је ви ше стру ка оп-
те ре ће ња. До Пр вог свет ског ра та, па чак и то ком ме ђу рат ног раз до бља, 
про цес пре у зи ма ња за пад но е вроп ске му зич ке тех ни ке и ње них сти ло ва 
ни је био окон чан у сми слу пот пу ног про фе си о на ли зма, а ов да шњи му-
зи ча ри су мо гли да ви де да се Евро па про ме ни ла из те ме ља. Срп ски ком-
по зи то ри ни су сти гли да се пот пу ни је из ра зе у ко ор ди на та ма му зич ког 
ро ман ти зма, а тај стил је у Евро пи био уве ли ко пре вла дан.11

11 Про ниц љив и ду хо вит есеј о исто риј ској си ту а ци ји срп ске му зи ке дао је Дра гу тин 
Го сту шки, под на сло вом „Исто риј ски шкри пац срп ске му зи ке“, а об ја вљен је у гостушКи 1977: 
113–117.
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За исто ри ча ра срп ске му зич ке кри ти ке и му зи ко гра фи је јед но од 
глав них пи та ња је сте ка ко су се до ма ћи му зи ко гра фи но си ли са иза-
зо ви ма мо дер ни за ци је у му зич кој умет но сти. Бран ко Дра гу ти но вић 
у сво јим кри ти ка ма у ча со пи су Звук пру жа до вољ но из да шан и под-
сти ца јан ма те ри јал на осно ву којег мо же мо да упо зна мо ње го ва ста но-
ви шта.

Две су те мат ске обла сти у ве зи с ко ји ма је Бран ко Дра гу ти но вић 
у Зву ку ис ка зао нај ја чу по др шку са вре ме ној умет но сти. То су пе вач ка 
дру штва и ба лет.

По зна та је чи ње ни ца да су срп ска пе вач ка дру штва, то ли ко за слу-
жна за раз вој хор ског из во ђа штва код нас у XIX ве ку, и то ли ко за слу-
жна у па три от ско-по ли тич ком сми слу, у ме ђу рат ном пе ри о ду мо ра ла 
да ре де фи ни шу сво ју уло гу у но вим др жав ним, дру штве ним и кул тур-
ним окол но сти ма. Пу бли ка и кри ти ка су са да има ле дру га чи ја и ви ша 
оче ки ва ња, па су се пе вач ке дру жи не мо ра ле по тру ди ти да по диг ну 
сте пен сво је тех нич ке спрем но сти и опро ба ју се у раз гра на ти јем и 
мо дер ном ре пер то а ру. 

Бран ко Дра гу ти но вић се при кљу чу је мно гим срп ским му зич ким 
кри ти ча ри ма ко ји су у пе ри о ду из ме ђу два ра та пред пе вач ка дру штва 
та кве зах те ве по но вље но ста вља ли.12 Пи шу ћи о кон цер ти ма хо ра „Вар-
дар“ и Је вреј ског пе вач ког дру штва из Ско пља, Дра гу ти но вић из во ђа-
чи ма при зна је леп сми сао за не го ва ње хор ске му зи ке, али их опо ми ње да 
тре ба да по ве ду „ra ču na o hor skoj pro duk ci ji sa vre me nih na ših kom po zi-
to ra“ (Dragutinović de cem bar 1933a: 64). Ни је био за до во љан кон церт ним 
про гра ми ма бу гар ских хо ро ва „Ро ди на“ и „Гу сла“, на го сто ва њи ма у 
Бе о гра ду, на ла зе ћи да су они јед но ли ки, умет нич ки не ин те ре сант ни, 
па и ба нал ни, и да не са др же мо дер на де ла.13 

Исто та ко, Дра гу ти но вић не про пу шта при ли ку да по хва ли оне 
ан сам бле ко ји су, по пут Пе вач ког дру штва „Гу сле“ из Мо ста ра, свој 
ре пер то ар осве жи ли са вре ме ним де ли ма (Dragutinović jun 1935: 222).

Ов де ће мо до да ти да је кри ти чар Зву ка, и сам на став ник му зи ке, 
по себ но ис ти цао при су ство са вре ме не му зи ке у про све ти. Ни је за бо ра-
вио да по хва ли чи ње ни цу да об ја вље ни на став ни план Му зич ке шко ле 
„Стан ко вић“ по ка зу је спе ци јал но ин те ре со ва ње за са вре ме ну му зич ку 
ли те ра ту ру (Dragutinović maj 1935: 202c). О зна ча ју са вре ме не му зи ке 
он је го во рио и по во дом об ја вљи ва ња деч јих и омла дин ских хо ро ва 
Вла ди ми ра Р. Ђор ђе ви ћа. Ком по зи ци је тога „при ста ли це стро ге то нал не 
ло ги ке“ оце нио је по зи тив но, ре кав ши да ће по слу жи ти сво ме ци љу, али 
је до дао да та уло га не ће би ти мо гу ћа док се про блем при ме не са вре мене 

12 Вид. васић 2019: 93–94.
13 Вид. Dragutinović april 1935a: 140–141; maj 1935a: 181. 
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му зи ке не по ста ви у на шој сред њо школ ској му зич кој пе да го ги ји (Dra
gutinović no vem bar 1933c: 35–36). 

Бран ко Дра гу ти но вић је с ве ли ким за до вољ ством пи сао о ба лет ским 
умет ни ци ма ко ји су се окре ну ли мо дер ном из ра зу. Не мо же се ре ћи да 
је од ба ци вао кла сич ни ба лет као та кав (иа ко је го во рио о „ras pa da nju 
ste re o tip nih kla sič nih for mi“14), али је с не скри ве ним ен ту зи ја змом из-
ве шта вао о до ме ти ма мо дер них ко ре о гра фи ја Пи је и Пи на Мла ка ра, 
и ода вао при зна ње Ма ги Ма га зи но вић чи је је шко ла рит мич ке гим на-
сти ке и пла стич ног ба ле та пред ста вља ла, ка ко је фор му ли сао, вр ло 
по треб ну про тив те жу кла сич ном ба ле ту Је ле не По ља ко ве.15 

Све ово што смо из не ли при ка зу је Бран ка Дра гу ти но ви ћа као 
лич ност на кло ње ну са вре ме ној умет но сти, као кри ти ча ра ко ји је по-
др шку да вао кр че њу но вих пу те ва у му зи ци и ба ле ту. Али из на ве де-
ног се не ви ди ко ји су прав ци са вре ме не му зи ке ње му би ли нај бли жи, 
ко је је при хва тао, а ко је од ба ци вао. Ипак, по сто је кри ти ке у ко ји ма се 
овај пи сац ја сно опре де лио у обла сти мо дер не му зи ке. Но по ћи ће мо 
од оно га што ни је до ре че но. 

Ме ђу рат ну срп ску му зи ку и му зи ко гра фи ју обе ле жи ло је стал но 
отво ре но пи та ње мо дер ног на ци о нал ног сти ла. Да ли је мо гућ но по-
ми ри ти са вре ме на из ра жај на сред ства европ ске му зи ке и на ци о нал ни 
фол клор и та ко од го во ри ти на зах те ве мо дер ног до ба, пи та ње је ко је 
се че сто по ста вља ло. Глав ни за го вор ник иде је мо дер ног на ци о нал ног 
сти ла та да је био Ми ло је Ми ло је вић.16

Бран ко Дра гу ти но вић се у сво јим кри ти ка ма у Зву ку ни је до кра-
ја пред ста вио ка да је реч о на ци о нал ном сти лу као по жељ ној оп ци ји 
срп ске му зи ке. Де цем бра 1932. он је при ка зао Ми ло је ви ћев спис Не ко је 
од ли ке му зич ког фол кло ра Ју жне Ср би је (Dragutinović de cem bar 1932b: 
73–74). Тај ве о ма по хвал ни чла нак – у ко јем се по ми ње Ми ло је ви ће ва 
еру ди ци ја и у ко јем је са др жај бро шу ре по тан ко ела бо ри ран – са др жи 
и део у ко јем се на во ди Ми ло је ви ћев за кљу чак. По зна ва о ци Ми ло је-
ви ће вих спи са и ње го вих иде ја не ће се из не на ди ти ка да про чи та ју да 
је крај њи циљ му зич ке на у ке да „pru ži stva ra o ci ma umet nič kih de la ti-
po ve ko ji su ne sa mo no vi, ne go su i ra sni, da bi stva ra o ci na to me iz vo ru 
naš li uz o re, naš li pot stre ka za ori gi nal no umet nič ko stva ra nje u na šem ra-
snom du hu“ (Dragutinović de cem bar 1932b: 73). Бран ко Дра гу ти но вић 
је ову по ен ту Ми ло је ви ће вог тек ста оста вио без ко мен та ра. Ни смо са-
зна ли да ли се сла же с Ми ло је ви ћем и да ли др жи да на ци о нал ни стил 
пред ста вља бу дућ ност срп ске му зи ке.

14 Dragutinović de cem bar 1933a: 65. 
15 Вид. о Мла ка ро ви ма: Dragutinović de cem bar 1933a: 63–64; av gust –sep tem bar 1934a: 

397; о М. Ма га зи но вић: Dragutinović maj 1934a: 268.
16 Вид. васић 2007в.
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Ме ђу тим, рас по ла же мо и дру га чи јим при ме ром, та квим ко ји ода је 
отво ре ни ју „при сут ност“ кри ти ча ра. 

Бран ко Дра гу ти но вић је у Зву ку при ка зао не ко ли ка ка пи тал на 
му зич ка и му зич ко на уч на де ла. Та ко је ок то бра 1934. стао код пр вог 
об ја вље ног то ма На род них ига ра Љу би це и Да ни це Јан ко вић, пи о ни ра 
на ци о нал не ет но ко ре о ло ги је (Dragutinovićok to bar 1934b). Као и увек 
ис црп ног уви да у са др жај де ла и ње го ве од ли ке, Бран ко Дра гу ти но вић 
са да на сту па с исте по зи ци је на ко јој смо на шли Ми ло је ви ћа у прет-
ход но раз ма тра ном члан ку. Ово је за вр ше так Дра гу ти но ви ће вог при-
ка за: „Jer se sa mo de talj nim pro u ča va njem na rod nih iga ra i raš čla nja va njem 
nji ho vih iz ra žaj nih ele me na ta – da kle, ana li zom – mo že do ći do sin te za tih 
ele me na ta u no vim stva ra lač kim ko re o graf skim kom bi na ci ja ma, i u kraj njoj 
li ni ji, do na šeg ra snog ba let skog iz ra za“ (Dragutinović ok to bar 1934b: 
448–449).

Ако је на ова кав на чин до не кле су ге ри сао да је на ци о нал ни стил 
срп ској му зи ци по тре бан и да га тре ба ства ра ти, Бран ко Дра гу ти но вић 
је чи та о ци ма Зву ка у дру гим при ли ка ма још ја сни је от крио сво је пре-
фе рен ци је ка да су по сре ди прав ци са вре ме не му зи ке. Гра ђа ње го вих 
кри ти ка от кри ва да је био на ве ли ком од сто ја њу од му зи ке Ар нол да 
Шен бер га (Ar nold Schönberg). Го ди не 1935. при су ство вао је про сла ви 
Шен бер го ве ше зде се то го ди шњи це, у са ли Је вреј ског до ма у Бе о гра ду. 
Том при ли ком пре да ва ње је одр жао Ди ми три је Би во ла ре вић (1902–1944), 
пе сник и ком по зи тор.17 Дра гу ти но вић ни шта до бро ни је ми слио ни о 
пре да ва њу ни о Шен бер гу: 

Tom pri li kom g. Bi vo la re vić je odr žao jed no apo dik tič ko pre da va nje 
ka rak te ri stič no za bes kom pro mi snog i za ne se nog pri sta li cu jed nog prav ca 
ko ji zna či kraj nju ra ci o na li za ci ju evrop ske mu zi ke, ko ji mo že bi ti vr lo in te-
re san tan kao eks pe ri ment u tra že nju no vog iz ra za, ali ko ji ne ma, bar za nas, 
onaj zna čaj ko ji mu je dao pre da vač (Dragutinović mart 1935a: 106).

Из гле да да је Бран ку Дра гу ти но ви ћу ин тим но нај бли ски ја би ла 
иде ја пре ма ко јој са вре ме на му зи ка тре ба да са чу ва коп чу с тра ди ци-
јом. Мо дер ни тет из ра жај них сред ста ва нео п хо дан је услов, али пре кид 
ве зе с про шло шћу ни је по же љан. У том сми слу чи та мо сле де ће ње го ве 
ре чи: 

Mo der na mu zi ka, po sle ra znih eks pe ri me na ta i tra že nja, či ji će mno gi 
re zul ta ti osta ti kao po zi tiv ne či nje ni ce za da lju evo lu ci ju mu zič ke umet no sti, 
vra ća se jed nom mo der ni zo va nom neo kla si ci zmu (Dragutinović av gust –sep-
tem bar 1934b: 403).

17 Би во ла ре ви ће ву би о гра фи ју вид. у мустеданагић 2004.
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Ју го сло вен ски на род. Исто риј ски ма те ри ја ли зам  
и му зи ка

Вр ло бр зо по на стан ку Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца до-
шла су до из ра жа ја раз ми мо и ла же ња из ме ђу по ли тич ких ели та ње них 
кон сти ту тив них на ро да. Раз ли чи ти по гле ди на др жав но и дру штве но 
уре ђе ње те за јед ни це по сто ја ли су од са мог по чет ка, а вре ме ном су се 
те по де ле за о штри ле. Иде о ло ги ја ин те грал ног ју го сло вен ства – иде ја 
о тро и ме ном ју го сло вен ском на ро ду ко ју су за сту па ли краљ Алек сан-
дар Пр ви Ка ра ђор ђе вић и део срп ске по ли тич ке ели те – ни је из др жа ла 
про бу вре ме на. По ка за ло се да ју го сло вен ска иде ја ни је у свим сре ди-
на ма при хва ће на и да се тра же дру га чи ја ре ше ња за но ву др жав ну 
тво ре ви ну у ко јој би на ци о нал ни пар ти ку ла ри зми би ли са чу ва ни.

Пр ва, од суд на пре крет ни ца од ко је се Кра ље ви на de fac to ни кад 
ни је опо ра ви ла, био је атен тат на Стје па на Ра ди ћа и хр ват ске по сла-
ни ке у Скуп шти ни. Усле ди ла је Ше сто ја ну ар ска дик та ту ра ко ја је за-
мр зну ла по сто је ће ста ње и по ли тич ке про бле ме на не ки на чин од ло-
жи ла. Ме ђу тим, не за до вољ ство је ра сло, по себ но на хр ват ској стра ни, 
а кул ми на ци ја је био атен тат на кра ља Алек сан дра у Мар се љу 1934. 
го ди не, ко ји су из вр ши ле хр ват ске уста ше, пот по мог ну те од ВМРО, 
као и од стра них фак то ра. Иа ко су вре ме ном на чи ње не зна чај не про ме-
не у устрој ству др жа ве (на ста нак ба но ви на), ни оне ни су мо гле да са-
чу ва ју је дин ство у др жа ви оку пље них на ро да. Иде о ло ги ја ин те грал ног 
ју го сло вен ства то ну ла је у све ду бљу кри зу, али зва нич но ни је би ла 
по ву че на.18 

У срп ској му зич кој пе ри о ди ци, као и у нај зна чај ни јим књи жев ним 
ча со пи си ма пр ве по ло ви не XX ве ка, мо же се пра ти ти јак уплив ју го-
сло вен ске иде је, ње но деј ство, као и на дах ну ће ко је је она има ла за 
по је ди не му зич ке пи сце.19 Тре ба ис та ћи да су с ве ли ким по ле том пред-
ста вља ни умет нич ки до ме ти му зи ча ра из Хр ват ске и Сло ве ни је, и да 
су они по сма тра ни као при лог је дин стве ној ју го сло вен ској му зич кој 
кул ту ри. Ни ка кве раз ли ке ни је би ло у од но су на трет ман му зи ча ра из 
Ср би је, а ни је би ло ни убла же ног кри те ри ју ма за до ма ће умет нич ке ре-
зул та те у по ре ђе њу с они ма из Евро пе. Ипак, и у по је ди ним му зич ким 
ча со пи си ма ме ђу рат ног раз до бља на шао се од јек раз ли чи тих гле да ња 
на ју го сло вен ску др жа ву и ње ну иде о ло ги ју.20

18 На овом ме сту ни је мо гућ но на ве сти, чак ни нај су же ни јим из бо ром, раз гра на ту 
исто ри о граф ску на уч ну ли те ра ту ру ко ја об ра ђу је сло же не уну тра шње про це се Кра ље ви не 
Ју го сла ви је. Ов де упу ћу је мо са мо на књи гу Љу бо ми ра Пе тро ви ћа у ко јој се ба ви др жа вом 
и дру штвом Кра ље ви не Ју го сла ви је у све тло сти пе ри о ди ке (Петровић 2000).

19 Вид. васић 2004б.
20 Вид. васић 2014.
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Бран ко Дра гу ти но вић је у Зву ку кри тич ки при ка зи вао зна чај на 
му зич ка де ла са вре ме них хр ват ских ком по зи то ра и уо ча вао по ја ву 
ка пи тал них из да ња, по пут оног од Дра га на Пла мен ца ко ји је от крио 
ра но ба рок ног ком по зи то ра Ива на Лу ка чи ћа и ње го ве иза бра не мо те те 
об ја вио у из да њу Хр ват ског гла збе ног за во да (Dragutinović de cem bar 
1935b). 

У Зву ку Бран ко Дра гу ти но вић с ве ли ким за до вољ ством бе ле жи 
пр во го сто ва ње За гре бач ке фил хар мо ни је у Бе о гра ду. Он се на да да 
ће то би ти по че так ве ћег збли жа ва ња из ме ђу му зич ких уста но ва из 
три ју ју го сло вен ских цен та ра (Dragutinović april 1933b). У по след њој 
све сци Зву ка за 1933. го ди ну он пред ста вља спис Ко сте Ма ној ло ви ћа, 
Му зи ка и њен раз вој у Бу гар ској (Dragutinović de cem bar 1933b). У том 
члан ку Ма ној ло ви ћа пор тре ти ше као иде о ло га ин те грал ног ју го сло-
вен ства. Не ка же ди рект но шта ми сли о тој иде о ло ги ји, али чи тао ци-
ма то по ру чу је ин ди рект но. У дру гом па су су при ка за чи та мо сле де ћу 
ре че ни цу: „Po ste pe no se pri la zi kon struk tiv nom ra du na uza jam nom kul-
tur nom zbli že nju bu gar skog i ju go slo ven skog na ro da [курзив: А. В.]“. У 
про ду жет ку наш при ка зи вач још јед ном упо тре бља ва син гу лар, са мо је 
име ни ца за ме ње на при свој ном за ме ни цом – он са да ка же „наш на род“. 
Исто по сту па ње сре ће мо сре ди ном на ред не, 1934. го ди не ка да Б. Дра-
гу ти но вић у Зву ку по но во го во ри о по ја ча ној са рад њи с Бу гар ском: „Ove 
se zo ne raz vi jen je vr lo in ten zi van rad na uza jam nom upo zna va nju i zbli že nju 
dva su sed na na ro da u obla sti mu zič ke umet no sti“ (Dragutinović maj 1934a: 
263).

У Дра гу ти но ви ће вим ка сни јим кри ти чар ским исту па њи ма на 
стра ни ца ма Зву ка ви ше се не сре ће син таг ма „ју го сло вен ски на род“ 
или „наш на род“. По ла го ди не по сле уби ства кра ља Алек сан дра он у 
Зву ку би ра ним ре чи ма при ка зу је Опе ло у dмо лу Ми ло ја Ми ло је ви ћа 
(Dragutinović april 1935c). Том при ли ком ка же да је но во Ми ло је ви ће-
во Опе ло „neo spor no naj bo lje umet nič ko de lo in spi ri sa no mar selj skom 
tra ge di jom“. На род и иде о ло ги ја ни су по ме ну ти.

Већ смо се су сре ли с Дра гу ти но ви ће вим на пи си ма у ко ји ма се освр-
тао на бу гар ску му зи ку и му зи ча ре. Ње гов при ступ укљу чи вао је три 
еле  мен та: ис ти ца ње ви со ких до ме та по је ди них бу гар ских му зи ча ра, 
на ро чи то опер ских пе ва ча,21 на гла шен кри тич ки при ступ ре пер то а-
ри ма пе вач ких дру шта ва, као и на сто ја ње да се уна пре ди бу гар ско- 
-срп ска умет нич ка са рад ња. Тај по след њи циљ био је у слу жби сми ри вања 

21 Вид,, на при мер, Дра гу ти но ви ће ве ре чи оду ше вље ног при зна ња за умет ност опер ске 
пе ва чи це Цве та не Та ба ко ве (1905–1936) ко ја је го сто ва ла у Бе о град ској опе ри у Вер ди је вом 
Тру ба ду ру и опе ри Је вреј ка Жа ка Фро мен та ла Але ви ја (Jac qu es Fro men tal Halévy) (Dragu
tinović maj 1933: 260–261).
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и по бољ ша ња од но са из ме ђу на ро да, на пр вом ме сту Бу га ра и Ср ба, обе-
ле же них те шким рат ним на сле ђем. Бран ко Дра гу ти но вић је на ве де ном 
ци љу при сту пио с искре ним ела ном, па је бу гар ски и ју го сло вен ски 
на род на зи вао не са мо су сед ним већ и брат ским (Dragutinović de cem bar 
1933b; maj 1935a: 181).22 

Нај зад, до ла зи мо и до по след њег сег мен та мо за и ка ко ји са чи ња-
ва ју по гле ди Бран ка Дра гу ти но ви ћа на му зич ку умет ност. Реч је о 
од но су из ме ђу му зи ке и дру штве них чи ни ла ца.

Већ и из бор шти ва за при каз го во ри о уве ре њи ма овог кри ти ча ра 
ча со пи са Звук. Фе бру а ра 1934. Дра гу ти но вић је при ка зао спо ме ни цу 
Рад нич ке умет нич ке гру пе „Абра ше вић“ (Dragutinović fe bru ar 1934b). 
Књи га је штам па на по во дом три де се те го ди шњи це ње ног ра да. Кри-
ти чар је за до во љан по да ци ма ко је та књи га до но си у ве зи с кул тур ном 
исто ри јом рад нич ког по кре та. Али ње го во при зна ње је још ре чи ти је 
ка да го во ри о за слу га ма „Абра ше ви ћа“:

Abra še vić je uči nio mno go ne sa mo za či sto so ci a li stič ko vas pi ta nje rad-
niš tva, ne go i za opšte kul tur no po di za nje ši ro kih rad nič kih ma sa. Tre ba lo 
je mno go sve sti, po žr tvo va nja i lju ba vi za kul tur ne stva ri da se, po sle na por-
nog dnev nog ra da po ra di o ni ca ma i fa bri ka ma, na đe su vi šak ener gi je za rad 
u Abra še vi ću. Po red to ga i pri li ke ni su bi le uvek po god ne za rad i Abra še vić 
se, u ostva ri va nju svo jih kul tur nih i umet nič kih ide a la, imao bo ri ti sa teš ko-
ća ma raz ne vr ste. Ka da se uzmu u ob zir pri li ke u kojimа je ra dio i ma te rial 
sa ko jim je ras po la gao, Abra še vić mo že bi ti za do vo ljan po zi tiv nim re zul ta-
ti ma svog sve snog i po žr tvo va nog tri de se to go diš njeg ra da (Dragutinović 
fe bru ar 1934b).

И пре овог при ка за би ло је по во да и на чи на да Бран ко Дра гу ти-
но вић по ка же да ни је рав но ду шан пре ма про бле ма ти ци дру штве них 
од но са и при ли ка. Фе бру а ра 1933. он по здра вља осни ва ње Ор ке стра 
„Стан ко вић“ (Dragutinović fe bru ar 1933a). На про гра му пр вог кон цер-
та тог ор ке стра би ла су Бе то ве но ва де ла. Ре пер то ар је био по вод да се 
наш кри ти чар из ра зи ко ре спон дент но: при ме тио је да осни ва ње но вог 
ор ке стра има и со ци јал ну ми си ју – да у вре ме еко ном ске кри зе за по сли 
не за по сле не му зи ча ре, а он да је под се тио да је Бе то вен пр ви ком по зи-
тор ко ји се осло бо дио сте га фе у дал них од но са и да је он био пр ви 
бо рац за со ци јал на пра ва му зи ча ра. 

Зна ме ни ти му зич ки ча со ви др жа ни на Ко лар че вом на род ном уни-
вер зи те ту у Бе о гра ду, у Бран ку Дра гу ти но ви ћу су на шли ре дов ног 

22 О иде ји ју жно сло вен ског је дин ства код бу гар ских му зи ча ра и ин те лек ту а ла ца у 
ме ђу рат ном пе ри о ду пи са ла је georgieva 2017.
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по се ти о ца и ко мен та то ра.23 Гра ђа тих чла на ка пру жа ја сан увид у 
Дра гу ти но ви ћев од нос пре ма пи та њи ма му зич ке умет но сти и ње них 
ве за с дру штве ним струк ту ра ма.

У са же том при ка зу ча са о му зич ком ба ро ку, што га је 22. де цем бра 
1934. одр жао Во ји слав Вуч ко вић, уз Па вла Мар ков ца нај и стак ну ти ји 
марк си стич ки музички писац у првој Југославији, Дра гу ти но вић ње-
го во (ма те ри ја ли стич ко) ту ма че ње ба ро ка озна ча ва као ис прав ну идеј ну 
ори јен та ци ју (Dragutinović ja nu ar 1935a: 24). Али до да је да је из о ста ло 
де таљ ни је ана ли зи ра ње сти ла му зич ког ба ро ка. Слич ни ко мен та ри 
на хо де се у Дра гу ти но ви ће вим освр ти ма на предавaње Пре дра га Ми-
ло ше ви ћа о но во ро ман ти чар ској со ло пе сми и на Вуч ко ви ће во о но во-
ро ман ти чар ској ка мер ној му зи ци (Dragutinović april 1935a: 139–140; maj 
1935a: 180).24 Ре цен зент Зву ка утвр ђу је да је у оба слу ча ја у пр ви план 
би ла ста вље на дру штве но е ко ном ска осно ва на ко јој се му зи ка но во ро-
ман ти зма ја ви ла, док су спе ци фич но му зич ка пи та ња би ла тре ти ра на 
не до вољ но или су би ла оста вље на по стра ни. Тек ће Вуч ко ви ће во пре-
да ва ње о му зи ци ро ко коа, одр жа но 5. ок то бра 1935, до би ти пу но при-
зна ње Бран ка Дра гу ти но ви ћа. Он са да ка же да је Вуч ко вић „na ši ro koj 
osno vi ma te ri a li stič kog tu ma če nja isto ri je mu zi ke... us peo... da ja sno obe le ži 
osnov ne stil ske oso bi ne mu zič kog ro ko ko-a i da ka rak te ri še glav ne nje go ve 
pret stav ni ke i for me ko je su oni ne go va li“ (Dragutinović ok to bar –no vem-
bar 1935a: 331).

Не сум њи во је да је Бран ко Дра гу ти но вић ува жа вао ван му зич ке 
– дру штве не, по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не, ути ца је у исто ри ји му-
зи ке. У сво ме при ка зу Исто ри је не мач ке му зи ке Мак са Мерс ма на (Max 
Mers mann) он за па жа да је не мач ки пи сац пра тио и еко ном ски, со ци-
јал ни и кул тур ни раз вој не мач ког на ро да „u ko li ko je on de te r mi ni sao 
iz ve sne či sto mu zič ke po ja ve“ (Dragutinović maj 1935b). Па жљи во чи та ње 
Дра гу ти но ви ће вих тек сто ва за у ста вља нас и код дру ге, у ства ри: исте 
ре чи ко јом он опи су је од нос из ме ђу му зи ке, с јед не стра не, и дру штве-
но е ко ном ских чи ни ла ца, с дру ге. Ка да, на и ме, го во ри о нео ро ман ти-
чар ском ли ду, он по ми ње еко ном ске и дру штве не мо мен те ко ји су га 
од ре ди ли (Dragutinović april 1935a: 139–140). 

Већ на пред на ве де не кон ста та ци је о пре да ва њи ма В. Вуч ко ви ћа 
и П. Ми ло ше ви ћа на го ве шта ва ју у че му је Бран ко Дра гу ти но вић био на 
дис тан ци у од но су на њи хо ва гле ди шта и ту ма че ња. Не за не ма ру ју ћи 
ути цај спо ља шњег кон тек ста у исто ри ји му зи ке, а он да ни ме то до ло-
шког при сту па у му зич кој исто ри о гра фи ји ко ји на гла ша ва тај ути цај, 
он ни је при хва тао да се му зи ка тре ти ра са мо као из вор за дру штве ну 

23 О му зич ким ча со ви ма КНУ по сто ји сту ди ја Рок сан де Пе јо вић (Pejović1982).
24 Пре да ва ња су одр жа на 4. и 27. мар та 1935; уп. турлаКов 1994: 170, 171.
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исто ри ју; он је очи то др жао да се му зи ка и уоп ште умет ност мо ра ју 
по сма тра ти као са мо стал на естет ска ак тив ност и – вред ност. За ње га 
је то било од пре суд ног зна ча ја.

Ма ја 1934. Дра гу ти но вић је у Зву ку пи сао о ком по зи ци ја ма Љу-
би це Ма рић и Во ји сла ва Вуч ко ви ћа, о ње ној Му зи ци за ор ке стар и 
пр вом ста ву ње го ве Сим фо ни је, из ве де ни ма на кон цер ту Ор ке стра 
„Стан ко вић“ 9. апри ла те го ди не (Dragutinović maj 1934a: 265–266). У 
том тек сту ана ли зи је под врг нут од нос из ме ђу ком по зи ци је Љ. Ма рић 
и те о ри је дво је умет ни ка о тзв. при ме ње ној му зи ци. За те му на шег ра да 
ни је пре суд но то што је Дра гу ти но вић утвр дио да Му зи ка за ор ке стар 
не од го ва ра про кла мо ва ној те о ри ји.25 Ипак, ре ћи ће мо да је кри ти чар 
Зву ка с раз ло гом при ме тио да то (ато нал но и ате мат ско) де ло, „ra đe no 
pre ma la bo ra to ri um skim mu zič kim for mu la ma Za pa da“, не од го ва ра тео-
ри ји ко ја му зи ку же ли да ста ви у слу жбу ре ша ва ња кла сних и со ци јал-
них про бле ма са да шњи це, а ко ју су (те о ри ју) ина че за сту па ли Ма ри ће ва 
и Вуч ко вић.26 Дра гу ти но вић је та ко ђе ре као да се те за о му зи ци као 
сред ству про па ган де (то је, као што је по зна то, би ла те ма Вуч ко ви ће ве 
док тор ске ди сер та ци је на Кар ло вом уни вер зи те ту у Пра гу), мо же са мо 
де ли мич но при ми ти. Пре ко те на по ме не до ла зи мо до цен трал не тач ке 
у Дра гу ти но ви ће вом члан ку, тач ке ко ја раз два ја Дра гу ти но ви ћа с јед не 
стра не, и го ре на ве де не лич но сти, с дру ге. Сво је ста но ви ште Дра гу ти-
но вић је из ло жио сле де ћим, про грам ским ре чи ма:

Kla sič na mu zi ka (Be et ho ven: Eg mont uver ti ra i VII sim fo ni ja i Mo zart: 
Sim fo ni ja Ddur, bez me nu e ta) i po red rđa ve in ter pre ta ci je i sla bog iz vo đe nja 
i ten den ci je da se pret sta vi kao „ma te rial za pri me nje nu mu zi ku“ i da se ne-
gi ra kao umet nost, ni je iz gu bi la niš ta od svo je le po te i ap so lut ne vred no sti 
(Dragutinović maj 1934a: 265).

По след њи пут се у Зву ку Бран ко Дра гу ти но вић су прот ста вио (Вуч-
ко ви ће вом) ре дук ци о ни зму у ју ну 1935. го ди не. Та да то ни је учи нио 
сво јим већ ту ђим гла сом – из нев ши ми сли свог учи те ља Ми ло ја Ми-
ло је ви ћа. Ов де тај од ло мак до но си мо у це ли ни, по ми шља ју ћи да се он 
мо же схва ти ти и као ин ди рект на, на кнад на и при та је на по ле ми ка с 
Љу би цом Ма рић и Во ји сла вом Вуч ко ви ћем ко ји са да ни су по ме ну ти:

25 Дра гу ти но ви ће ва кри ти ка раз ма тра на је и го то во у це ли ни ре про ду ко ва на у милин 
2018: 83–84, 86–88. У тој књи зи да та је и ана ли за Му зи ке за ор ке стар, с уви ди ма у кри тич ку 
ре цеп ци ју то га де ла; вид. милин 2018: 74–77.

26 Ка ко Ста на Риб ни кар, уред ни ца Зву ка, ни је об ја ви ла ре а го ва ње Љ. Ма рић и В. Вуч-
ко ви ћа на Дра гу ти но ви ћев чла нак, то је оно штам па но у за гре бач ком ча со пи су Knji žev nik 
(бр. 7, 1934: 326–328; пре штам па но у вучКовић 1968: 664–667). По ред оста лог, дво је му зи ча ра 
су у од го во ру на гла си ли да они са ми ни су из ја ви ли да на ве де на де ла пред ста вља ју оте ло-
тво ре ње по ме ну те те о ри је.
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U svo me uvod nom go vo ru g. Mi lo je Mi lo je vić je kon ci zno iz lo žio umet-
nič ku ide o lo gi ju Col le gi u ma.27 Pri zna ju ći da je umet nič ko de lo „uslo vlje no 
ni zom fa ka ta so ci al nih, eko nom skih, kli mat skih i ra snih“, g. Mi lo je vić je 
jednom estet skom ar gu men ta ci jom utvr dio da „u umet no sti ima neš to sa mo-
stal no, estet sko, neš to što je sa mo nje no, što je či ni iz ra zi tom, od jed ne od-
re đe ne fi zi o no mi je. To neš to spe ci fič no, estet sko, to je jed na objek tiv na 
vred nost ko ja se mo že pro ce nji va ti i pro ce nju je se na osno vu estet skih prin-
ci pa, bez ob zi ra na ma ko ji van mu zič ki fak tor, na ma ko ju ten den ci ju“. Sve stan 
da u mu zič koj proš lo sti „po sto je objek tiv na estet ska fak ta, ži va, čak i ne pri-
ko sno ve na“, Col le gi um mu si cium je hteo da pu bli ci pru ži estet ske le po te mu-
zič kih de la iz proš lo sti i da je na u či da uži va u onom objek tiv nom u umet no sti 
(Dragutinović jun 1935: 221). 

* * *
На стра ни ца ма ча со пи са Звук му зич ког кри ти ча ра Бран ка Дра гу-

ти но ви ћа упо зна ли смо као лич ност осе тљи ву на дру штве не то ко ве 
сво га вре ме на; као му зи ча ра-ин те лек ту ал ца ко ји је био све стан усло-
вље но сти му зич ке умет но сти ње ним дру штве но по ли тич ким и еко ном-
ским кон тек стом. Очи то, о Ју го сла ви ји је ми слио као о сво јој до мо ви ни, 
па је за то го во рио о ју го сло вен ском на ро ду, иа ко је ју го сло вен ска иде ја 
би ла озбиљ но до ве де на у пи та ње у вре ме ка да је он пи сао у Зву ку.

Па ипак, до ми нан та Дра гу ти но ви ће вог пи са ња по све до че на је у 
ње го вом ис ти ца њу естет ске за себ но сти и свр сис ход но сти му зич ке 
умет но сти. Тај ње гов став до ку мен то ван је и ње го вом кри ти чар ском 
прак сом ко ја је тра ја ла го то во по ла сто ле ћа. Са мо је стра стве на по све-
ће ност му зи ци, ње ној ле по ти и вред но сти мо гла ство ри ти тај кри ти-
чар ски опус, је дан од нај оп се жни јих у исто ри ји срп ске му зи ке. 
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Di ri gent A. Por des. Re pri ze ba le ta Žar pti ca i Pe truš ka. Pre mi je ra ope re Hal ka S. Mo-
ni us zka. G-đa Po po va kao Ma da me But terfly. G-ca Ka ti ca Jo va no vić u na slov noj ulo zi u 
ope ri Koš ta na Pe tra Ko njo vi ća. Go sto va nje g. Po po va u Ev ge ni ju Onje gi nu i Ri go let tu. 
Kon cert na pre mi e ra ope re Maj ska noć N. A. Rim skog-Kor sa ko va na Ko lar če vom na-
rod nom uni ver zi te tu. Igrač ki par Pia i Pi no Mla kar. Pr vi kon cert Sim fo ni skog or ke stra 
Stan ko vić, di ri gent Mi ha i lo Vuk dra go vić. Dva pre da va nja Ko ste Ma noj lo vi ća o bu gar-
skoj i polj skoj mu zi ci. Kon cert skop skog pe vač kog druš tva Var dar i Je vrej skog pe vač kog 
druš tva iz Sko plja u Be o gra du.].“ Zvuk br. 2 (de cem bar 1933a): 61–65.

Dragutinović, Bran ko [B. D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. Ko sta P. Ma noj lo vić: Mu zi ka i njen 
raz voj u Bu gar skoj (Preš tam pa no iz Sv. Ce ci li je).].“ Zvuk br. 2 (de cem bar 1933b): 79.
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Dragutinović, Bran ko [B. D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. Da niel Mul ler: Ja na ček (Maîtres 
de la mu si que an ci en ne et mo der ne, Les édi ti ons Ri e der, Pa ris).“ Zvuk br. 2 (de cem bar 
1933c): 79–80.

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Od la zak g. Ste va na 
Hri sti ća, di rek to ra Ope re, na tro me seč no ot su stvo; za nje go vog za me ni ka po sta vljen g. 
Ivan Bre zov šek. Oper ski re per to ar i ne ra ci o nal no is ko riš ća va nje ras po lo ži vih de la. Go-
sto va nje g. Ri jav ca. Go sto va nje bu gar skog te no ra g. Raj če va. Za vo đe nje po pu lar nih 
dnev nih oper skih pret sta va če tvrt kom po pod ne. Re pri za Mo zar to ve Ča rob ne fru le. 
Go sto va nje g-đe Ro set te An day u ulo zi Car men i njen kon cert. Dru gi kon cert Sim fo-
ni skog or ke stra Stan ko vić i so li sta Emil Ha jek, kla vir, di ri gent g. Mir ko Po lič. Kon cert 
Pe vač kog druš tva Za na tli ja iz Va lje va.].“ Zvuk br. 3 (ja nu ar 1934): 110–111.

Dragutinović, Bran ko [B. D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. Vik tor Zuc ker kandl: Mu si ka lische 
Ge stal tung der gros sen Oper npar tien (ju gen dlich-dra ma tisches Fach). Max He stes 
Ver lag, Ber lin – Schöneberg).].“ Zvuk br. 4 (fe bru ar 1934a): 153–154.

Dragutinović, Bran ko [D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. Spo me ni ca Abra še vi ća.“ Zvuk br. 4 
(fe bru ar 1934b): 154.

Dragutinović, Bran ko [D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. René Du me snil: La mu si que con
tem po ra i ne en Fran ce (Col lec tion Ar mand Co lin, No 132–133).“ Zvuk br. 4 (fe bru ar 
1934c): 154.

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Pro du že nje ot su stva 
g. Ste va nu Hri sti ću. Vr ši lac du žno sti di rek to ra Ope re g. Ivan Bre zov šek i an ga žo va nje oper-
skog re di te lja g. Het ze la. Ve čer nji hor Ope re. Go sto va nje slo ve nač kih di ri ge na ta g. g. Šva re 
i Ur ban či ča. Go sto va nje ing. Ni ko le Cve ji ća, čla na Ope re u Br nu, u na slov nim ulo ga ma 
Ver di-evog Ri go let ta i Mu sorg sko vog Bo ri sa Go du no va. Go sto va nje g-đe Vil me No ži nić, 
čla ni ce Ope re Hr vat skog na rod nog ka za liš ta u Za gre bu, u pret sta vi Mo ni uz sko we Hal ke, 
i polj ske oper ske pe va či ce g-đe Li pov ske u Puc ci ni-evoj Ma da me But terfly, di ri gent g. 
Por des. Pre mi je ra ba le ta Pri ča o Jo si fu i Till Eu len spi e gel na mu zi ku Ric har da Stra us sa 
u iz vo đe nju Pi je i Pi na Mla ka ra. Kon cert ju go slo ven ske hor ske mu zi ke u iz vo đe nju 
Mu zič kog druš tva Stan ko vić, di ri gent Mi ha i lo Vuk dra go vić. Tre ći jav ni čas Col le gi u ma 
mu si cu ma.].“ Zvuk br. 6 (april 1934): 229–233.

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Go sto va nja g. Si bi na 
Sa be va, čla na So fij ske ope re, i g-đe Ide Ju ra nić, stal nog go sta Za gre bač ke ope re. Pro-
sla va dva de set pe to go diš nji ce umet nič kog ra da g. Iva na Bre zov še ka, pr vog di ri gen ta i 
vr ši o ca du žno sti di rek to ra Be o grad ske ope re. Pe ti kon cert Or ke stra Stan ko vić, di ri gen ti 
Lju bi ca Ma rić i dr Vo ji slav Vuč ko vić. Kon cert Zbo ra Sme ta na iz Pra ga. Or ke star Kra-
lje ve gar de: kon cert kom po zi ci ja Lju do mi ra Mi ha i la28 Ro gov skog. Kon cert Pe vač kog 
druš tva Za na tli ja. Kon cert Muš kog zbo ra Ma saryko vog fil har mo nič nog druš tva Ko lo. 
Če tvr ti jav ni čas Col le gi u ma mu si cu ma. Tri uče nič ke pri red be: kon cert Mu zič ke ško le; 
ma ti ne Ba let ske ško le g-đe Po lja ko ve; ma ti ne Ba let ske ško le g-đe Ma ge Ma ga zi no vić.].“ 
Zvuk br. 7 (maj 1934a): 263–268.

Dragutinović, Bran ko [B. D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Mu zič ka iz da nja. Pe tar Sto ja no vić: Vi o lin
ska ško la za te melj no uve žba va nje tre će po zi ci je (Edi tion Frajt – Be o grad).“ Zvuk br. 7 
(maj 1934b): 282.

Dragutinović, Bran ko [B. D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Mu zič ka iz da nja. Alek san dar Stan ko vić: 
Ma li pe va či – 60 de či jih pe sa ma u dva i tri gla sa (Iz da nje Ge ce Ko na).“ Zvuk br. 7 (maj 
1934c): 282–283.

Dragutinović, Bran ko. „Re li gi o fo ni ja Jo si pa Sla ven skog. Po vo dom pr vog iz vo đe nja.“ Zvuk 
br. 8–9 (jun – jul 1934a): 323–330.29

28 Тре ба: Lu do mi ra Mi ha la (Lu do mir Mic hał).
29 Пре штам па но у: Есе ји о умет но сти. За штам пу при пре ми ли: Драм ска умет ност – Јо ван 

Ћи ри лов, Му зич ка умет ност – Ста на Ђу рић Клајн, Ли ков на умет ност – Ла зар Три фу но вић. 
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Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Re pri za Ve se lih že na 
Wind sor skih, re di telj ski début g. dr. Het ze la. Go sto va nja: g. Ju re njev; g-đa Cve ta na Ta-
ba ko va; g. Ro man Vra ga; gro fi ca Pi nin ska; g-đa Ni na Gruž đin ska. Début g-ce Ol ge 
Olj de kop. G. Pe tar Ob ra do vić pr vi put u ulo zi Mor na ra Sil va na. Début g-ca Toth-Lju-
bi čić i Me ze. G-ca Da ni ca Ilić. Go sto va nje g-đe Ade Sa ri. Go sto va nje g. An dré Bur di noa. 
G-đa Fran zi ska von Do bay u ulo zi Sa lo me. Go sto va nje g. Va si lje va, čla na ope re u Ri gi. 
G-đa So fi ja Dra u salj u ulo zi Ro si ne u Se vilj skom ber be ri nu. G-đa An či ca Mi tro vić i 
g. Du šan Đor đe vić u glav nim ulo ga ma To sce. Pre mi je ra Puc ci ni e ve jed no či ne ko mič ne 
ope re Gi an ni Schic chi i ba le ta Je se nja po e ma po Cho pi no voj mu zi ci i So na ta ve li kog 
gra da od Alek san dra Tan sma na. G-đe Me ri Že želj i Mil ka Đa ja: ve če Be et ho ve no vih 
so na ta. Go sto va nje g-đe Li die Vol ko ve, bu gar ske pla stič ne igra či ce. Glin ki na ope ra 
Ži vot za ca ra u iz vo đe nju g. Ili je Sla ti na, an sam bla ne za po sle nih ru skih so li sta, Ho ra 
Glinka i Or ke stra Kra lje ve gar de. Še sti kon cert Or ke stra Stan ko vić, so li sta g. Mi lan 
Di mi tri je vić, vi o li na. G. Po kor ni i Or ke star Kra lje ve gar de: ot po či nja nje ni za let njih 
sim fo ni skih kon ce ra ta u pa vi ljo nu Gar di skog do ma u Top či de ru. Tri uče nič ke pri red be: 
oper sko ma ti ne Mu zič ke ško le Stan ko vić; kon cert Mu zič ke ško le Stan ko vić po sve ćen 
en gle skoj mu zi ci XVII i XVI II ve ka i kon cert ap sol ve na ta (kla vi ra, na stav nič kog od-
se ka i kom po zi ci je).].“ Zvuk br. 8–9 (ju n–jul 1934b): 331–338. 

Dragutinović, Bran ko [D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. Ko sta Ma noj lo vić: Svad be ni obi čaji 
u Pe ći (Preš tam pa no iz Gla sni ka Et no graf skog mu ze ja u Be o gra du knji ga VI II).“ Zvuk 
br. 8–9 (ju n–jul 1934c): 361. 

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Sin te tič ko-kri tič ki 
po gled na proš lu se zo nu i nje ne re zul ta te.].“ Zvuk br. 10–11 (av gust –sep tem bar 1934a): 
395–399. 

Dragutinović, Bran ko [D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. Jed na no va zbir ka sta re mu zi ke. (An ti qua 
u iz da nju Schot ta – Ma inz).“ Zvuk br. 10–11 (av gust –sep tem bar 1934b): 403–404. 

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. An ga žo va nje g. Bo ri sa 
Knja ze va. Pro jek to va ni re per to ar za idu ću se zo nu. Čla nak g. Mi la na Gro la Po zo riš ne 
ne vo lje u Srp skom knji žev nom gla sni ku. No va se zo na: ope ra Ha sa na gi ni ca Lu ja Ša fra-
ne ka-Ka vi ća. Go sto va nje stal nog go sta g. Ši men ca. Ula zak no vih mla dih čla ni ca u re-
per to ar: g-ca Me ze; g-ca Toth-Lju bi čić. Otva ra nje kon cert ne se zo ne u sa li Ko lar če vog 
na rod nog uni ver zi te ta: jer men ska di se u se g-ca Sa ra Osnat Halévy, ve če pe sa ma i iga ra 
Is to ka.].“ Zvuk br. 12 (ok to bar 1934a): 436–440. 

Dragutinović, B[ran ko]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. Lju bi ca Jan ko vić i Da ni ca Jan ko vić: 
Na rod ne igre (I knji ga, Be o grad).“ Zvuk br. 12 (ok to bar 1934b): 447–449. 

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Pre mi e ra Wag ne ro-
vog Tannhäusera. Pret sta va Tannhäusera sa g-com Olj de kop i g-com Toth-Lju bi čić. 
Ob no vlje ni Se vilj ski ber be rin na sce ni Luk so ra. G-ca Olj de kop kao Le o no ra u Ver di je-
vom Tru ba du ru. Bo ris Knja zev i ba let Ba ha nal u dru goj sli ci tre ćeg či na ope re Sam son 
i Da li la od Sa int Saënsa. Po vra tak za di ri gent ski pult g. Ste va na Hri sti ća. Sve ča na 
ko me mo ra tiv na aka de mi ja Mu zič kog druš tva Stan ko vić u spo men kra lju Alek san dru 
Pr vom Uje di ni te lju. Pr vi mu zič ki čas Ko lar če vog na rod nog uni ver zi te ta, po sve ćen mu-
zič kom ba ro ku; pre da vač dr Vo ji slav Vuč ko vić, mu zič ke ilu stra ci je: g-ce Ne na do vić 
(kla vir) i Gi ta Far kaš (so pran) i g. g. Nje me ček i Di mi tri je vić (vi o li ne).]“ Zvuk br. 1 
(ja nu ar 1935a): 21–24.

Dragutinović, Bran ko [B. D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. Fritz Tu ten berg: Mun te res 
Handbüchlein des Opern reg gi se urs – Le it fa den zu ei ner ge he i men Kunst – Gu stav 
Bos se Ver lag, Re gen sburg).“ Zvuk br. 1 (ja nu ar 1935b): 41.

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Go sto va nje češ kog 
te no ra g. Jo se fa Oto ka ra Ma sa ka u če ti ri pred sta ve: He ro des u Stra us so voj Sa lo mi; Her man 

Но ви Сад – Бе о град: 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), 272–280. 
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u Pi ko voj da mi P. I. Čaj kov skog; u na slov noj ulo zi u Wag ne ro vom Tannhäuseru; Tu rid du 
u Ca val le ria ru sti ca na P. Ma scag nia i Ca nio u Pa gli a ci ma R. Le on ca val la. Re pri za Zu
lum ća ra Pe tra Kr sti ća. Go sto va nje g. Po po va u ope ri Ev ge ni je Onje gin P. I. Čaj kov skog. 
Dru gi mu zič ki čas Ko lar če vog na rod nog uni cver zi te ta, po sve ćen mu zič kom kla si ci zmu; 
pre da vač g. Ko sta Ma noj lo vić, pro gram iz veo sma nje ni or ke star Be o grad ske fil har mo-
ni je, di ri gen ti: Pre drag Mi lo še vić, Lju bi ca Ma rić i Vo ji slav Vuč ko vić.].“ Zvuk br. 2 (fe bru ar 
1935): 62–63.

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Tri ne u spe la ma la 
ba le ta u re ži ji i ko re o gra fi ji no vog ba let skog še fa g. Knja ze va. Go sto va nja g. Al fre da 
Pi co ve ra, g. Lo vra Ma ta či ća, di ri gen ta Za gre bač ke ope re, g. Jo si pa Ri jav ca i ita li jan ske 
ko lo ra tur no-lir ske pe va či ce g-dje An ne Ma rie Gu gli e met ti. Pre mi je ra ope re Do ri ca 
ple še Kr ste Oda ka. Pre meš taj g. Dra go sla va Ili ća, uprav ni ka Na rod nog po zo riš ta. Novi 
uprav nik g. Bra ni slav Vo ji no vić. Dru gi kon cert Col le gi u ma mu si cu ma: obe le ža va nje 
sto go diš nji ce Ilir skog po kre ta i ko me mo ra ci ja pre mi nu lom kom po zi to ru Bla go ju Ber si. 
Tre ći kon cert Col le gi u ma mu si cu ma: pro sla va dve sto pe de se to go diš nji ce od ro dje nja 
Bac ha i Händela. Tre ći mu zič ki čas Ko lar če vog na rod nog uni ver zi te ta, po sve ćen mu-
zič koj ro man ti ci u Ne mač koj; pre da vač g. Ri kard Švarc. Pro sla va šes de se to go diš nji ce 
kom po zi to ra Ar nol da Schönberga u sa li Je vrej skog do ma; pre da vač g. Di mi tri je Bi vo-
la re vić; g. Alek sej Bu ta kov, kla vir.]“. Zvuk br. 3 (mart 1935a): 102–106.

Dragutinović, Bran ko [D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. Das Atlan tis buch der Mu sik (Atlants 
Ver lag – Ber lin – Zürich).“ Zvuk br. 3 (mart 1935b): 122.

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Pro sla va tri de set pe-
to go diš nji ce umet nič kog ra da oper skog pe va ča g. Ev ge ni ja Ma ri ja še ca. Ob no va ope re 
Knez Igor A. P. Bo ro di na. Go sto va nje g. So la ri ja u ope ra ma Ri go let to (Knez) i Bohème 
(Ro dolp ho). G-đa Kor ne li ja Nin ko vić-Gro za no kao Ma da me But terfly. Ope ra Do ri ca 
ple še Kr ste Oda ka i ne ra ci o nal no is ko riš ća va nje de la za osve že nje oper skog re per to a ra. 
Če tvr ti mu zič ki čas Ko lar če vog na rod nog uni ver zi te ta, po sve ćen no vo ro man tič noj solo 
pe smi; pre da vač g. Pre drag Mi lo še vić; mu zič ke ilu stra ci je iz ve li g-ca Gi ta Far kaš, g. 
Ru dolf Ertl i pre da vač. G-dja Zi na Pevz ner-Kre ko vić. Deč ji kon cert Mu zič ke ško le Stan
ko vić. Kon cert bu gar skog muš kog ho ra Ro di na. Go sto va nje The a ter in der Jo sef stadt.].“ 
Zvuk br. 4 (april 1935a): 138–141.

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. Ko men tar uz ot kaz Dr. He ze lu.“ Zvuk br. 4 
(april 1935b): 148–150.

Dragutinović, Bran ko [B. D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Mu zič ka iz da nja. Dr Mi lo je Mi lo je vić: 
Ope lo op. 43 u d-mol lu (iz da nje kom po zi to ra).“ Zvuk br. 4 (april 1935c): 161.

Dragutinović, Bran ko [D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Mu zič ka iz da nja. Ve snik Ju žno slo ven skog 
pe vač kog sa ve za.“ Zvuk br. 4 (april 1935d): 161.

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Go sto va nje g-dje Ines 
Al fa ni-Tel li ni. G-ca Olj de kop u ulo zi Ja ro slav ne. G-ca Me ze kao Ma non. Ta ko zva na 
re pri za Fa u sta od Go u no da. Go sto va nje g-dje Zin ke Kunc u ulo zi Le o no re u Tru ba du ru. 
Go sto va nje g. Pe tra Raj če va u ope ri Je vrej ka. Ap sti nen ci ja pu bli ke na oper skim pret sta-
va ma i nje ni uzro ci. Pe ti mu zič ki čas Ko lar če vog na rod nog uni ver zi te ta, po sve ćen mu zici 
neo ro man ti zma; pre da vač dr Vo ji slav Vuč ko vić; mu zič ke ilu stra ci je svi rao Gu dač ki 
kvar tet Nje me ček – Dor man – Bri sti ger – Sla tin. Še sti mu zič ki čas Ko lar če vog na rod nog 
uni ver zi te ta, po sve ćen im pre si o ni stič koj sim fo ni skoj mu zi ci; pre da vač g. Pe tar Bin gu lac; 
mu zič ke ilu stra ci je iz ve li g-đa Sta na Rib ni kar, kla vir, Be o grad ska fil har mo ni ja i di ri gent 
dr Vo ji slav Vuč ko vić. So li stič ki kon cert pi ja ni ste g. Hel mu ta Ba er wal da. Dru ga po se ta 
bu gar skog na rod nog ho ra Gu sla. Kon cert Je vrej skog pe vač kog druš tva iz So fi je. Kon-
cert Ho ra Srp sko-je vrej skog pe vač kog druš tva.].“ Zvuk br. 5 (maj 1935a): 178–181.

Dragutinović, Bran ko [B. D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. Hans Mers mann: Ei ne de utsche 
Mu sik geschic hte (San sso u ci Ver lag. Pots dam – Ber lin).“ Zvuk br. 5 (maj 1935b): 202.

Dragutinović, Bran ko [D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Knji ge. Na stav ni plan mu zič ke ško le ’Stan
ko vić’ u Be o gra du. (Iz da nje mu zič kog druš tva Stan ko vić).“ Zvuk br. 5 (maj 1935c): 202.
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Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Pre mi je ra Mas se ne-
to vog Don Qu i oc hot ta. Go sto va nje polj skog te no ra g. Dra bi ka u To sci i Pa gli ac ci ma. 
G-ca Toth-Lju bi čić i re pri za Mo ni us zko ve Hal ke. Go sto va nje bu gar skog te no ra g. Pe tra 
Raj če va. G-ca Ba hri ja Nu ri-Ha džić kao Mar ga re ta u Fa u stu. Go sto va nje g. An dré Bo ur-
di noa. G-ca Olj de kop kao Lot ta. G-đa Lu cie Gi ron kao Car men. Pro sla va de se to go diš nji ce 
ra da Uni ver zi tet skog ka mer mu zič kog udru že nja Col le gi um mu si cum. Sed mi mu zič ki 
čas Ko lar če vog na rod nog uni ver zi te ta, po sve ćen mo der noj slo ven skoj mu zi ci; pre da vač 
g. Ri kard Švarc, mu zič ke ilu stra ci je iz ve li su g-đe Me ri Že želj (vi o li na), Mil ka Đa ja (kla vir), 
g-ca Mar ži nec i g-đa Lj. Sla tin. Kon cert Srp skog pe vač kog druš tva Gu sle iz Mo sta ra.].“ 
Zvuk br. 6 (jun 1935): 218–222.

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Kra tak sin te ti čan 
po gled na proš lu se zo nu. Go sto va nje g-dje Mo ni ge ti u na slo vim par ti ja ma To sce i Tra
vi a te. Pre mi je ra Sme ta ni ne ope re Da li bor. Go sto va nje g. Jo si pa Ri jav ca u ope ra ma 
Car men i Hof fma no ve pri če. G. Jo va no vić u če tvo ro stru koj ulo zi u Hof fma no vim pri
ča ma. Fjo dor Ša lja pin u ulo zi Don Qu ic hot ta i Bo ri sa Go du no va. G. Ri ja vec kao Di mi-
tri je Sa mo zva nac. Pro sla va sto go diš nji ce ro dje nja Da vo ri na Jen ka: pre da va nje o Jen ku 
odr žao dr Mi lo je Mi lo je vić; Be o grad ska ope ra i di ri gent g. Por des iz ve li Jen ko vu uver-
ti ru Ko so vo i ko mad s pe va njem Vra ča ra. Te nor g. Ži vo jin To mić. Dva de set pet go di na 
ra da g-dje Ma ge Ma ga zi no vić. Pr vi mu zič ki čas Ko lar če vog na rod nog uni ver zi te ta, 
po sve ćen mu zič kom ro ko kou; pre da vač dr Vo ji slav Vuč ko vić, mu zič ke ilu stra ci je da li su 
trio Nje me ček – Do rian – Sla tin, g-đa Me ri Že želj, g-ca Je le na Ne na do vić i g-ca Mar ži nec. 
Dru gi mu zič ki čas Ko lar če vog na rod nog uni ver zi te ta, po sve ćen Lud wi gu van Be et ho-
ve nu; pre da vač g. Ri kard Švarc, mu zič ke ilu stra ci je iz ve li: g. Žar ko Cve jić, Gu dač ki 
kvar tet Nje me ček, Do rian, Bri sti ger, A. Sla tin i pi ja nist ki nja g-ca Je le na Ne na do vić. 
Kon cert Hr vat skog pe vač kog druš tva To mi slav iz Ze mu na.].“ Zvuk br. 8–9 (ok to bar –no-
vem bar 1935a): 321–332.

Dragutinović, Bran ko [B. D.]. „Mu zič ka li te ra tu ra. Mu zič ka iz da nja. Mi lo je Mi lo je vić: So na ta 
opus 36 u hmol lu za vi o li nu i kla vir. (Iz da nje Col le gi um mu si cum.).“ Zvuk br. 8–9 (ok to-
bar –no vem bar 1935b): 348.

Dragutinović, Bran ko. „Mu zi ka u ze mlji. Be o grad. [Be o grad ska ope ra. Re pri za Of fen bac ho ve 
ope re Hof fma no ve pri če. Pre mi je ra ope re Ho van šči na M. Mu sorg skog. Go sto va nje g. Po-
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Alek san dar N. Va sić

CriticalViewsofBrankoDragutinović

Sum mary

Bran ko Dra gu ti no vić (1903‒1971) aut ho red one of the most ex ten si ve cri ti cal oe u vres 
in the hi story of Ser bian mu sic. He was en ga ged in mu sic cri ti cism for al most half a cen tury, 
from 1924 un til his de ath.

In the Bel gra de mu sic ma ga zi ne Zvuk (So und) (1932‒1936), he pu blis hed 58 mu sic 
cri ti qu es and cri ti cal re vi ews. He ob ser ved the work of the Ope ra and Bal let of the Na ti o nal 
The a ter in Bel gra de, con cert li fe, lec tu res on mu sic, and he al so wro te abo ut films that 
in clu ded art mu sic. He pu blis hed a lar ge num ber of re vi ews of fo re ign and do me stic mu-
si co lo gi cal and et hno mu si co lo gi cal bo oks, mu sic ma ga zi nes, she et mu sic edi ti ons, et hno-
mu si co lo gi cal and et hnoc ho re o lo gi cal edi ti ons, etc. His ar tic les in Zvuk re veal his vi ews 
on the art of mu sic. 

Dra gu ti no vić va lued vir tu o sity only as a ne ces sary ba sis for the un fet te red ex pres si on 
of mu si cal per for mers. His vi ews on mo dern art re veal that he saw a mo der ni zed na ti o nal 
style as one of the de si ra ble op ti ons for con tem po rary Ser bian art. Al so, his af fi ni ti es 
we re on the si de of mu si cal neo c las si cism. He did not ac cept Ar nold Schönberg, fin ding 
that his com po si ti ons re pre sen ted the ul ti ma te ra ti o na li za tion of Eu ro pean mu sic and 
co uld be in te re sting only as an ex pe ri ment on the way to a new ar ti stic ex pres si on.

Un der the in flu en ce of the ide o logy of in te gral Yugo sla vism, Dra gu ti no vić used the 
phra se Yugo slav pe o ple. Sen si ti ve to so cial pro ces ses and op por tu ni ti es, he al so sho wed 
at ten tion to pu bli ca ti ons that spo ke abo ut the mu si cal ac ti vi ti es of wor kers’ as so ci a ti ons. 
He was awa re of the in flu en ce of so cial, po li ti cal, and eco no mic fac tors on the hi story of 
mu sic. Ne vert he less, he con si de red that the art of mu sic was, in the first pla ce, an au to-
no mo us aest he tic ac ti vity and va lue. That is why he op po sed the re duc ti o nism of tho se 
Mar xist mu sic wri ters who ove remp ha si zed the ex ter nal con text of the art of mu sic to the 
de tri ment of its aest he tic pur po se and fun ction.

Keywords: Bran ko M. Dra gu ti no vić, ma ga zi ne Zvuk (1932‒1936), mu sic cri ti cism, 
Ser bia, mu sic pe ri o di cals, mu si cal dra ma, ope ret ta, vir tu o sity in mu sic, ma te ri a list in ter-
pre ta tion of the hi story of mu sic, Yugo slav-Bul ga rian co o pe ra tion, mu sic.
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78.071.1:929 Verlaine P.
75.071.1:929 Watteau J. A.

ИВА НА Р. ПЕТ КО ВИЋ ЛО ЗО
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет му зич ке умет но сти*

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

О МО ГУ ЋИМ НЕ ПО СРЕД НИМ СА ГЛА СЈИ МА  
УХА И ОКА У ФАН ТА СТИЧ НИМ СВЕ ТО ВИ МА  

КЛО ДА ДЕ БИ СИ ЈА, ПО ЛА ВЕР ЛЕ НА  
И АН ТО А НА ВА ТОА**

СА ЖЕ ТАК: Оти сна тач ка овог ра да је сте сво је вр сни ма ни фест чул но сти, пе сма 
Шар ла Бо дле ра Са гла сја (Cor re spon dan ces), ко ја ту ма че на исто вре ме но и као са свим 
спе ци фич на те о ри ја си не сте зи је и уни вер зал не ана ло ги је пре то че не у со нет тра си ра пут 
ка му зи ко ло шком ту ма че њу мо гу ћих (ин)ди рект них ве за из ме ђу му зич ког уни вер зу ма 
Кло да Де би си ја и по е ти ке сим бо ли зма, још ди рект ни је пе снич ког све та По ла Вер ле на, 
а по сред но и сли кар ских по зо ри шних ‘сце на’ Ан то а на Ва тоа. Том гу стом чул ном пле-
ти ву при дру жу јем и фе но ме но ло шко-есте тич ку ми сао Ми ке ла Ди фре на ко ја, иако се 
по ја ви ла чи та вих по ла ве ка на кон Де би си је ве смр ти, не ка ко се при род но на мет ну ла 
и ука за ла као ло ги чан про ду же так ду ха вре ме на fin de si èc le-а.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: са гла сја, ухо и око, му зич ки уни вер зум Кло да Де би си ја, пе снич ки 
свет По ла Вер ле на, ли ков на ‘по зор ни ца’ Ан то а на Ва тоа, Ме се чи на, Ма ске, Остр во 
ра до сти, Шарл Бо длер, Ми кел Ди френ.

При ро да је храм где мут не ре чи сле ћу
Са сту бо ва жи вих по не кад, а до ле
ко кроз шу му иде чо век кроз сим бо ле
што га пу тем при сним по гле ди ма сре ћу.

Ко од је ци ду ги што да љем се сво де
у је дин ство мрач но и ду бо ко што је,
огром но ко ноћ и као све тлост, бо је,
ми ри си и зву ци раз го во ре во де.

La Na tu re est un tem ple où de vi vants pi li er s 
La is sent par fo is sor tir de con fu ses pa ro les;  
L’hom me y pas se à tra vers des forêts de symbo le s 
Qui l’ob ser vent avec des re gards fa mi li ers.

Com me de longs échos qui de loin se con fon dent  
Dans une ténébre u se et pro fon de unité, 
Vas te com me la nu it et com me la clarté, 
Les par fums, les co u le urs et les sons se répon dent.

* iva nar pet ko vic @gmail.com 
** Рад је про и за шао из тре ћег по гла вља док тор ске ди сер та ци је „Му зич ки уни вер зум 

Кло да Де би си ја. У тра га њу за не по сред но шћу са гла сја име ђу уха и ока“ ра ђе не под мен тор-
ством ред. проф. др Ти ја не По по вић Мла ђе но вић. Док тор ска ди сер та ци ја је од бра ње на 5. 
ју на 2018. го ди не на Од се ку за му зи ко ло ги ју Фа кул те та му зич ке умет но сти, Уни вер зи те та 
умет но сти у Бе о гра ду.
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Не ки су ми ри си ко пут деч ја све жи,
зе ле ни ко по ља, бла ги ко обое,
‒ дру ги ис ква ре ни, по бед нич ки, те жи,

што у бес крај про сти ра ње сво је,
као ам бра, мо шус, та мјан, рас кош њу ха 
ко ји пе ва за нос чу ла нам и ду ха.

II est des par fums fra is com me des cha irs d’en fants, 
Do ux com me les ha ut bo is, verts com me les pra i ri es, 
– Et d’au tres, cor rom pus, ric hes et tri omp hants, 
 
Ayant l’ex pan si on des cho ses in fi ni es, 
Com me l’am bre, le musc, le be njoin et l’en cens, 
Qu i chan tent les tran sports de l’esprit et des sens.

Шарл Бо длер, Са гла сја (Les fle urs du mal, Cor re spon dan ces, 1857)1 

... кад бо је, ми ри си и зву ци раз го во ре во де...
Свој текст за по чи њем пе смом Шар ла Бо дле ра (Char les Pi er re Bau-

de la i re) Са гла сја2 (Cor re spon dan ces, 1857), сво је вр сним ма ни фе стом 
чул но сти, ко ји исто вре ме но пред ста вља и са свим спе ци фич ну те о ри ју 
си не сте зи је и уни вер зал не ана ло ги је3 пре то че не у со нет. Иа ко је по ме-
ну та Бо дле ро ва пе сма би ла пред мет ана ли зе не бро ја но пу та, иа ко се 
ука зи ва ло на зна чај и ме сто ко је она за у зи ма у ње го вом опу су, те на ути-
цај ко ји је има ла на по е ти ку сим бо ли зма у це ло сти, сма трам неоп  ход-
ним да јој се и ја, у кон тек сту те ме овог ра да, ‘обра тим’ и по ку шам да 
ус по ста вим ве зе из ме ђу ње и му зич ког уни вер зу ма Кло да Де би си ја 
(Cla u de De bussy), али и да ље, ука жем на мо гу ће (ин)ди рект не ве зе, са
гла сја, од но сно, тач ке пре се ка и укр шта ња Де би си је ве есте ти ке и по ети-
ке са пе снич ким све том По ла Вер ле на (Paul-Ma rie Ver la i ne), а по сред-
но и сли кар ским уни вер зу мом Ан то а на Ва тоа (Jean-An to i ne Wat te au). 

1 Пре пе вао Иван В. Ла лић. Вид.: бодлер 1997: 13.
2 На слов пе сме Cor re spon dan ces Шар ла Бо дле ра пре во ди се као Ве зе, Уза јам но сти¸ 

Са гла сно сти, Са гла сја.
3 О уни вер зал ним ана ло ги ја ма Шарл Бо длер пи ше у свом тек сту о Вик то ру Игоу (Vic tor 

Hu go) сле де ће: „Ce ux qui ne sont pas poëtes ne com pren nent pas ces cho ses. Fo u ri er est ve nu un jo ur, 
trop pom pe u se ment, no us révéler les mystères de l’a na lo gie. Je ne nie pas la va le ur de qu el qu es-unes 
de ses mi nu ti e u ses déco u ver tes, bien que je cro ie que son cer ve au éta it trop épris d’e xac ti tu de 
matéri el le po ur ne pas com met tre d’er re urs et po ur at te in dre d’emblée la cer ti tu de mo ra le de l’in-
tu i tion. Il au ra it pu to ut aus si préci e u se ment no us révéler to us les ex cel lents poëtes dans le squ els 
l’hu ma nité li san te fa it son édu ca tion aus si bien que dans la con tem pla tion de la na tu re. D’a il le urs 
Swe den borg, qui posséda it une âme bien plus gran de no us ava it déjà en se igné que le ciel est un 
très-grand hom me ; que to ut, for me, mo u ve ment, nom bre, co u le ur, par fum, dans le spi ri tuel com me 
dans le na tu rel, est sig ni fi ca tif, réci pro que, con ver se, cor re spon dant. La va ter, li mi tant au vi sa ge 
de l’hom me la démon stra tion de l’u ni ver sel le vérité, no us ava it tra du it le sens spi ri tuel du con to ur, 
de la for me, de la di men sion. Si no us éten dons la démon stra tion (non se u le ment no us en avons le 
dro it, ma is il no us se ra it in fi ni ment dif fi ci le de fa i re au tre ment), no us ar ri vons à cet te vérité que to ut 
est hiéroglyphi que, et no us sa vons que les symbo les ne sont ob scurs que d’u ne ma niè re re la ti ve, 
c’est-à-di re se lon la pu reté, la bon ne vo lonté ou la cla ir voyan ce na ti ve des âmes. Or qu ’est-ce  qu ’un 
poëte (je prends le mot dans son ac cep tion la plus lar ge), si ce n’est un tra duc te ur, un déchif fre ur ? 
Chez les ex cel lents poëtes, il n’y a pas de métap ho re, de com pa ra i son ou d’épithète qui ne so it d’u ne 
adap ta tion mathéma ti qu e ment exac te dans la cir con stan ce ac tu el le, par ce que ces com pa ra i sons, 
ces métap ho res et ces épithètes sont pu isées  dans l’inépu i sa ble fonds de l’u ni ver sel le ana lo gie, et 
qu ’el les ne pe u vent être pu isées  ail le urs.“ Вид. у: bauDelaire 1885: 317.
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Том гу стом чул ном пле ти ву при дру жи ћу и фе но ме но ло шко-есте тич ку 
ми сао Ми ке ла Ди фре на (Mi kel Du fren ne) ко ја, иа ко се по ја ви ла чи та-
вих по ла ве ка на кон Де би си је ве смр ти, не ка ко се при род но на мет ну ла 
и ука за ла као ло ги чан про ду же так ду ха вре ме на fin de siè cle-а. У том 
сми слу ће се, на при мер, у зна че њу пој ма „естет ско ис ку ство“ (чи та ног 
у Ди фре но вом кљу чу као из вор ног ис ку ства ко је прет хо ди раз лу чи-
ва њу на су бјект и објект, то јест, чи ја се из вор на то тал ност пре по зна-
је у При ро ди као естет ски до ступ ној то тал но сти), уо чи ти Де би си је ва 
по тре ба да се про на ђу та јан стве не ве зе (са гла сја, cor re spon dan ces) 
из ме ђу при ро де и (умет нич ке) има ги на ци је, од но сно, ком по зи то ро ва 
те жња ка „умет но сти за сно ва ној на има ги на тив ним ме та мор фо за ма 
при ро де или на му зич ком пред ста вља њу све га оног што мо же би ти 
опа же но чу лом слу ха у рит му све та ко ји нас окру жу је“ (Potter 2003: 
137–138). Али, пре све га, вра ћам се на Бо дле ров со нет...

Че сто на зи ва на про грам ским тек стом сим бо ли зма, пе сма Са гла сја 
пре ме шта фо кус са спо ља шњег све та на уну тра шњи – у про стор ума, 
ко ји по ста је је ди но (при род но) окру же ње у ко ме сви пред ме ти пул си-
ра ју истим уну тра шњим рит мом. Схва ће на као Бо дле ро ва те о ри ја 
си не сте зи је и уни вер зал не ана ло ги је4, она зах те ва од умет ни ка да сти-
хо ви ма од го не та „шу му сим бо ла“, да от кри ва ду бо ке, скри ве не ана ло-
ги је кроз ко је се нај бо ље мо гу из ра зи ти су шти не љу ди и ства ри (уп. 
ПоПовићмлаЂеновић 2012: 83). Пре ма ре чи ма Бар ба ре Рајт (Bar ba ra 
Wright), основ на иде ја пе сме Са гла сја ле жи у то ме да се по сред ством 
ма те ри јал ног све та на го ве сте ап стракт на зна че ња (уп. Wright 2003: 33), 
од но сно, да се, ка ко то Бе рил Шло сман (Beryl Schlos sman) ис ти че, по-
ве жу чул но ис ку ство и је зик умет но сти са есте ти ком на го ве шта ја (уп. 
SchloSSMan 2003: 177). У сва ком слу ча ју, про блем ски кру го ви по пут 
зна че ња, је дин ства ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног, синестез ијe, односa 
чул ног ис ку ства и умет но сти за и ста ле же у осно ви ове Бо дле ро ве пе сме. 
Но, кре ну ћу од про бле ма чу ла, чул них ути са ка и Бо дле ро вих пе снич ких 
и звуч них сли ка.

Пре ма ре чи ма Ни ко ле Ко ва ча, чул ност се код Бо дле ра не ве зу је 
за не по сред не ре ак ци је чу ла не го за чи тав ком плекс си не сте зиј ских 
ути са ка и њи хо ву фор ма ли за ци ју уну тар је дин стве ног ела на пе снич ке 
син те зе иде је и зна ка. Из то га про из ла зи, сма тра Ко вач (1981: 50–51), и 
чи та ва ти по ло ги ја чул них ути са ка као основ сва ке има ги нар не пред ставе 

4 За ни мљи во је по ме ну ти да у свом есе ју „Ри хард Ваг нер и Тан хој зер у Па ри зу“ (Ric hard 
Wag ner et Tannhäuser à Pa ris) – пр ви пут об ја вље ном 1. апри ла 1861. го ди не у Re vue eu ropéen ne, 
а по том у ви ду про ши ре не вер зи је као бро шу ра у ма ју исте го ди не – Бо длер об ја шња ва да 
је у Ваг не ро вој му зи ци пре по знао ар ти ку ла ци ју соп стве не те о ри је са гла сја ме ђу умет но-
сти ма, а по том у по ме ну ти есеј упи сао сво ју пе сму Са гла сја као мо гу ћи пре вод Ваг не ро ве 
му зи ке. Вид. у: bauDelaire 1885: 207–265.
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код Бо дле ра. У том кон тек сту, Бо дле ро ве сли ке не ма ју за циљ са вр ше-
ни ји об лик пред ста вља ња ства ри, не го сâму из ра жај ност у окви ру ко је 
сли ке по ста ју са мо еле мен ти и сред ства, ре че но бо дле ров ским је зи ком, 
„ево ка тив не ча ро ли је“ („sor cel le rie évo ca to i re“)5. По е зи ја по ста је „ма-
гиј ска опе ра ци ја“ („une opéra tion ma gi que“)6 ко ја не опо на ша, већ пре-
о бра жа ва, а свет, ре ал ност и свет ма ште у свом ко нач ном пе снич ком 
уоб ли че њу до би ја ју из глед но вих тво ре ви на ау то ном ног зна че ња и 
не сво дљи вих ве ли чи на. Дру гим ре чи ма, та (бо дле ров ска) сим бо ли стич-
ка тран сфор ма ци ја ре ал но сти (ко ја укљу чу је и успо ме не и иде је и лич на 
све до чан ства), од но сно, то пред ста вља ње ма те ри јал ног све та као ин кар-
на ци је ду хов них прин ци па, пред ста вља нај ви ши об лик кри ста ли за ци је 
пе снич ког ис ку ства по Бо дле ро вом ми шље њу. Са о бра зно то ме, це ло-
куп на умет ност, да кле, не са мо по е зи ја, ства ра, ре че но бо дле ров ским 
реч ни ком, свет су ге стив не ма ги је у којем су спо је ни и су бје кат и обје-
кат и спољ ни свет и сам умет ник. У кон тек сту тог при бли жа ва ња и 
здру жи ва ња су бјек та и објек та, спо ља шњег и уну тра шњег све та, по јав-
ног и су штин ског Бо длер ис ти че има ги на ци ју као пре вас ход но свој ство 

5 По јам „ево ка ци је“ у син таг ми „sor cel le rie évo ca to i re“ Бо длер је упо тре био у свом 
тек сту о Те о фи лу Го тјеу (Théop hi le Ga u ti er) у кон тек сту Го тје о ве упо тре бе је зи ка. У на ве-
де ном тек сту, Бо длер пи ше: „Po ur par ler dig ne ment de l’o u til qui sert si bien cet te pas sion du 
Be au, je ve ux di re de son style, il me fa u dra it jo u ir de res so ur ces pa re il les, de cet te con na is san ce 
de la lan gue qui n’est ja ma is en défa ut, de ce mag ni fi que dic ti on na i re dont les fe u il lets, re mués par 
un so uf fle di vin, s’o u vrent to ut ju ste po ur la is ser ja il lir le mot pro pre, le mot uni que, en fin de ce 
sen ti ment de l’or dre qui met cha que tra it et cha que to uc he à sa pla ce na tu rel le et n’o met au cu ne 
nu an ce. Si l’on réfléchit qu’à cet te mer ve il le u se fa culté Ga u ti er unit une im men se in tel li gen ce 
innée de la cor re spon dan ce et du symbo li sme uni ver sels, ce réper to i re de to u te métap ho re, on 
com pren dra qu ’il pu is se sans ces se, sans fa ti gue com me sans fa u te, défi nir l’at ti tu de mystéri e u se 
que les objets de la création ti en nent de vant le re gard de l’hom me. Il y a dans le mot, dans le ver be, 
qu el que cho se de sa cré qui no us défend d’en fa i re un jeu de ha sard. Ma ni er sa vam ment une lan gue, 
c’est pra ti qu er une espèce de sor cel le rie évo ca to i re [подвукла И. П. Л.]. C’est alors que la co u le ur 
par le, com me une vo ix pro fon de et vi bran te; que les mo nu ments se dres sent et font sa il lie sur l’e spa ce 
pro fond; que les ani ma ux et les plan tes, re présen tants du laid et du mal, ar ti cu lent le ur gri ma ce 
non équ i vo que; que le par fum pro vo que la pensée et le so u ve nir cor re spon dants; que la pas sion 
mur mu re ou ru git son lan ga ge éter nel le ment sem bla ble. Il y a dans le style de Théop hi le Ga u ti er 
une ju stes se qui ra vit, qui éton ne, et qui fa it son ger à ces mi rac les pro du its dans le jeu par une 
pro fon de sci en ce mathéma ti que.“ Вид. у: bauDelaire 1885: 171.

6 О по е зи ји као „ма гиј ској опе ра ци ји“, ко ју Бо длер ни ка да не одва ја од оста лих умет-
но сти, а по себ но не ли ков них, пе сник је пи сао у свом тек сту Ex po si ti on uni ver sel le 1855 ко ји 
је об ја вљен у збир ци кри ти ка под на зи вом Cu ri o sités esthéti qu es (1868). У ње му, у кон тек сту 
про бле ма од но са ли ков них умет но сти и ево ка ци је, и ли ков них умет но сти као ево ка ци је, 
Бо длер пи ше сле де ће: „La pe in tu re est une évo ca tion, une opéra tion ma gi que [подвукла И. П. Л.] 
(si no us po u vi ons con sul ter là-des sus l’âme des en fants!), et qu and le per son na ge évo qué, qu and l’idée 
res su scitée, se sont dressés et no us ont re gardés fa ce à fa ce, no us n’a vons pas le dro it, – du mo ins 
ce se ra it le com ble de la puéri lité, – de di scu ter les for mu les évo ca to i res du sor ci er. Je ne con na is 
pas de problème plus con fon dant po ur le pédan ti sme et le phi lo sop hi sme, que de sa vo ir en ver tu 
de qu el le loi les ar ti stes les plus op posés par le ur métho de évo qu ent les mêmes idées et agi tent en 
no us des sen ti ments ana lo gu es.“ Вид. у: bauDelaire 1868: 218.
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по ет ског да ра („ima gi na tion – re i ne des fa cultés“), као еле мен тар ну сна гу 
тран сфор ма циј ског ела на у којем се зна ко ви и сим бо ли пре тва ра ју у 
чи сте и за тво ре не све то ве ле по те.7 Бо длер ов де има на уму, пре све га, 
ства ра лач ку има ги на ци ју за ко ју је осе ћај ност јед на од прет по став ки, 

7 О ства ра лач кој има ги на ци ји ко ја се не огра ни ча ва на ими та ци ју и ри вал ство са при-
род ним об ли ци ма, Бо длер је де таљ но пи сао у свом тек сту Sa lon de 1859; у ње му, пе сник 
кон ста ту је сле де ће: „Dans ces der ni ers temps no us avons en ten du di re de mil le ma niè res différen tes: 
«Co pi ez la na tu re; ne co pi ez que la na tu re. Il n’y a pas de plus gran de jo u is san ce ni de plus be au 
tri omp he qu ’u ne co pie ex cel len te de la na tu re.» Et cet te doc tri ne, en ne mie de l’art, préten da it être 
ap pli quée non se u le ment à la pe in tu re, ma is à to us les arts, même au ro man, même à la poésie. À 
ces doc tri na i res si sa tis fa its de la na tu re un hom me ima gi na tif au ra it cer ta i ne ment eu le dro it de 
répon dre: «Je tro u ve inu ti le et fa sti di e ux de re présen ter ce qui est, par ce que rien de ce qui est ne 
me sa tis fa it. La na tu re est la i de, et je préfère les mon stres de ma fan ta i sie à la tri vi a lité po si ti ve.» 
Ce pen dant il eût été plus phi lo sop hi que de de man der aux doc tri na i res en qu e sti on, d’a bord s’ils 
sont bien cer ta ins de l’e xi sten ce de la na tu re extéri e u re, ou, si cet te qu e sti on eût pa ru trop bien 
fa i te po ur réjo u ir le ur ca u sti cité, s’ils sont bien sûrs de connaître to u te la na tu re, to ut ce qui est 
con te nu dans la na tu re. Un oui eût été la plus fan fa ron ne et la plus ex tra va gan te des répon ses. Au tant 
que j’ai pu com pren dre ces sin gu liè res et avi lis san tes di va ga ti ons, la doc tri ne vo u la it di re, je lui 
fa is l’hon ne ur de cro i re qu ’el le vo u la it di re: L’ar ti ste, le vrai ar ti ste, le vrai poëte, ne do it pe in dre 
que se lon qu ’il vo it et qu ’il sent. Il do it être réel le ment fid èle à sa pro pre na tu re. Il do it évi ter com-
me la mort d’em prun ter les yeux et les sen ti ments d’un au tre hom me, si grand qu ’il so it; car alors 
les pro duc ti ons qu ’il no us don ne ra it se ra i ent, re la ti ve ment à lui, des men son ges, et non des réalités. 
Or, si les pédants dont je par le (il y a de pédan te rie même dans la bas ses se), et qui ont des re présen tants 
par to ut, cet te théorie flat tant éga le ment l’im pu is san ce et la pa res se, ne vo u la i ent pas que la cho se 
fût en ten due ain si, croyons sim ple ment qu ’ils vo u la i ent di re: «No us n’a vons pas d’i ma gi na tion, et 
no us décrétons que per son ne n’en au ra.» Mystéri e u se fa culté que cet te re i ne des fa cultés! [подвукла 
И. П. Л.] El le to uc he à to u tes les au tres; el le les ex ci te, el le les en vo ie au com bat. El le le ur res sem ble 
qu el qu e fo is au po int de se con fon dre avec el les, et ce pen dant el le est to u jo urs bien el le-même, et 
les hom mes qu ’el le n’a gi te pas sont fa ci le ment re con na is sa bles à je ne sa is qu el le malédic tion qui 
dessèche le urs pro duc ti ons com me le fi gu i er de l’E van gi le. El le est l’a nalyse , el le est la synthèse; 
et ce pen dant des hom mes ha bi les dans l’a nalyse  et suf fi sam ment ap tes à fa i re un résumé pe u vent 
être privés d’i ma gi na tion. El le est ce la, et el le n’est pas to ut à fa it ce la. El le est la sen si bi lité, et po ur tant 
il y a des per son nes très-sen si bles, trop sen si bles pe ut-être, qui en sont privées. C’est l’i ma gi na tion 
qui a en se igné à l’hom me le sens mo ral de la co u le ur, du con to ur, du son et du par fum. El le a créé, 
au com men ce ment du mon de, l’a na lo gie et la métap ho re. El le décom po se to u te la création, et, avec 
les matéri a ux amassés et dis posés su i vant des rè gles dont on ne pe ut tro u ver l’o ri gi ne que dans le 
plus pro fond de l’âme, el le crée un mon de no u ve au, el le pro du it la sen sa tion du ne uf. Com me el le 
a créé le mon de (on pe ut bien di re ce la, je cro is, même dans un sens re li gi e ux), il est ju ste qu ’el le 
le go u ver ne. Que dit-on d’un gu er ri er sans ima gi na tion? Qu ’il pe ut fa i re un ex cel lent sol dat, ma is 
que, s’il com man de des armées, il ne fe ra pas de con qu ê tes. Le cas pe ut se com pa rer à ce lui d’un 
poëte ou d’un ro man ci er qui en lève ra it à l’i ma gi na tion le com man de ment des fa cultés po ur le 
don ner, par exem ple, à la con na is san ce de la lan gue ou à l’ob ser va tion des fa its. Que dit-on d’un 
di plo ma te sans ima gi na tion? Qu ’il pe ut très-bien connaître l’hi sto i re des tra ités et des al li an ces 
dans le passé, ma is qu ’il ne de vi ne ra pas les tra ités et les al li an ces con te nus dans l’a ve nir. D’un 
sa vant sans ima gi na tion? Qu ’il a ap pris to ut ce qui, ayant été en se igné, po u va it être ap pris, ma is 
qu ’il ne tro u ve ra pas les lo is non en co re de vinées . L’i ma gi na tion est la re i ne du vrai, et le pos si ble 
est une des pro vin ces du vrai. El le est po si ti ve ment ap pa rentée avec l’in fi ni [подвукла И. П. Л]. 
Sans el le, to u tes les fa cultés, si so li des ou si ai gu isées  qu ’el les so i ent, sont com me si el les n’éta i ent pas, 
tan dis que la fa i bles se de qu el qu es fa cultés se con da i res, ex citées  par une ima gi na tion vi go u re u se, 
est un mal he ur se con da i re. Au cu ne ne pe ut se pas ser d’el le, et el le pe ut suppléer qu el qu es-unes.“ 
Вид. у: bauDelaire 1868: 263–266.
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али не и до ми нант на од ли ка (kovač 1981: 50–51). За хва љу ју ћи има ги-
на ци ји, до ла зи до пре о бра жа ва ња ис ку стве них об ли ка у си не сте зиј ске 
пред ста ве8 за хва љу ју ћи че му, у умет нич ком ства ра њу, до ла зи до из ве сног 
сте пе на ап страк ци је. У кон тек сту пе снич ке умет но сти, ап страк ци ја на-
ста је као ре зул тат ‘од ри ца ња’ од ствар ног, ло гич ног, афек тив ног, па и 
гра ма тич ког по рет ка у ‘ко рист’ „ма гич них зву ков них мо ћи“. Та ко је 
пре о кре нут и сам ре до след у пе снич ком чи ну/ства ра њу: „об лик“ ко ји 
је ра ни је био ре зул тат пе сме, са да по ста је њен из вор; „сми сао“ ко ји се 
ра ни је чи нио да пред ста вља из вор, са да је ре зул тат, а „звук“ ко ји је 
прет хо дио пој мов ном је зи ку и на ме тао му се, са да сто ји на са мом по-
чет ку пе снич ког про це са. Да би се зву ку, том „без о блич ном уго ђа ју“, 
дао об лик, пе сник тра га за оним гла сов ним је зич ним ма те ри ја лом 
ко ји је нај бли жи том зву ку. Та да се гла со ви ве зу ју у ре чи, ре чи за тим 
у це ли не ви шег ре да, чи ме се и ус по ста вља сми са о на ве за из ме ђу са-
мих ре чи. Ар ти ку ли са но пе снич ко-те о рет ским реч ни ком Бо дле ра, 
„пе сни штво [заправо] на ста је из је зич ког им пул са ко ји, ослу шку ју ћи 
пред је зич ки ‘звук’, по ка зу је пут на ко јем се ску пља ју са др жа ји; ти са-
др жа ји ви ше не би ва ју суп стан ци јом пе сме, већ су они но си о ци зву ков-
них мо ћи и њи хо вих тре пе ре ња, ко ја су над моћ на зна че њу“ (FrieDrich 
1969: 40). То зна чи да след ми сли пред ста вља са мо су ге стив ност оног 
не у хва тљи вог, што да ље во ди до за кључ ка да сми сао ре чи у пе сми, а и 
сми сао са ме пе сме, не ума њу је де ло ва ње звуч ног у њој; на про тив, „ма-
гиј ском опе ра ци јом“ зву ков них и афек тивних свој ста ва ре чи, осло ба-
ђа ју се и не ки дру ги/дру га чи ји са др жа ји, али се раз ви ја ју и та јан стве не 
ча роб не ре чи чи стог зву ча ња. Та ко, по е зи ја бо дле ров ске про ве ни јен-
ци је, да кле, по е зи ја ‘пре да на’ ма гиј ским сна га ма је зи ка, не по сре ду је 
исти ну, не по сре ду је „опи је ност ср ца“, већ пред ста вља по е зи ју per se 
– по се би и у се би за вр ше ну/за о кру же ну тво ре ви ну. Упра во ова ко за ми-
шље на по е зи ја би ће оти сна тач ка мо дер не ли ри ке из ко је ће про и за ћи 
те о ри ја мо дер ног пе сни штва ко ја ће ка сни је, по чев од Ма лар меа (Stéphane 
Mal larmé), кру жи ти око пој ма чи ста по е зи ја – la poésie pu re. По сле дич-
но, то ће има ти ути ца ја и на Де би си је ву по е ти ку у окви ру ко је ће се 
арти ку ли са ти по јам, у том тре нут ку, свој ствен са мо ње го вом му зич ком 
уни вер зу му, а то је la mu si que pu re.

Но, уко ли ко се вра ти мо Бо дле ро вом пе сни штву и ње го вој иде ји 
о „са гла сји ма“, до ла зи мо до за кључ ка да циљ умет но сти ни је ор га ни чен 
на ими та ци ју – ко ју он, за пра во, у пот пу но сти од ба цу је као ства ра лач ки 

8 Пред мет ни об ли ци из би ја ју на по вр ши ну све сти тек као пре о бра же ни и сим бо ли зо-
ва ни по сред ни ци јед ног ком плек сни јег ду хов ног ис ку ства. Тај зах тев за спи ри ту а ли за ци јом, 
као и за пред ста вља њем пред ме та у ње го вој ме та фо рич кој про зрач но сти, чи ни основ Бо дле-
ро вог пе снич ког сна у којем се пред мет и ре флек си ја, свет и ње го ва пред ста ва, од ра жа ва ју 
сна гом тај ног са гла сја и сим бо лич ке по ду дар но сти. Вид. у: kovač 1981: 51.
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прин цип – и ри вал ство са при род ним об ли ци ма. До мен ње не увер љи-
во сти се за пра во на ла зи на дру гом ме сту, а то ме сто је сфе ра сим бо-
лич ког са гла сја и си не сте зиј ских пред ста ва. Дру гим ре чи ма, то је свет 
дру ги („un mon de au tre“) о ко јем пи ше и Ди френ (вид. DiFren 1989), 
је ди ни пра ви свет – ме сто „оби та ва ња пе снич ког ду ха“; то је свет 
умет но сти ко ји на ста је из про це са тра га ња за не по сред но шћу са гла
сја из ме ђу су бјек та и објек та, суп стан це и функ ци је, „ства ри“ и ми сли 
(или емо ци је о ства ри ма), idi os ko smo s-a (уну тра шњег/при ват ног све та) 
и ko i nos ko smosa (спо ља шњег све та ко ји нам је за јед нич ки), уха и ока... 
Та ко ђе, тај свет дру ги исто вре ме но је и ре зул тат умет нич ке фан та зи је 
ко ја је на ста ла из по тре бе умет ни ка да, ка ко сма тра Бо длер, све ту вра ти 
ње го ве тај не и ши ри ну ко ју је он из гу био са про до ром при род них на-
у ка. По ње го вом ми шље њу, фан та зи ја пред ста вља кре а тив ну спо соб ност 
„раз ла га ња“ („décom po ser“) све у куп ног ства ра ња (уп. bauDelaire 1868: 
265); она ‒ во ђе на за ко ни ма ко ји про из ла зе „из нај ду бљих ку та ка ду ше“ 
‒ са би ра и раш чла њу је (на тај на чин на ста ле) де ло ве, и из њих ства ра 
је дан но ви/дру ги свет. За пра во, реч је о све ту умет но сти – бо дле ров-
ском над на ту ра ли зму (sur na tu ra li sme) или aполинеровском надреa ли зму 
(su rréali sme) – у ко јем се ства ри ‘оне ства ру ју’ до по те за, бо је, по кре та, 
до свих оних „оса мо ста ље них ак ци ден ци ја“ ко је чи не да њи хо ва ре ал-
ност за вр ши у тај ни (уп. FrieDrich 1969: 45). Све те „оса мо ста ље не акци-
ден ци је“ – ли ни је и по кре ти осло бо ђе ни пред ме та ко ји на ста ју као ре зул-
тат ап со лут не (нео гра ни че не) ма ште – Бо длер на зи ва јед ним име ном 
– ара бе ска, са ма тра ју ћи је ‘цр те жом’ са нај ви ше ду ха! Тој „ли не а ту ри 
осло бо ђе ној сми сла“, Бо длер при дру жу је и по јам „по ет ског ста ва“ – 
за сно ва ном на ни зу зву ко ва и по кре та, хо ри зон тал ном ‘тка њу’ и вер ти-
кал ном ‘зву ча њу’, спи рал ном ни за њу и цик цак пре ме шта њу пер спек-
ти ва – за хва љу ју ћи ко јем се по е зи ја до ди ру је, од но сно, про на ла зи ме ста 
„са гла сја“ са му зи ком, али и са ма те ма ти ком.

Иде ја са гла сја пред ста вља пе снич ки иде ал за Бо дле ра (уп. kovač 
1981: 51),9 а тај иде ал, осим сво јих фор мал но-естет ских обе леж ја, има 

9 Иде ју о по ду дар но сти ма и са гла сји ма (cor re spon dan ces), Бо длер пре у зи ма од Све-
ден бор га (Ema nuel Swe den borg). Овај швед ски фи ло зоф и ми стик је, тра га ју ћи за ве за ма 
из ме ђу фе но ме на ко ји при па да ју нај ра зли чи ти јим обла сти ма ма кро и ми кро све та, по чео 
да се ин те ре су је и за иде ју о ко ре спон дент но сти, то јест, о од но су узро ка и по сле ди це, ко ја по-
сто ји из ме ђу ду ха и те ла. Он је ту иде ју из ло жио у спи су Pro dro mus Phi lo sop hi ae Ra ti o ci nan tis 
De In fi ni to Et Ca u sa Fi na li Cre a ti o nis: De que Mec ha ni smo Ope ra ti o nis Ani mae Et Cor po ris 
(1734). По ње го вом ми шље њу су кра љев ства при ро де, а на ро чи то те ло и дух чо ве ка, би ла 
по ља бож је ак тив но сти. Син хро ни ци тет, или ка ко Све ден борг пи ше, „уни вер зал на ана ло-
ги ја“, по сто јао је ме ђу ра зним си сте ми ма бож је кре а ци је. Де таљ ни је на веб-пор та лу: http://
kpv.rs/?p=935.

Ме ђу тим, мо гло би се ре ћи да бо дле ров ска ‘При ро да’, као суп стан ца, у пе сми Саглас ја 
ипак ни је при ка за на као хри шћан ски Бог; у том сми слу, чи ни се да је Бо длер знат но бли жи 
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и од ре ђе не ег зи стен ци јал но-мо рал не им пли ка ци је ко је ре зо ни ра ју са 
пе сни ко вим по и ма њем све та и по ло жа јем чо ве ка у ње му. На и ме, иде ју 
са гла сја пе сник су прот ста вља уве ре њу о не до вољ но сти и мањ ка во сти 
све та, про ши ру ју ћи та ко гра ни це чул ног све та и отва ра ју ћи пер спек-
ти ву јед ног син те тич ког кон цеп та умет но сти, од но сно, кон цеп та умет-
но сти у ко јем ‘вла да’ „је дин ство плу ра ла“ (вид. DiFren 1989: 149–246), а 
ко ји је као та кав је ди ни у са гла сју са ком плек сним устрој ством људ ске 
при ро де.

У сво јој пе сми Са гла сја Бо длер иде ју о уза јам но сти су ге ри ше 
пред ста вом све та ви дљи вих фор ми у чи јој при вид ној инерт но сти се 
от кри ва ју је зик и сим бо лич ка об лич ја не ке не ви дљи ве ре ал но сти. 
Ево ка тив ну сна гу из ра за пе сник цр пе из ме та фо рич ке спре ге „при ро-
да је храм“ („la na tu re est un tem ple“), у ко јој је ап стракт на иде ја (о све-
то сти при ро де) до ча ра на две ма ви зу ел ним сли ка ма ко је се ме ђу соб но 
пре пли ћу – сли ке хра ма и сли ке шу ме са „жи вим сту бо ви ма“ у чи јој 
ду би ни од зва ња ју „не ја сне ре чи“. При бли жа ва ње ова два пла на – визу-
ел ног и сим бо лич ког – пред ста вља пр ви слој пе снич ке има ги на ци је. 
Њен крај њи оп сег об у хва та укуп ност свих ево ка тив них па са жа као 
је дин стве ну струк ту ру пе снич ке фик ци је. Ди на ми ка тог по ме ра ња 
из ра жа ва са мо онај спо ља шњи аспект по ет ског ела на, док уну тра шњу 
исти ну тог има ги на тив ног чи на пред ста вља свест о „ду бо ком и трај-
ном је дин ству“ раз ли чи тих об ли ка по јав но сти, без об зи ра на њи хо ву 
при вид ну дис па рат ност. „Ми ри си, бо је и зву ко ви“, као је дин ство ра-
зно ли ко сти и пик ту рал ни ви до ви тог је дин ства (ди фре нов ски „је дин-
ства плу ра ла“), ни су са мо еле мен ти јед ног естет ског прин ци па и об ли-
ков них зах те ва пе снич ке фик ци је, већ из ра жај ни екви ва лент вла сти те 
пе снич ке ви зи је о ком плек сном устрој ству чо ве ка и све та.

Сли чан при ступ има и Ми кел Ди френ ко ји ка же да пе сни штво, али 
и фи ло зо фи ја у из ве сном сте пе ну, „мо же до зва ти При ро ду“, од но сно, 
мо же по тра жи ти зна ко ве са гла сја из ме ђу чо ве ка и све та, те њи хо во 
за јед нич ко по ре кло у При ро ди. У том кон тек сту, пе сник по ста је онај 
ко ји об на вља је зик у ње го вој пр во бит ној и ау тен тич ној ди мен зи ји: 

Спи но зи (Ba ruch Spi no za) не го Све ден бор гу. Ни је, да кле, за чу ђу ју ће што „Бо длер у пи сму 
Ту се не лу, из ја ну а ра 1856, ола ко из јед на ча ва фу ри је ри сти чку (ово зе маљ ску) и све ден бор гов ску 
(тран сцен дент ну) док три ну [универзалне] ана ло ги је“ (leakey 1969: 176). Ка сни је, у члан ку 
из 1861. го ди не о Вик то ру Игоу он отво ре но за сту па схва та ње са гла сја као „ово зе маљ ских, 
ма те ри јал них ве за (об лик, кре та ње, број, бо ја, ми рис); та ко да реч ‘spi ri tuel’ мо ра да упу ћу је 
на људ ски а не на бо жан ски еле мент уни вер зал не јед на чи не“ (leakey 1969: 176–177). ‘Ово-
зе маљ ски’ и ‘ма те ри јал ни’ мо ра ју се чи та ти па жљио, бу ду ћи да по ста вља ју у осно ву све га 
суп стан цу. Уни вер зал на ана ло ги ја са гла сја је мо гу ћа са мо за то што на ве де ни атри бу ти по чи-
ва ју на ис тој суп стан ци (ко ја са ма ни ка да ни је при сту пач на чу ли ма). И за то су они пре во-
ди ви је дан у дру ги. А са ма ова пре во ди вост је по том до каз по сто ја ња њи хо ве за јед нич ке 
суп стан це (вид.: braDić 2014: 601–604).
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пе сник вра ћа је зик свом из во ру – При ро ди, јер она је, сма тра Ди френ, 
„је ди ни ко смос ко ји ‘пе ва’“ (DuFrenne 1963: 133). На сли чан на чин 
раз ми шља и Клод Де би си ка да по ста вља ју ћи сам се би пи та ње шта је 
му зи ка, ре фе рент ни си стем про на ла зи у При ро ди. На и ме, он у сво јим 
раз го во ри ма са Го спо ди ном Осми ном (Mon si e ur Croc he) пи ше сле де ће: 

Му зи ка је ми сте ри о зна ма те ма ти ка чи ји еле мен ти при па да ју Веч-
но сти. Она је од го вор на за по кре те во де, за игру та ла са ко ји опи су ју 
пра ме не ве тра. Ни шта ни је му зи кал ни је од за ла ска сун ца. За оно га 
ко ји уме да гле да са емо ци ја ма, она је нај леп ша лек ци ја о раз вит ку на-
пи са на у тој књи зи, ко ју му зи ча ри не ко ри сте че сто. Хо ћу да ка жем: у 
при ро ди [подвукла И. П. Л.] [...] Му зи ка је сло бод на умет ност ко ја те че, 
умет ност под ве дрим не бом, умет ност по ме ри при род них по ја ва, ве тра, 
не ба, мо ра. Од ње не тре ба пра ви ти за тво ре ну, школ ску умет ност [...] 
Му зи ка је умет ност нај бли жа при ро ди [...] Је ди но му зи ча ри има ју при-
ви ле ги ју да об у хва те сву по е зи ју но ћи и да на, зе мље и не ба, да ре кон-
стру и шу ат мос фе ру и да рит ми зу ју ње но ве ли ко пул си ра ње [...] Му зи-
ка ни је огра ни че на на ма ње или ви ше тач ну ре про дук ци ју при ро де, већ 
је упу ће на на та јан стве не ве зе [сагласја, cor re spon dan ces] из ме ђу При-
ро де и Има ги на ци је (DebuSSy 1985: 12; уп. ПоПовићмлаЂеновић 2008: 53).

Да кле, му зи ка, пре ма Де би си је вом ми шље њу, пред ста вља ону умет-
ност ко ја би тре ба ло да кроз се бе од ра зи це ло ви тост спо ља шњег све та 
– при ро де и ко смич ких за ко на. Та ко ђе, у том про це су, она би тре ба ло 
да се ру ко во ди не ким дру гим прин ци пи ма из град ње му зич ког то ка 
ко ји су дру га чи ји од (до та да) по ну ђе них ком по зи ци о но-тех нич ких 
по сту па ка. Пре ма Де би си је вом ми шље њу, му зи ка би тре ба ло да бу де 
умет ност ко ја, иа ко ство ре на људ ским ру ка ма, те жи да се дис тан ци ра 
што је мо гу ће ви ше од дру штве них и умет нич ких кон вен ци ја и пра-
ви ла. Ње на за ко но мер ност, сма тра овај ком по зи тор, про из ла зи из но вих 
од но са у ко је сту па ју умет ник, ње го ва умет ност и При ро да.

У ци ти ра ном од лом ку, Клод Де би си ко ри сти сим бо ли стич ки дис-
курс, бли зак Бо дле ру и ње го вој иде ји са гла сја. Ње га пре по зна је мо у 
оном са свим спе ци фич ном ‘по зи ву’ упу ће ном умет ни ку да се ‘ује ди ни’ 
са При ро дом, да у ње ним шкри ња ма от кри је број не зна ко ве, сим бо ле, 
ре чи, сли ке, то но ве, бо је, да их по том сло бод но ком би ну је и от кри је 
њи хо во за јед нич ко по ре кло у ме ан дри ма под све сти и асо ци ја ци ја. Има-
ги на ци ја ко ју Де би си по ми ње је та ко ђе бо дле ров ске про ве ни јен ци је 
‒ „она је и ана ли за и син те за и осе ћај ност“ и као та ква омо гу ћа ва да 
се ре ал ност при ро де тран сфор ми ше у но ву ре ал ност умет нич ког де ла 
(уп. jarocinSki 1970: 44–45). Из тог раз ло га, Де би си ја и ин те ре су је музи-
ка као умет ност ко ја је нај бли жа При ро ди, од но сно, као је ди на уметност 
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ко ја мо же да обез бе ди це ли ну до жи вља ја за хва љу ју ћи спо соб но сти да 
„при ро ди по ста ви зам ку“, да до ча ра ат мос фе ру, као и да „рит ми зу је 
ње на не из мер на по дрх та ва ња“ (DebuSSy 1985: 245–246). О при ро ди и 
сна зи му зич ке умет но сти вр ло сли чно го во ри и Бо длер ка да ка же да 
је „она [музика] су ге стив на ма ги ја ко ја по не кад са др жи и су бјект и 
објект, спо ља шњи свет умет ни ка и са мог умет ни ка исто вре ме но“, она 
је чи ста умет ност – la mu si que pu re – спо соб на да до сег не и ова пло ти 
ве чи ту тај ну од но са чо ве ка, При ро де и умет но сти. Би ло да је реч о Де-
би си је вој или о Бо дле ро вој му зи ци, она, као и све оста ле умет но сти – 
по е зи ја, сли кар ство, ва јар ство у окви ри ма им пре си о ни стич ке и сим бо-
ли стич ке есте ти ке те жи да до сег не са му су шти ну ства ри.

Уко ли ко се још јед ном вра ти мо на Де би си јев став о то ме да су 
кон вен ци о нал не тех ни ке ком по но ва ња за ста ре ле, да за пра во огра ни-
ча ва ју му зи ку на ње ном пу ту ка по нов ном осва ја њу сло бо де, уо чи ће мо 
да је упра во тај Де би си јев став у са гла сју и са Ма лар ме о вом иде јом о 
по тре би ре ви зи је је зи ка, јер уко ли ко је је зик ко ри шћен на тра ди ци о-
на лан и кон вен ци о на лан на чин, он да ни је у ста њу да ис ка же мистериo-
зни дух све та, од но сно, са му Иде ју. Та ко ђе, сле де ћи сим бо ли стич ки 
по сту пак „су ге ри са ња са мих ства ри“, Де би си у му зи ци при ме њу је 
ана ло ган по сту пак „ево ка ци је“. Кроз по сту пак под се ћа ња и ожи вља ва-
ња успо ме на на му зич ке ду хо ве про шло сти, а пре све га кроз ре ак ци ју на 
њих, Де би си је ва му зи ка до жи вља ва сво је вр сно ‘про чи шће ње’; на и ме, 
му зи ка кроз по сту пак ево ка ци је би ва ‘ого ље на’, отва ра ју ћи про стор 
за но во чи та ње мо гућ но сти соп стве ног ме ди ја, те по нов ним от кри ва-
њем ма те ри јал не су шти не умет нич ког дис кур са, она по ста је но си лац 
сим бо ла – ми сте ри је све та.

У кон тек сту ком по зи то ро вог ста ва пре ма при ро ди освр ну ла бих 
се на још јед ну ње го ву из ја ву, тач ни је, је дан сег мент ин тер вјуа ко ји је 
дао за ча со пис Ex cel si or. Ње га ис ти чем за то што је он по ка за тељ да Де-
би си ни је је ди но био под стак нут сим бо ли стич ким про се де ом ко ји је 
на При ро ду гле дао као на не што Веч но, из ван људ ско и ап со лут но. 
На про тив, оно што от кри ва сег мент по ме ну тог ин тер вјуа ти че се дру-
га чи јег од но са пре ма При ро ди, а он про из ла зи из за ми шље но сти мо-
дер ног чо ве ка над са мим со бом и над ужа си ма сва ко дне ви це мо дер ног 
жи во та. У об ја вље ном ин тер вјуу, 1911. го ди не, Де би си са оп шта ва: 

Не прак ти ку јем ни је дан по све ће ни ри ту ал. Ја сам вер ник ми сте-
ри оз не при ро де. Не ми слим да је чо век об у чен у све ште нич ку одо ру 
бли жи Бо гу, ни ти да је јед но од ре ђе но ме сто у гра ду по год ни је за ме ди-
та ци ју од дру гог. Ис под не ба у по кре ту, ка да раз ми шљам ду го о ње го-
вој ле по ти ко ја се не пре кид но об на вља, про жи ма ју ме ду бо ке емо ци је. 
Не из мер на при ро да се огле да у мо јој гре шној и сла бој ду ши [...] и у том 



91

тре нут ку, не све сно, ру ке за у зи ма ју мо ли тве ну по зу (DebuSSy 1985: 245–
246). 

Де би си из но си мо дер ни стич ки став пре ма ре ал но сти, где по је ди-
нац, не при ла го ђен ак ту ел ним дру штве ним то ко ви ма, тра жи бег од њих, 
али исто вре ме но и по бу ну про тив нор ми кроз соп стве но ства ра ла штво, 
чи ја је ин спи ра ци ја, у Де би си је вом слу ча ју, при ро да. За то се ле по та 
те при ро де ко ја се ре флек ту је у ком по зи то ро вој ду ши мо же је ди но 
из ра зи ти у ње го вој умет но сти кроз ево ка ци ју, то јест, ре че но ди фре-
нов ским је зи ком, „кроз тра ја ње објек та у се ћа њу су бјек та“. Де би си то 
у на став ку ин тер вјуа обра зла же на сле де ћи на чин: 

Ко мо же да спо зна тај ну му зи ке? Хук мо ра, кри ви на хо ри зон та, ве-
тар у ли шћу, цвр кут пти це, оста вља ју у на ма мно го број не (мно го знач не) 
им пре си је. Од јед ном, он да ка да се то нај ма ње оче ку је, јед но од ових се-
ћа ња [‘успомена’] успе ва да се одво ји од нас и пре то чи у го вор му зи ке. То 
се ћа ње но си у се би сво ју соп стве ну хар мо ни ју. На пор ко ји се та да чи ни, 
нај им пре сив ни ји је и нај и скре ни ји – са мо ср це пред о дре ђе но за му зи ку 
та да ства ра сво ја нај леп ша от кри ћа [...] Због то га же лим да за пи шем свој 
му зич ки сан [подвукла И. П. Л.], пот пу но одво јен од ње га са мог. Же лим 
да пе вам свој уну тра шњи пеј заж [подвукла И. П. Л.] са на ив ном искре-
но шћу де те та (DebuSSy 1985: 325; ПоПовићмлаЂеновић 2008: 53).

Оно што се та ко ђе иш чи та ва из ци ти ра ног од лом ка ти че се основ них 
мо ти ва, од но сно, спе ци фич них звуч них ‘обје ка та’ ко је Де би си ево ци-
ра у сво јим де ли ма; реч је о при род ним звуч ним фе но ме ни ма по пут 
зву ка мо ра или зву ка ве тра, али исто вре ме но и њи хо вог по кре та; за тим, 
реч је о ши ри ни про сто ра, али и о по је ди нач ним (кон крет ним) зву ци-
ма из при ро де. Го то во сви ови мо ти ви су у пот пу но сти пер ци пи ра ни 
чу лом слу ха; они при па да ју кру гу ау ди тив них опа жа ја, то јест, пред-
ста вља ју звуч не ‘објек те’ Де би си је вог му зич ког уни вер зу ма. Они се, 
нај пре, уну тар са мог умет ни ка пре о бра жа ва ју, а за тим пре во де у но ву 
‘ре ал ност’ – му зич ку ком по зи ци ју – у окви ру ко је се ‘рас та чу’, пре-
тва ра ју ћи се у звуч не оти ске ствар но сти у уну тра шњем све ту не све-
сног – у сно ви ма. То је Де би си јев на чин за пи си ва ња „уну тра шњег 
пеј за жа“; исто вре ме но, то је на чин на ко ји Де би си ‘ло ви’ ми сте ри ју игре 
од но са еле ме на та, игру ко ја, бу ду ћи да је су штин ски асо ци ја тив на и 
да је на ста ла у пре де ли ма не све сног, ни ка да не мо же да бу де до вољ но 
пре ци зно ко ди фи ко ва на.

Бу ду ћи да Де би си из јед на ча ва ути сак (им пре си ју) са име ни цом се-
ћа ње, то зна чи да се сва ки ‘обје кат’/пред мет по но во ства ра, то јест, рекре-
и ра на осно ву се ћа ња. Овај про цес је ну жно тран сфор ма ци о ни бу ду ћи 
да ни ка да ни је мо гу ће ство ри ти ди рект ну и пре ци зну ре кон струк ци ју, 
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већ са мо јед ну оп шти ју и по сред ни ју ре а ли за ци ју да тог објек та/пред-
ме та. У том сми слу, Де би си схва та му зи ку као умет ност ко ја је спо соб-
на да ухва ти то ‘оп ште’, а са мим тим и, ре че но је зи ком Ми ке ла Ди фре-
на, „пр во бит но ста ње ево ци ра ног објек та“. Дру гим ре чи ма, му зи ка не 
пре тен ду је са мо на је дан ње гов фраг мент већ на ње го ву ‘ме та фи зич ки’ 
це ло ви ту су шти ну. Та ко се ус по ста вља при мат му зи ке у од но су на сли-
кар ство и ва јар ство. У овим умет нич ким ди сци пли на ма ин тер пре та ција 
уни вер зал не ле по те је вр ло сло бод но и увек фраг мен тар но кон ци пи ра-
на, фо ку си ра ју ћи при том са мо је дан њен аспект, са мо је дан тре ну так. 
У овом кон тек сту, ин те ре сант но је уо чи ти да је про цес о ко ме Де би си 
го во ри у су шти ни раз ли чит од сли кар ског по ступ ка, на при мер, Кло да 
Мо неа (Cla u de Mo net) ко ји сво јим plainair пеј за жи ма же ли да ухва ти 
тре ну так (исе чак, фраг мент), тре нут ну по јав ност не ког при род ног фено-
ме на. О том по ступ ку пи сао је и Емил Зо ла (Émi le Zo la), де фи ни шу ћи 
plainair на сле де ћи на чин: 

На по љу (plainair) све тлост ни је је дин стве на; ње ни ра зно ли ки 
ефек ти ра за ра ју и ра ди кал но тран сфор ми шу по јав но сти ства ри и љу ди. 
Ис тра жи ва ње све тло сти, ње них на хи ља де ви до ва ра за ра ња и по нов них 
ства ра ња, при па да прав цу ко ји ви ше или ма ње пре ци зно на зи ва мо им-
пре си о ни змом, јер сли ка по ста је им пре си ја јед ног про жи вље ног мо-
мен та у при ро ди (zola 1970: 335).

Ова квим ста вом, Зо ла за пра во по твр ђу је Де би си је ву те зу да сли-
кар ство ‘хва та’ са мо је дан тре ну так у при ро ди, док му зи чар/ком по зи тор 
пу тем ево ка ци је спа ја раз ли чи те мо мен те у је дан звуч ни кон ти ну ум. 
Ипак, Де би си ће пре у зе ти не што и од сли ка ра, а то је ис тра жи ва ње 
ма те ри јал не осно ве му зич ке умет но сти. На лик сли кар ском раз ла га њу 
и ис пи ти ва њу бо је, Де би си ће по че ти да ана ли зи ра све мо гућ но сти 
то на, а по себ но ње го ву ко ло ри стич ку ди мен зи ју. 

Но, уко ли ко се вра ти мо на раз у ме ва ње од но са из ме ђу уха и ока у 
кон тек сту ре кре и ра ња це ло ви то сти не ког пред ме та, до ла зи мо до за кључ-
ка да ухо, ко је иа ко опе ри ше са мно го ви ше дис кре ци је ка ко при ме ћу је 
Ди френ, го то во увек те жи да ‘ухва ти’ це ли ну, су шти ну, са му бит објек та; 
та кво ухо, ко је, иа ко ‘не ис пи ту је’, ‘не лу та’ на на чин ока, ипак с па жњом 
при ма звуч но: оно ослу шку је, ре ги стру је нај фи ни је ни јан се/бо је и ин-
тен зи те те. Оно нам омо гу ћа ва да чу је мо жи вот, ка ко Ди френ пи ше 
(уп. DiFren 1989: 78); а чу ти жи вот, по ње го вом ми шље њу, зна чи чу ти 
соп стве но те ло – чу ти га ка ко ‘шу шка’, ка ко ‘од је ку је’, ка ко ра ди. Чути 
жи вот, дру гим ре чи ма, зна чи чу ти јед но „ду бин ско звуч но плат но“ са 
ко јег се одва ја звук го во ра, дах ко ји мо ду ли ра, ко ји то ‘жи ву ће’ звуч но 
те ло чи ни при сут ним у све ту. Та кво ухо, ко је ‘хва та’ са му су шти ну 
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ства ри – сам жи вот, ухо ко је је у не по сред ном „са гла сју“ са При ро дом 
и ње ним фе но ме ни ма, је сте исто оно ухо за ко јим ће тра га ти и пе сни ци 
сим бо ли сти. С тим у ве зи, и му зич ка умет ност ће би ти та од ко је ће 
пе сни ци ко нач но, ка ко ка же Пол Ва ле ри, „пре у зе ти сво је до бро“ и тако 
„по е зи ји вра ти ти ње ну му зич ку ди мен зи ју – ме ло ди о зност сти ха и му-
зич ност ми сли“ (уп. ПоПовићмлаЂеновић 2008: 15).

О не по сред ним са гла сји ма из ме ђу  
му зич ког уни вер зу ма Де би си ја, пе снич ког све та Вер ле на  

и ли ков не ‘по зор ни це’ Ва тоа
Је дан од нај дра жих Де би си је вих сим бо ли ста, Пол Вер лен10, би ће 

фа сци ни ран не са мо му зич ким те ма ма већ и звуч ном струк ту ром ис ку-
ства, што ће би ти до во љан под сти цај да у сво јој Пе снич кој умет но сти 
(Art poéti que, 1884) на пи ше: „Му зи ка пре и из над све га [...] Му зи ка још 
и увек, сви ма!“11

Овај екс пли цит но фор му ли сан зах тев за му зи кал но шћу сти ха и пе-
снич ким об ли ко ва њем не по сред них и не у хва тљи вих ути са ка (im pres sion 
du mo ment, ка ко их на зи ва Вер лен) пре тва ра се у вер бал ни про стор који 
ево ци ра и су ге ри ше ви ше не го што име ну је или опи су је (вид. kovač 
1981: 91; уп. ПоПовићмлаЂеновић 2008: 15). Тај вер бал ни про стор је 
из у зет но бо гат му зич ким ефек ти ма и раз у ђе ним звуч ним фи гу ра ма, 
ли шен бре ме на бу квал но сти и ва ја них ре чи. Вер ле но ва по е зи ја је са свим 
спе ци фич но све до чан ство „са гла сја“ зву ко ва и бо ја – по е зи ја у ко јој 
ства ри ‘ожи вља ва ју’ он да ка да се уга си се ћа ње на њи хов ма те ри јал ни 
иден ти тет и њи хов се ман тич ки бу ква ли зам. Ти ја на По по вић Мла ђе-
но вић (2008: 15–16) ис ти че да су Вер ле нов „по глед на свет и при ро ду 
нај че шће да ти у тех ни ци сфу ма та у ко јој се све тло сним ефек ти ма, као 
уо ста лом и у сли кар ству (али и у ва јар ству Оги ста Ро де на, ко ји је по-
но во улио жи вот скулп ту ри – брон за ним, мер мер ним или гип са ним 
об ли ци ма ко је гра ди мо де лу ју ћи у гип кој ма си во ска или гли не, а који 
тре пе ре од пла стич не енер ги је, и на чи јој се по вр ши ни све тлост игра, 

10 Об ја вљи ва ње Вер ле но ве збир ке Са турн ске пе сме (Poè mes sa tur ni ens) 1866. го ди не 
озна ча ва по ја ву сим бо ли зма у књи жев но сти, од но сно, им пре си о ни зма у умет но сти уоп ште. 

Сво ју оп сед ну тост иде јом о та јан стве ној мо ћи Са тур на, ди вље пла не те и ње ног коб ног 
ути ца ја на ра зум и чо ве ко ву те жњу ка иде а ли ма, Вер лен је пре то чио у по е зи ју (об ја вље ну у 
по ме ну тој збир ци) ко ја је за пра во на ста ла као ре зул тат по ку ша ја од бра не не моћ ног чо ве ка 
ко ји се, ка ко пи ше пе сник, „ба тр га ме ђу до га ђа ји ма јед ног при лич но би зар ног жи во та“ (уп. 
kovač 1981: 88). Вер лен, дру гим ре чи ма, кре и ра пе снич ки свет ко ји је са здан од но стал гич-
них се ћа ња ко ја у ду ши раз о ча ра ног и не срећ ног чо ве ка до би ја ју вред ност не на док на ди вог 
бо гат ства и је ди ног истин ског за ви ча ја (уп. ПоПовићмлаЂеновић 2008: 13).

11 Пре пе вао Да ни ло Киш. Об ја вље но у: Пол Вер лен, Пе сме. Под го ри ца: ИТП „УНИ-
РЕКС” – ЗУНС, 1996, 45–46.
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раз ли ва ју ћи је и раз мек ша ва ју ћи – у сво јим оства ре њи ма као што су 
Чо век сло мље ног но са, Ми сли лац, Бал зак, или, По љу бац) су ге ри шу 
суп тил не про ме не ду шев них ста ња, а ма те ри јал ни свет раз би ја на 
сво је ду хов не ком по нен те“. Го то во исти ме ха ни зам не по сред не пе-
снич ке ин ту и ци је и пе снич ког им пре си о ни зма от кри ва се и у до ме ну 
ви зу ел них пред ста ва и њи хо ве сло је ви те струк ту ре, те се та ко сим бо-
ли за ци ја ис ку ства, код Вер ле на, го то во ‘по пра ви лу’ вр ши на ба зи 
ви зу ел них или ау ди тив них ути са ка. Сти хо ви ма се, с јед не стра не, 
отва ра ју про сто ри у ко ји ма то но ви на кнад но од зва ња ју, док се, с дру ге 
стра не, отва ра ју про сто ри у ко ји ма се сли ка про ду жу је у сво ју пи то-
реск ну про јек ци ју. Из то га про из ла зи и за кљу чак да је зик Вер ле но ве 
по е зи је по ста је сред ство ап со лут не ко му ни ка ци је ба зи ра не на му зич-
ким свој стви ма гла сов ног си сте ма ‒ ре чи се осло ба ђа ју свог стан дард-
ног и ре фе рен ци јал ног ба ла ста те же ћи да до сег ну чи сто ту му зич ке 
струк ту ре ‒ или пак ли ков не про зрач но сти, при то ме, не гу бе ћи свој 
сми сао, већ ис ти чу ћи ау то но ми ју вла сти те ло ги ке и вла сти тих по ет-
ских за ко на.

Ро ман ти чар ско иден ти фи ко ва ња ду ше и пеј за жа за Вер ле на пред-
ста вља са мо по зив на тра га ње за крај њим гра ни ца ма му зич ког свој ства 
је зи ка и ње го вим су ге стив ним ка рак те ром; у том кон тек сту, по ме ну ти 
пеј заж пре ста је да бу де са мо „ста ње ду ше“ (un état d’âme), и по ста је 
све у куп на хар мо ни ја про стор них и звуч них је ди ни ца. Дру гим ре чи ма, 
не ка да шња иден ти фи ка ци ја ду ше и пеј за жа, до би ја но ву ди мен зи ју у 
Вер ле но вој по е зи ји: она се пре о бра жа ва у ду ху им пре си о ни стич ких 
ис тра жи ва ња, ве зу ју ћи реч за му зи ку не из ре ци вог и за све тло сну екс-
пло зи ју на у хва тљи вих има ги нар них пеј за жа, гра де ћи та ко сим бо лич ко 
је дин ство му зич ких и ли ков них еле ме на та (уп. ПоПовићмлаЂеновић 
2008: 16).12

Вер ле но ва крај ње ин ди ви ду а ли зо ва на пе снич ка свест ко ја свет 
до жи вља ва као му зич ку ви зи ју, ра ђа са свим спе ци фи чан пе снич ки 
свет – свет не у хва тљи вих кон ту ра, ме ко ће и про зрач но сти – са здан од 
нај ра зли чи ти јих му зич ких об ли ка и рит мич ких фи гу ра/мо де ла по пут: 
„му зи кал на све тлост“ (les lu e urs mu si ci en nes), „кри ци ме та ла“ (cris des 
méta ux), „за гр љај по ве тар ца“ (l’étre in te des bri ses) итд.13

12 По ме ну то рас та ка ње осе ћај ног би ћа у флу и ду све тло сти и зву ка по твр ђу је, сма тра 
Ни ко ла Ко вач (1981: 91), Вер ле но ву те жњу да ухва ти и ‘ма те ри ја ли зу је’ не стал ни из глед 
ства ри, од но сно, да крат ко трај не по кре те при ро де и пе снич ке ду ше пред ста ви као трај на и 
веч на свој ства по е зи је.

13 Као што на им пре си о ни стич ким плат ни ма ти тра све тлост као је ди ни знак пред ме та-
-са др жа ја, та ко и код Вер ле на тра га ње за му зич ким ефек ти ма има за циљ да при бли жи осе-
ћај ну суп стан цу ства ри, од но сно, да „по кре те [треперења] ду ше“ пре тво ри у рит ми зо ва ни 
след то но ва (уп. kovač 1981: 90).
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У том пе снич ком све ту, ‘ин то на ци о на ли ни ја’, ко јој су ре чи са мо 
звуч ни по вод и еле мент јед не су ге стив не фо не ти ке, пред ста вља са свим 
спе ци фи чан вид ин тим ног ‘са гла сја’ из ме ђу пе сни ко вог ви ђе ња ства ри 
и не у хва тљи вог и не из ре ци вог све та. Та ‘ин то на ци о на ли ни ја’, од но сно, 
со нор но тка ње ко је по пут сим бо ла су ге ри ше али ни ка да до кра ја не 
от кри ва ве зу из ме ђу све та и пе сни ко ве ду ше, оста вља отво рен про стор 
за да љу има ги на ци ју све га оно га што та су ге сти ја у Вер ле но вом пе сни-
штву им пли ци ра. У том про сто ру ‘ра ђа се’ му зи ка – је ди на умет ност 
ко ја је ство ре на за не из ре ци во (уп. jarocinSki 1970: 117). У том про сто ру 
на ста ју број не Де би си је ве со ло пе сме ко је на је дан са свим ка рак те ри-
сти чан на чин пру жа ју од го вор на пи та ње „ка ко му зи ком од го во ри ти на 
му зи ку“. Нај по зна ти је збир ке со ло пе са ма ко је Де би си ком по ну је на 
Вер ле но ве сти хо ве на ла зе се у две ма збир ка ма за глас и кла вир, под 
на зи вом Га лант не све ча но сти (Fêtes ga lan tes).14 Са ма Вер ле но ва исто-
и ме на збир ка – Fêtes ga lan tes из 1869. го ди не, по ка зу је да су сли кар ство 
Ан то а на Ва тоа и му зи ка су штин ски под сти цај за пе сму. Дру гим ре чи ма, 
удру же ни око и ухо, у „у са гла сју“ звуч но од сли ка ва ју еле гант ну по вор-
ку ба рок них при ви ђе ња кроз два де сет и две пе сме. Та лук су зно де ко-
ри са на по вор ка, уз зву ке све ча них фан фа ра, у фра го на ров ском сти лу и са 
про та го ни сти ма из ита ли јан ске ко ме ди је дел ар те (com me dia del l’ar te), 
пре пу шта се ча ри ма гра ци о зних пле сних фи гу ра и ана кре онт ских ужи-
ва ња. Но, тај ра фи ни ра ни и фри вол ни свет као да је си шао са не ког Ва-
то о вог плат на и сво јим из не над ним сја јем пре крио ме лан хо лич не гри масе. 
Са ња лач ка ат мос фе ра те фе риј ске игре про же та еле мен ти ма бу кол ске 
и ми то ло шке ин спи ра ци је (Тир цис, Атис, Хло рис), до ча ра на сред стви-
ма пар на сов ске вир ту о зно сти, но си у се би, сма тра Ни ко ла Ко вач (1981: 
88–89), да ле ки ехо бо дле ров ског сна до ко них ужи ва ња и ег зо тич них 
ево ка ци ја, а за пра во, та ква ат мос фе ра је са мо вар љи ва илу зи ја о чи сто-
ти жи во та (уп. ПоПовићмлаЂеновић 2008: 17). У том кон тек сту, пе сма 
Ме се чи на (Cla ir de lu ne) из Вер ле но ве збир ке Га лант них све ча но сти, 
од но сно, њен ли ков ни пан дан – Ва то ов Пје ро (Pi er ro, 1718–1719), мо жда 
на нај бо љи на чин до ча ра вaју ту ‘ни штав ност’ и про ла зност рас ко шних 
вр тло га ли ца и ма ски, сно вид них пред ста ва и бле шта вог де ко ра.

Пеј заж без прем ца, то је ва ша ду ша
Где иду љуп ке ма ске, пле шу крин ке,
А сви, док звон ка ла у та се слу ша,
Ко да су ту жни ис под чуд не шмин ке.

14 Пр ву збир ку, ко ја је на ста ла у пе ри о ду из ме ђу 1891. и 1892. го ди не, чи не пе сме Са 
сор ди ном (En so ur di ne), Ма ри о не та (Fan toc he) и Ме се чи на (Cla ir de lu ne), а дру гу, ко ју је 
Де би си ком по но вао 1904. го ди не, чи не пе сме Не ви ни (Les Ingénus), Фа ун (Le Fa u ne) и Сен ти
мен тал ни раз го вор (Col lo que sen ti men tal).
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Прем да у пе сми сет но им тре пе ре
По бед на љу бав, жи вот днев ног сја ја,
У сре ћу као да не ма ју ве ре,
А пе сма им се с ме се чи ном спа ја.

Са ме се чи ном и ту жном и ле пом
Од ко је пти це са ња ју у бор ју
И во до ско ци у за но су сле пом
Је ца ју, вит ки, у сво ме мра мор ју.

(Vo tre âme est un paysa ge cho i si 
Que vont char mant ma squ es et ber ga ma squ e s
Jo u ant du luth et dan sant et qu a si 
Tri stes so us le urs dégu i se ments fan ta squ es.

To ut en chan tant sur le mo de mi ne ur
L’amo ur va in qu e ur et la vie op por tu ne,
Il s n’ont pas l’air de cro i re à le ur bon he u r
Et le ur chan son se mêle au cla ir de lu ne,

Au cal me cla ir de lu ne tri ste et be au,
Qu i fa it rêver les oi se a ux dans les ar bre s
Et san glo ter d’ex ta se les jets d’eau,
Les grands jets d’eau svel tes par mi les mar bres.)

Пол Вер лен, Ме се чи на (Cla i re de lu ne, 1869)15

Ова пе сма, иа ко са мим на сло вом – Ме се чи на су ге ри ше да је реч о 
пеј за жној сли ци, тач ни је, о ноћ ном пеј за жу под ме се чи ном, пр ви стих 
(Пеј заж без прем ца, то је ва ша ду ша), от кри ва да је у пи та њу сво је-
вр сна вар ка. Ноћ ни пеј заж под ме се чи ном је сте те мат ски оквир, са свим 
спе ци фи чан ‘рам’ у ко ји се по ста вља са свим дру га чи ја сли ка – сли ка 
људ ске ду ше са ње ним та јан стве ним тре пе ре њи ма. У том сми слу, упра-
во по ме ну ти пр ви стих пе сме као да ста вља знак јед на ко сти из ме ђу 
пеј за жа и ду ше, и ти ме суп тил но ука зу је на пред мет пе сни ко вог ин-
те ре со ва ња – на пеј заж људ ске ду ше. С тим у ве зи, мо гу ће је уо чи ти 
че ти ри мо ти ва: пеј заж, ду ша, ма ске и звон ка ла у та, од ко јих онај пр ви 
мо тив – пеј заж, је сте агенс за уво ђе ње мо ти ва људ ске ду ше, те и са мог 
пред ме та пе ва ња, а то је пеј за жно бо гат ство људ ске ду ше, ње на са др-
жи на, с јед не стра не; с дру ге стра не, пр вим сти хом и на ве де ним мо ти-
ви ма као да је отво рен пут за уво ђе ње про це са скри ва ња људ ске ду ше 
по сред ством ма ски ра ња. У том кон тек сту, ма ска по ста је сре ди шњи 

15 Пе сму је пре пе вао Иван В. Ла лић (Вид.: верлен 1996: 58).
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мо тив, од но сно, сво је вр сни па ра ван из ме ђу оног што се на ла зи спо ља 
и оног што је сме ште но уну тра. Дру гим ре чи ма, ма ске и бер га ма ске, при-
па да ју том па ра док сал ном све ту, ожи во тво ре ном не где из ме ђу idi os 
ko smosa (ло ги ке ин ди ви ду ал ног, при ват ног све та, све та ду ше ко ји може 
би ти ана ло ган и са мом све ту сна) и ko i nos kosmоsa (ло ги ке буд ног 
за јед нич ког све та). Те ‘љуп ке’ ма ске у Вер ле но вој пе сми ожи вља ва ју, 
по чи њу да пле шу уз зву ке звон ке ла у те, ства ра ју ћи при вид ну сли ку ра-
до сти и ужи ва ња, за ма гљу ју ћи су шти ну би ћа. Ова пло ће не на ли ци ма 
у ви ду гри ма са, скри ве них по гле да, ла жних осме ха, бо га то осли ка не 
чуд ном шмин ком, оне при па да ју том па ра док сал ном све ту у ко ме се 
упли ћу ди мен зи је јав ног и при ват ног, ло ги ке ду ха и ло ги ке стра сти, 
ис прав на пер цеп ци ја и ха лу ци на ци ја, за бра на и оства ре не же ље, пот-
пу но при ла го ђа ва ње све ту и без у сло ван бег из ње га (уп. boDei 2002: 
50–51). У из ве сном сми слу, и са ма му зи ка по ста је ма ска – звуч на ма ска. 
За пра во, она свет ма ски, па жљи вим слу ша њем, уво ди у тај про стор 
‘из ме ђу’, до при но се ћи тре нут ној за не се но сти, за до вољ ству и ужи ва-
њи ма. Ме ђу тим, оно што за и ста зву чи и што се за и ста ви ди, да кле, 
оно што уну тра шње око ре ги стру је, а уну тра шње ухо чу је, је сте тре-
пе ре ње – му зи ка и сли ка ду ше; у њи ма се је ди но све кон стант но кре ће, 
та ла са, су да ра и укр шта. Та ко, онај спо ља шњи мир ко ји ‘га ран ту ју’ 
ма ске и бер га ма ске, те звон ки звук ла у та, је сте са мо при вид – он је 
па ра ван, са мо још јед на ма ска, од но сно, ‘бра на’ на ула зу у не пре глед но 
и че сто не до ку чи во цар ство ду ше. 

У дру гој стро фи, Вер лен уво ди још не ко ли ко мо ти ва: пе сма, љу-
бав, днев ни сјај, сре ћа. Иа ко се мо тив пе сме мо жда са мо у тра го ви ма 
на слу ћу је кроз звон ки звук ла у те у пр вој стро фи, у дру гој се ја вља 
екс пли цит но – у њој (пе сми) тре пе ре по бед на љу бав и жи вот днев ног 
сја ја. С тим у ве зи се уо ча ва и при вре ме на про ме на ‘осве тље ња’, а по-
сле дич но и бо ја и ни јан си у од но су на пр ву стро фу: ме се чи на (ко ја се 
под ра зу ме ва из под тек ста) на тре ну так усту па ме сто днев ној све тло сти, 
ту га ‒ љу ба ви, за нос ‒ тре зве но сти, сре бр на (хлад на) бо ја ме се ца ‒ 
злат ној то пли ни сун ца, док це ло куп на ат мос фе ра еми ту је из ве сну 
сна гу и жи вот ни елан. Ме ђу тим, и тај днев ни сјај као да је са мо про-
ла зног ка рак те ра, ме се чи на се по но во по ма ља, а са ма пе сма по но во 
‘ура ња’ у ње не сен ке: У сре ћу као да не ма ју ве ре, / А пе сма им се с ме
сечи ном спа ја. Овај сво је вр сни шав, од но сно, ме сто спо ја ме се чи не и 
пе сме, је сте, у из ве сном сми слу, и тач ка ‘отва ра ња’ ду ше, ње на ис по-
вест. То је ме сто тре пе ре ња уну тра шњег пеј за жа, ме сто тре ња, и ре кло 
би се асимп тот ског при бли жа ва ња ла жног сја ја ме се чи не и исти ни то-
сти днев не све тло сти сун ца. Ме та фо рич ки, то је жи вот ду ше ко ја ‘пева’ 
свој уну тра шњи пеј заж за сно ван на два ан ти по да: на ме се чи ни ко ја 
су штин ски скри ва ствар ност, сим бо ли зу ју ћи при вид ност, та јан стве ност, 
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ми стич ност, под све сно, не стал ност, емо тив ност, за нос; она је та ко ја 
‘до пу шта’ да ма ске ожи ве и за и гра ју, на су прот ко јој сто ји днев на све
тлост ко ја ски да ма ске, раз от кри ва ствар ност, до но си ја сно ћу и тре зве-
н ост. Овај скуп ди хо то ми ја је исто вре ме но и ме сто пре се ка раз ли чи тих 
ствар но сти, од но сно, ре че но тер ми но ло ги јом Ви ли је ма Џеј мса (Wil li am 
Ja mes), ме сто ‘су да ра’ два све та, два „по ду ни вер зу ма“, али исто вре ме-
но и ме сто са мо спо зна је/са мо све сти, тре ну так бле ска. Ме ђу тим, тај 
тре ну так ко ји је ‘крат ког да ха’ at tac ca се на до ве зу је на сле де ћу сли ку 
(тре ћу стро фу) па ли ло гиј ском ве зом ‒ реч ју ме се чи на,

А пе сма им се с ме се чи ном спа ја (II, 4)
Са ме се чи ном и ту жном и ле пом (III, 1),

тач ни је, до ми нант ним мо ти вом из пр ве стро фе ко ји са да до би ја но ве 
звуч не ни јан се, као што су пти це ко је са ња ју и во до ско ци ко ји је ца ју 
у мра мор ју. Ова, по след ња стро фа пе сме ко ја је у це ло сти обо је на су-
мор ним осе ћа њи ма и рас по ло же њи ма – ту жан, спа ва, је ца ји – би ва 
ин тен зи ви ра на хлад но ћом ко ју еми ту је мра мор на ме се чи ни. С тим у 
ве зи, хлад но ћа је сте до ми нант ни ква ли тет ове пе сме бу ду ћи да су при-
сут не све оне ре чи ко је у свом зна че њу или асо ци ја тив ној игри са др же 
хла дан ‘тон’. Да кле, на емо тив ном пла ну отва ра се ши ро ка ле пе за не га-

тив них осе ћа ња и рас по ло же ња 
(по пут ту ге, се те, је ца ја), што се 
ре пер ку ту је на ег зи стен ци јал ни 
план ко ји го во ри о из гу бље ној 
ве ри у сре ћу, за тим на етич ки 
план ко јим до ми ни ра пе си ми-
зам (да кле, до шло се до спо зна-
је да исти на не по сто ји, од но сно, 
да је све ма ска, при вид, вар ка), 
и, на кра ју, на (све у куп ни) са знај-
ни план ко јим до ми ни ра сум ња 
у моћ са зна ва ња су шти не, то 
јест, при ро де ду ше и от кри ћа 
ње ног истин ског за ви ча ја. Сво-
је вр сни пан дан овој на из глед га-
лант ној иди ли у ко јој је реч по-
ста ла оли че ње „му зич ке туге“, 
про на ла зи мо на број ним Ва то-
о вим плат ни ма, ме ђу ко ји ма се 
из два ја ли ков но оства ре ње под 
на зи вом Пје ро.

Ре про дук ци ја бр. 1: Ан то ан Ва то,
Пје ро (Pi er rot), 1718–1719, уље на плат ну,  

Му зеј Лу вр, Па риз
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Пје ро је сво је вр сна сту ди ја о са мо ћи, на ко јој је на сли кан по е ти-
чан, са ња лач ки лик ту жног, усамље ног клов на. Фи гу ра је по ста вље на 
цен трал но у сто је ћем ста ву са ру ка ма ко је ‘ви се’ опу ште но низ те ло. Као 
да из дво јен из го ми ле осе ћа не ла го ду у свом ло ше скро је ном сјај ном 
са тен ском ко сти му. Ње го ви ру ка ви су су ви ше ду ги, ве о ма на бо ра ни и 
згу жва ни на лак то ви ма, пан та ло не су су ви ше крат ке и ви де се згло-
бо ви. Ње го во ли це нај ве ћим де лом оста је у сен ци. Сти че се ути сак као 
да по зи ва по сма тра ча да му ка же шта је по треб но да ура ди, да му да 
не ки знак. У сво јој не ла год но сти, збу ње но сти и оту ђе но сти он као да 
се бу ни, не са мо про тив уло ге ко ја му је у ко ме ди ји до де ље на већ и 
сво је уло ге на овој сли ци. Ње гов из ла зак из пред ста ве је та ко ђе и из-
ла зак из фик ци је ко ју је на сли као Ва то. У овом (спо ља шњем) све ту – 
ko i nos ko smosу, ко јим вла да ју са свим спе ци фич на пра ви ла и лу кав ства, 
Пје ро мо же да бу де срећ на, спо кој на и за до вољ на ма ри о не та. Уме сто 
то га он гле да у по сма тра ча са зна њем, без илу зи ја, без ма ске.

Пје ро је тра ди ци о нал ни ка рак тер у ита ли јан ској ко ме ди ји, ње го-
ве ак ци је су од ре ђе не, а по ни же ња ко ја до жи вља ва, го то во, ри ту ал на. 
Он за у зи ма ско ро це лу по вр ши ну сли ке и мо ну мен тал но се ис ти че у 
од но су на оста ле ли ко ве из ита ли јан ске ко ме ди је ко ји се ви де у по за-
ди ни у при јат ном пеј за жу. Че ти ри по лу скри ве не фи гу ре се мо гу иден-
ти фи ко ва ти: ле кар на свом ма гар цу, љу бав ни ци Ле ан дро и Иза бе ла, и 
Ка пе тан. Ови ли ко ви до при но се ком по зи ци ји по ет ске дра ме. Драм ска 
сна га сли ке Пје ро Ан то а на Ва тоа про из ла зи из мо мен та за сто ја у ак ци-
ји, не по крет ног цен трал ног ка рак те ра, клов на Пје роа. Ла ка флу ид ност 
по те за чет ки це и све тле бо је ко сти ма, осим ве зи ца на ње го вим ци пе-
ла ма и јар ко цр ве ног ко сти ма ко ји но си је дан од ли ко ва у сен ци, да ју 
сли ци ме лан хо лич ну и сет ну ат мос фе ру. Пеј заж иза ње га са ли ко ви ма 
из ко ме ди је дел ар те по зи ци о ни ра них у дну сли ке, тик по ред ње го вих 
но гу, ства ра ју чу де сан за ча ран свет.

Оно што пред ста вља за јед нич ки име ни тељ Ва то о ве сли ке и Вер-
ле но ве пе сме је сте ‘осли ка ва ње’ пар ко ва, мер мер них ста туа, ма ски (из 
ита ли јан ске ко ме ди је дел ар те), ‘бер га ма ски’, и, на је дан са свим спе ци-
фи чан на чин, са ме му зи ке. Та ко ђе, си мул та но су при сут ни за до вољ ство 
и раз о ча ре ње што се мо же сма тра ти сим бо ли ком ова два све та (пе
снич ког и сли кар ског), од но сно, све та фан та стич не про шло сти. С тим 
у ве зи и га лант ни стил ( fêtes ga lan tes) Ва тоа, али и Вер ле на, кре ће се 
у по љу сен зу ал но сти, пре фи ње но сти, еле ган ци је, фан та зи је, али и ме-
лан хо ли је и ам би ва лент них осе ћа ња (по пут ра до сти и ту ге) гра ци о зно 
скри ве них иза дис крет них ма ски. У ши рем сми слу, га лант ни стил, 
пр вен стве но код Ва тоа, као те му узи ма љу бав ну ча ро ли ју ко ја је на 
плат ни ма при ка за на у ква зи и де а ли зо ва ним пеј за жи ма, пар ко ви ма и 
ба шта ма. По ме ну та те ма нај че шће укљу чу је мла де љу де ко ји скри ве ни 
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ме ђу др ве ћем и фон та на ма или ства ра ју му зи ку, или уз њу пле шу. Нај-
че шће, Ва то пред ста вља сво је ли ко ве на бал ским све ча но сти ма – ма
ска ра да ма нај ви ших дру штве них сло је ва, об у че не у оде ћу ко ја је би ла 
по пу лар на у ви со ком дру штву XVI II ве ка. У „са гла сју“ са ‘ма ги јом’ 
Ва то о вих сли ка је и Вер ле но ва збир ка Га лант не све ча но сти – или мо-
жда пре ре че но сви та ли ко ва, са свим спе ци фич на из ло жба 22 пор тре-
та ли ко ва ко ји при па да ју тим дав ним (фан та стич ним) Ва то о вим, али 
не са мо Ва то о вим, вре ме ни ма; а са ма збир ка по чи ње упра во нај суп-
тил ни је звуч но из ни јан си ра ном пе смом – Ме се чи на. 

Овом са свим спе ци фич ном уод но ша ва њу звуч но-по ет ских и ли-
ков них еле ме на та ства ра ла штва Вер ле на и Ва тоа, при дру жу је се исто 
та ко са свим ка рак те ри сти чан му зич ки свет Кло да Де би си ја. На и ме, он 
је го ди ну да на пре ком по но ва ња пр ве збир ке Га лант них све ча но сти 
(на Вер ле но ве сти хо ве), на пи сао Бер гам ску сви ту (Su i te ber ga ma sque, 
1890) за кла вир, у окви ру ко је је тре ћи став – Ме се чи на, на стао, да кле, 
по исто и ме ној Вер ле но вој пе сми.

...кад ма ске и бер га ма ске за пле шу на ме се чи ни  
на пу ту за Ки те ру...

Осно ве сим бо ли стич ког про гра ма – по пут от кри ва ња не слу ће них 
про сто ра ле по те и сми сла, ве ре у та јан стве на „са гла сја“ из ме ђу при-
род ног и људ ског по рет ка, при хва та ње му зи ке као но си о ца ре ал но сти 
све та и сно вид них ста ња ду ше ‒ упи су ју се, ре кло би се, са свим оче ки-
ва но, и у Де би си јев му зич ки уни вер зум, бу ду ћи да се ње го ва умет нич-
ка лич ност фор ми ра ла у окру же њу пе сни ка и пи са ца. С тим у ве зи, 
де би си јев ски звуч ни уни вер зум ‘пре пли ће се’ са Вер ле но вим пе снич ким 
уни вер зу мом упра во у по ме ну том ста ву Бер гам ске сви те. Та фи на 
‘уса гла ша ва ња’ ока и уха, то јест, сли ке ‘уну тра шњег пеј за жа’ и ње них 
‘звуч них’ тре пе ре ња, уо ча ва ју се већ на са мом по чет ку Де би си је ве ком-
по зи ци је. Оно што је при сут но већ у пр вим так то ви ма је сте од ре ђе ни 
сте пен ам би ва лент но сти и за хва та ња оних ‘из ме ђу’ про сто ра на сва ком 
му зич ком пла ну и у по љу го то во сва ке му зич ке ком по нен те. Уз за хтев за 
из ра жај но шћу ви со ког сте пе на у уме ре ном тем пу (An dan te très ex pres sif), 
те ‘при гу ше ном’ пи ја ни си мо ди на ми ком (pp con sor di na), Де би си упи-
су је озна ку за ме тар 9/8. Ме ђу тим, већ са ма осмин ска па у за у пр вом 
так ту, а за тим и ли га ту ра ко ја ве зу је дру гу осми ну са по ло ви ном са 
тач ком у де о ни ци ле ве ру ке, од но сно, тре ћу осми ну са че твр ти ном са 
тач ком у де о ни ци де сне ру ке, не до зво ља ва да пул си ра ње му зич ког 
то ка по ста не од мах ја сно. Та ква, ам би ва лент на ме тро рит мич ка сли ка 
се про те же све до 14. так та кре и ра ју ћи за пра во ру ба то про стор у окви-
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ру ко јег сва ка ли га ту ра, осим што до при но си ути ску да се пул са ци ја 
ме ња из так та у такт, та ко ђе, ства ра ути сак ‘не у хва тљи во сти’ те исте 
сли ке. Она као да плу та, кре ће се час уна пред, час уна зад; дру гим ре-
чи ма, Де би си као да на са мом по чет ку тра жи да тај ‘уну тра шњи пеј-
заж’ што је мо гу ће ду же од зву чи, од но сно, да тај сно вид ни тре ну так 
по тра је (уп. RO BERTS 1996: 94). Тој, са свим спе ци фич ној ‘тре пе ра вој’ 
сли ци ко ја као да и са ма хо ће да ‘за мр зне’ тре ну так тог истог тре пе-
ре ња, до при но си хар мон ски ток ко ји се од ви ја у кон стант ној сме ни, 
од но сно, ‘кру же њу’ јед не те исте хар мон ске ве зе: ван то нал на до ми нан-
та за ше сти сту пањ се при вре ме но (го то во са мо на тре ну так) раз ре ша ва 
у дру ги обр тај сеп та кор да ше стог ступ ња, ко ји се за тим улан ча ва у 
суб до ми нант ну област за сно ва ну на сме ни ако ра да че твр тог и дру гог 
ступ ња (и то у об ли ку сеп та ко ра да и ње го вих обр та ја). Та ко, Дес-дур 
то на ли тет, ‘обе ћан’ пред зна ци ма на зна че ним на са мом по чет ку ком-
по зи ци је, до би ја сво ју по твр ду тек у 9. так ту.

Нот ни при мер бр. 1: Клод Де би си, Ме се чи на, 3. став из Бер гам ске сви те 
(Cla ir de lu ne, Su i te Ber ga ma sque, 1890), тт. 1–11
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Све тло сно тре пе ре ње, про мен љи вост ни јан си ‘сре бр не бо је’ ме се-
чи не, те зна че ња ко ја се на ла зи у ‘ду би ни’ Вер ле но ве пе снич ке сли ке, 
Де би си звуч но ‘хва та’ и у на став ку му зич ког то ка, па све до ње го вог 
кра ја. Кон крет но, од 15. так та на хар мон ском пла ну, во ђен ко ло ри стич-
ким ква ли те том хар мо ни је, Де би си по се же за нај ра зли чи ти јим мик-
сту ра ма са звучјâ. Дру гим ре чи ма, по је ди но сти, не са мо у хар мон ском 
са др жа ју – у сми слу за сту пље но сти знат ног бро ја че тво ро зву ка, па и 
пе то зву ка – не го и у њи хо вој по став ци, ја сно по ка зу ју ис ти ца ње при-
мар но ко ло ри стич ких вред но сти тих са звучја. Реч је о су прот ста вља-
њу крај њих звуч них ре ги ста ра и ви ше стру ким ок тав ним удва ја њи ма 
ме ло диј ске ли ни је. Узи ма ју ћи у об зир то да су ок та ве кључ ни то но ви 
али квот ног ни за – 2, 4, 8, 16, те да њи хо во по ја ча ва ње го то во увек има 
ко ло ри стич ко деј ство, у на ве де ном сег мен ту му зич ког то ка до ла зи упра-
во до та кве звуч не ‘сме ше’ – да кле, оне ко ја је ре зул тат ефек та мик стура!

Нот ни при мер бр. 2: Клод Де би си, Ме се чи на, 3. став из Бер гам ске сви те
(Cla ir de lu ne, Su i te Ber ga ma sque, 1890), тт. 15–20

Де би си, као и Вер лен ко ји те жи да ухва ти сва ку по је ди нач ну (про-
мен љи ву) сли ку ста ња људ ске ду ше, на сто ји да од ре ђе не тре нут ке му-
зич ког то ка за у ста ви, или, бо ље ре че но, ‘раз ву че у бес крај’, то јест, да 
њи хо во тра ја ња учи ни веч ним; та ко, ком по зи тор за ме њу је чи та ве ме ло-
диј ске и рит мич ке се квен це зву ком ко ји је изо ло ван сам за се бе, а чи ју 
струк ту ру ка рак те ри ше су пер по ни ра ње бес крај но си ћу шних тра ја ња, 
звуч них вред но сти, бо ја зву ка (уп. PoPovićMlađenović 2009: 300–301).
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О то ме, као и о ком по зи то ро вој ве зи са Вер ле но вом по е зи јом и Ва-
то о вим ли ков ним оства ре њи ма, све до че још две кла вир ске ком по зи-
ци је – Ма ске (Ma squ es) и Остр во ра до сти (L’i sle joyuse) – обе на ста ле 
1904. го ди не. Оне, с јед не стра не, упу ћу ју на број не Вер ле но ве пе сме из 
збир ке Га лант не све ча но сти као што су Пан то ми ма (Pan to mi me), Ма
ри о не те (Fan toc hes), Ман до ли на (Man do li ne) и Ко лом би на (Co lom bi ne) 
у слу ча ју Ма ски, од но сно, Ки те ра (Cythère), У шет њи (A la pro me na de) 
или пак Љу бав на тра ви (L’a mo ur par ter re), у слу ча ју Остр ва ра до сти; 
с дру ге стра не, Де би си је ва де ла ре фе ри ра ју и на све то ве Ва то о вих дела, 
као што су они при ка за ни на ком по зи ци ји Ме зе тин (Le Mez ze tin, 1718‒ 
1720), Хо до ча шће на Ки те ру (Le Pèle ri na ge à l’île de Cythère, 1717), од-
но сно, Укр ца ва ње за Ки те ру (L̓ Em bar qu e ment po ur Cythe re, 1718).

Ре про дук ци ја бр. 2: Ан то ан Ва то, Укр ца ва ње за Ки те ру (L̓  Em bar qu e ment po ur Cythe re),
1717, уље на плат ну, Schloss Char lot ten burg, Бер лин 

Кон крет но, на плат ну Укр ца ва ње за Ки те ру, Ва то, осим што је 
при ка зао па ле ту рас по ло же ња од уз бу ђе но сти до без бри жно сти, оста-
вио је отво ре ним пи та ње да ли на сли ка ни љу ди до ла зе на остр во или 
од ла зе са ње га. У том сми слу, це ло куп на сце на, на лик по зо ри шној – у 
ко јој сва ки лик об у чен у оде ћу ко ја ли чи на ко стим игра сво ју уло гу, 
у ма ни ру ба рок не от ме но сти ‒ као да се исто вре ме но по кре ће сле ва 
на де сно, и зде сна на ле во. Уко ли ко се прет по ста ви да љу ди на сли ци 
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од ла зе, сли ка се мо же ‘чи та ти’ зде сна на ле во, то јест, по чев од па ра који 
се на ла зи на крај њој де сној стра ни ком по зи ци је. Пар ко ји се ди бли зу 
ста туе бо ги ње Афро ди те, ко ји су об гр ли ла два Ку пи до на, одво јен је 
од оста лих и усме рен са мо на се бе. Ста туа је оба ви је на ру жа ма и око ње 
су при пи је ни Ку пи до ни. Жен ску фи гу ру ко ја се ди на су прот др ве та и 
др жи ле пе зу у ру ци до ди ру је Ку пи дон у тре нут ку ка да јој мла дић ша-
пу ће на ухо, а уз ста бло др ве та, на зе мљи, се ди пар ко ји из гле да као да 
ужи ва у иди лич ном при зо ру. У не по сред ној бли зи ни ова два па ра су 
по зи ци о ни ра на још два ко ји се кре ћу пре ма бро ду. Јед на да ма по ла ко 
уста је, док јој њен пра ти лац по ма же, а дру га че жњи во гле да уна зад на 
ста туу Ве не ре, док је њен пра ти лац во ди на пред. Два Ку пи до на бли зу 
њих ле те ра до сно бли зу др ве та. Дру ги па ро ви се оку пља ју у под нож ју 
бр да око бро да, ко ји је укра шен злат ним ста ту а ма, вен ци ма од ру жа и 
ру жи ча стом сви лом. Ку пи до ни, на лик фи гу ра ма ко је се по ја вљу ју као 
мо тив на мно гим ре не сан сним и ба рок ним сли ка ма, ле те око па ро ва 
и око бро да.

На осно ву ра до сних и уз бу ђе них ли ца па ро ва гру пи са них на де сној 
стра ни сли ке, мо гу ће је прет по ста ви ти да је реч о тре нут ку по ла ска на 
хо до ча шће на остр во по све ће но бо ги њи Ве не ри. Ме ђу тим, фи гу ре гру-
пи са не на ле вој стра ни ком по зи ци је, спре ма ју се да уђу у брод, пра ће-
ни ро је ви ма Ку пи до на, и, прет по став ка је, вра те у свет сва ки да шњи це. 
Ка ко се за њих ча роб ни дан бли жи кра ју, це ло куп на ле ва стра на сли-
ка оди ше ме лан хо ли јом и се том због не из бе жног кра ја. Игре бо ја ко је 
као да се зби ва ју иза не ка квог ве ла у да љи ни, за пра во, при бли жа ва ју 
Ва то о ву по зор ни цу по сма тра чу и до при но се ути ску ду би не сли ке. 
Пре део об ра стао ма хо ви ном с де сне стра не осве тљен је сун цем, а црве-
ни, злат ни и жу ти зра ци (то пли то но ви) про би ја ју се кроз гра не др ве ћа 
у сен ци. Као кон траст, у по за ди ни, не бо и пла ни не су осли ка ни пла вом 
бо јом и бо јом ла ван де (хлад ним то но ви ма). Це ло куп на сли ка као да по-
ку ша ва да ‘ухва ти’ про ла зност тре нут ка, и ве ли ча мо мен те ужи ва ња 
у ле по ти, умет но сти, или љу ба ви. Чак као да по ста вља два раз ли чи та 
све та је дан по ред дру гог – с јед не стра не, онај ко ји при па да сва ко дне-
ви ци ко ја ће се, ме та фо рич ки, из гу би ти у да љи ни и ‘уга си ти’ у ква-
зис фу ма ту, и с дру ге стра не, онај свет ‘дру ги’ ко ји ‘сна гом бо је’ же ли 
да тре ну так ужи ва ња учи ни веч ним.

На сли чан на чин мо гу ће је раз ми шља ти и о Де би си је вим ком по-
зи ци ја ма за кла вир Ма ске и Остр во ра до сти. Да бу дем пре ци зни ја, 
мо гу ће их је ту ма чи ти и у кон тек сту Ху сер ло вих (Ed mund Hus serl) 
тер ми на ко ји се од но се на по сто ја ње ви ше раз ли чи тих све то ва. У том 
сми слу, сва ко де ло по на о соб би ‘ре пре зен то ва ло’ је дан мо гу ћи свет: 
на при мер, у Ма ска ма се мо гу пре по зна ти да ти свет и вре ме ко ји су 
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од ре ђе ни и чи не, мо гло би се ре ћи, „ре ал ни свет“, док се у Остр ву 
ра до сти на слу ћу је свет при че, то јест, не ки мо гу ћи свет и вре ме са 
соп стве ним за ко ни то сти ма и раз ло зи ма по сто ја ња. Ме ђу тим, чи ње ни-
ца да ова два све та по сто је исто вре ме но, те да се мо гу ће и про жи ма ју, 
ука зу је на то да по сто ји и про стор ‘из ме ђу’, где су раз ме не и кре та ња 
из ме ђу по ме ну тих све то ва ‘до зво ље ни’, те да тај про стор ‘из ме ђу’ за-
пра во омо гу ћа ва, од но сно, ху сер лов ски ре че но, „обе ћа ва пре во ђе ње“ 
из мо гу ћег (још нео ства ре ног) у ствар но (ре ал но).16 У кон тек сту по ме-
ну тих Де би си је вих оства ре ња то би зна чи ло да је свет при че Остр ва 
ра до сти мо гу ће раз у ме ти у од но су на ‘ре ал но сти’ све та Ма ски, и обр нуто.

Сам на слов де ла – Ма ске, упу ћу је на ко ме ди ју дел ар те ко ја је, 
пре ма Де би си је вом ми шље њу, „је ди на ка дра да оте ло тво ри тра ге ди ју“, 
од но сно, да „ука же на је дан са свим спе ци фи чан, тра ги чан из раз по сто-
ја ња“ (уп. robertS 1996: 97). У том сми слу, она је сте ме сто пре пли та ња 
ко ме ди је и тра ге ди је, од но сно, ме сто при ка зи ва ња ре ал ног све та и ње-
го вих да то сти из ко јег, ка ко се ис по ста вља, ни је мо гу ће трај но по бе ћи. 
Но, оно што је мо гу ће у том ре ал ном све ту је сте да у ин тер ак ци ји са 
дру ги ма ‘ис про ба ва мо’ раз ли чи те уло ге и ко ри сти мо раз ли чи те ма ске 
ка ко би смо се лак ше при ла го ди ли од ре ђе ној си ту а ци ји, ка ко би смо има-
ли осе ћај при пад но сти од ре ђе ној дру штве ној гру пи или пак ка ко би смо 
ма ни пу ли са ли. Уз по моћ ма ске пре у зи ма се иден ти тет дру гог / глас 
дру гог, из ла зи се (на тре ну так) из окви ра по зна тог и за ко ра чу је у не ки 
свет ‘дру ги’. Дру гим ре чи ма, ма ска укр шта оно ви ђе но/до жи вље но са 
же ље ним и отва ра про стор за јед но но во ис ку ство у ‘но вој’ ре ал но сти, 
у све ту не ке ‘но ве’ при че. То укр шта ње ви ђе ног/до жи вље ног и же ље-
ног уо ча ва се од мах на по чет ку Де би си је ве ком по зи ци је Ма ске и то у 
ви ду ам би ва лент не ме тро рит мич ке сли ке – сво је вр сног ‘ко ке ти ра ња’ 
из ме ђу так та 6/8 и 2/4 че му до при но се ар ти ку ла циј ске и аго гич ке озна-
ке за сви ра ње по пут détaché et rythmé (одво је но и рит мич но), stac ca to 
(од сеч но, одво је но), te nu to (отег ну то, уз др жа но), très vif et fan ta sti que 
(ве о ма жи во и фан та стич но) – и осци ли ра ња из ме ђу то на ли те та а-мола 
и А-ду ра. У том сми слу, ова по чет на звуч на сли ка – ко ја ће се у то ку 
де ла по но ви ти на иден ти чан на чин још два пу та, и још два пу та у из-
ме ње ном то нал ном кон тек сту (пр ви пут осци ли ра ју ћи из ме ђу Це-ду ра 
и Цис-ду ра, а дру ги пут из ме ђу Еф-ду ра и еф-мо ла) – ука зу је на по сто-
ја ност раз ли чи тих ма ски, а сва ка од њих по је ди нач но (ка да је ода бе-
ре мо) про јек ту је сво је вр сни сан о ме та мор фо зи и за мен љи во сти уло га, 
при че му про мен љи вост озна ча ва уки да ње гра ни ца и оства ре ње жеље-
них сло бо да.

16 Вид. де таљ ни је у: хусерл 2004.
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Нот ни при мер бр. 3: Клод Де би си, Ма ске (Ma squ es, 1904), тт. 1–11

У овој ком по зи ци ји ис ко ра че ње у про стор сно ви ђе ња, од но сно, 
свет не ке дру ге при че, де ша ва се у два на вр та: пр ви пут у 96. так ту 
ка да се ус по ста вља Цис-дур то на ли тет, а пул са ци ја у окви ру так та 6/8 
ко нач но ста би ли зу је, и дру ги пут у 148. так ту, ка да се уста но вља ва 
Гес-дур. Оно што је за ни мљи во уо чи ти је сте да се и у окви ру ис ко ра-
че ња де ша ва ју слич не хар мон ске осци ла ци је, као сво је вр сни под сет ни-
ци да је у пи та њу ‘вар ка’/‘об ма на’ ко ју ма ска со бом но си и да је по вра так 
у ре ал ни свет не ми нов ност. Та ко се у окви ру од се ка у Цис-ду ру за хва-
та Це-дур то на ли тет, са мо на два так та (тре ну так под се ћа ња), да би од мах 
за тим, ен хар мон ском за ме ном пр вог ступ ња Ас-ду ра у пе ти сту пањ 
Цис-ду ра, це ло куп на ‘звуч на сли ка’ по но во за ко ра чи ла у сно вид ни 
свет. У оба слу ча ја до ла зи до про ме не фак ту ре, ко ја је пра ће на и про-

Нот ни при мер бр. 4: Клод Де би си, Ма ске (Ma squ es, 1904), тт. 96–107
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ме ном аго ги ке и ар ти ку ла ци је, као и ре ги стра у ко јем се та но ва ‘звуч на 
сли ка’ по ја вљу је, с тим што је дру го исту па ње обо га ће но пен та тон ским 
оа за ма ко је мо гу би ти ту ма че не као ве ра у ствар ност тог сно вид ног 
све та, то јест, све та при че.

Нот ни при мер бр. 5: Клод Де би си, Ма ске (Ma squ es, 1904), тт. 148–155

По вра так у ре ал ни свет, од но сно, сам тре ну так ‘ски да ња’ ма ске, 
као тре ну так отво ре ног су о ча ва ња оног ја са не ким дру гим ја, од и гра ва 
се у ко ди ове ком по зи ци је, тач ни је у по след њих три де сет и пет так то-
ва. Фак тур на сли ка ко ја са мо у ви ду еха под се ћа на пр во ис ко ра че ње 
у сно вид ни свет (сег мент му зич ког то ка од 96. так та), по чи ње по ла ко 
да ‘иш че за ва’ та ко што се мо ти ви ка рак те ри стич ни за тај сег мент на 
ко ји се ре фе ри ра, нај пре, уз па у зе у му зич ком то ку, по на вља ју, за тим 
де ле на суб мо ти ве и на кра ју рас па да ју, од но сно дез ин те гри шу у му зич-
ки пр стор ре ал ног све та. Тре ну так ски да ња ма ске и по вра так у ре ал
ни свет у пар ти ту ри је пот цр тан озна ком sans re te nir (без успо ра ва ња), 
пи ја ни си мо ди на ми ком (pp), уз аго гич ку озна ку so urd et en s’élo ig nant 
(при гу ше но се уда ља ва ју ћи/ич ше за ва ју ћи) (вид. Нотни пример бр. 6).

За пра во, му зич ку игру овог сег мен та ком по зи ци је ка рак те ри ше 
са свим спе ци фич но успо ра ва ње му зич ког то ка што би мо гло би ти 
про ту ма че но као од ла га ње по врат ка у ре ал ни свет, јер, на кон ис ку ства 
ко је је до нео сно вид ни свет крин ки, ре ал ни свет у све сти ви ше ни ка-
да не ће би ти исти – он ће би ти са мо при вид но по но вље на ре ал ност.

Остр во ра до сти Кло да Де би си ја, у том сми слу, чу ва ‘ис ку ства’ 
све та при че, мо гло би се ре ћи, од са мог по чет ка де ла, па до ње го вог кра-
ја. Ком по зи ци ја је, под се ћам, ин спи ри са на Ва то о вом сли ком Укр ца ва ње 
за Ки те ру ко јом се сла ве жи вот на ужи ва ња на фан та стич ном, ле ген-
дар ном остр ву љу ба ви и ра до сти – Ки те ри. У ду ху то га, и Де би си је ва 
ком по зи ци ја, на са мом по чет ку као да, ка ко то ис ти че Де јан Де спић 
(2002: 363), „пр шти ра до сним клик та ји ма, по том се ве се ло раз и гра ва, 
да би на кра ју пра вим фан фа ра ма сла ви ла све тлост и жи вот на за до вољ-
ства“. Оно што се ис ти че у ве зи са са свим спе ци фич ним (му зич ким) 
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све том Остр ва ра до сти је сте ле ствич на осно ва ко ја ле жи у осно ви овог 
де ла. На и ме, реч је о це ло сте пе ној ле стви ци и ње ном ко ло ри стич ком 
свој ству ко је про из ла зи из ње не нео бич не гра ђе (низ це лих сте пе на, 
од но сно ве ли ких се кун да) ко ја ‘не ги ра’, од но сно, ‘за о би ла зи’ до ми-
нан ту (то јест, чи сту квин ту на то ни ци). Све при сут ност це ло сте пе не 
ле стви це у ли не ар ном то ку Де би си је ве ком по зи ци је про јек ту је се и на 
хар мон ски ток овог де ла чи не ћи це ло сте пе ну ле стви цу ап со лут но до-
ми нант ном; из у зе так до не кле пред ста вља епи зо да у Е-ду ру; ме ђу тим, 
чак и у ов ки ру овог де ла му зич ког то ка на не ко ли ко ме ста се уо ча ва ‘про-
бој’ це ло сте пе но сти. Та ко, ње но при су ство од по чет ка до кра ја му зич ког 
то ка Остр ва ра до сти до при но си да це ло ку пан му зич ки свет овог Де-
би си је вог оства ре ња бу де схва ћен у јед ном ши рем, са свим спе ци фич ном 

Нот ни при мер бр. 6: Клод Де би си, Ма ске (Ma squ es, 1904), тт. 350–380
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(хар мон ском) кон тек сту ко јим ‘вла да ју’ не ка дру га пра ви ла. Тај кон текст 
до пу шта из ве сну ин тер пре та тив ну ши ри ну, баш као што до пу шта и 
свет при че Ва то о вог плат на. Пи та ња ко ја су се на ме та ла у ве зи са сли-
кар ском ком по зи ци јом – да ли је реч о укр ца ва њу за Ки те ру или је реч 
о на пу шта њу иди лич ног остр ва ‒ од но сно, она ко ја ис кр са ва ју у ве зи са 
Де би си је вим де лом – да ли це ло сте пе ност и ње на то нал на нео д ре ђе-
ност и флу ид ност кре та ња гра ви ти рају то нал но ста бил ни јем му зич ком 
то ку, или пак, кон стант но про ди ру ћи и раз гра ђу ју ћи та кве оа зе, ‘вра-
ћа’/пре мо та ва це ло ку пан му зич ки ток уна зад, ка по чет ку – за пра во, 
све до че о сво је вр сној по тре би да се, по сред ством тог кре та ња уна пред 
и уна зад (од ре ал ног све та ка све ту при че у слу ча ју Ва то о ве ком по-
зи ци је Укр ца ва ње за Ки те ру, а мо жда и Вер ле но ве пе сме Ме се чи на), 
од но сно, кре та њем од хар мон ске ла бил но сти ка то нал ном ‘раз ре ше њу’ 
и обр ну то (у слу ча ју Де би си је вог оства ре ња), за мр зне је дан тре ну так 
по сто ја ња, од но сно, да се траја ње тог тре нут ка учи ни веч ним. Ко н крет-
но, у Остр ву ра до сти то ме до при но се три мо ти ва да та на са мом по-
чет ку ко ји ће да ље прот ки ва ти све зна чај ни је те мат ске ма те ри ја ле де ла 
ути чу ћи по сле дич но та ко на ње го ву це ло куп ну хар мон ску сли ку. На-
и ме, мо тив из уво да са чи њен је од три пре ко мер на тро зву ка по ве за на 
си ла зном хро мат ском ли ни јом ко ја се кре ће од цис2 до ге1 (ин тер вал 
пре ко мер не квар те), та ко да је у са мом увод ном мо ти ву са др жа но про-
жи ма ње це ло сте пе но сти са хро мат ском ле стви цом. У тре ћем так ту 
це ло сте пе на ле стви ца и да ље при сут на у де о ни ци ле ве ру ке би ва до дат-
но пот цр та на дво зву ци ма (ве ли ке тер це) у де о ни ци ле ве ру ке. Рит мич ким 
тра ја њем и три ле ри ма по себ но на гла шен тон цис2 ипак са мо де лу је 
као ‘то ни ка’ те ле стви це, не на го ве шта ва ју ћи основ ни то на ли тет, тим 
пре што је у три ле ру пра ћен то ном дис2. Чак и ка да се на кон уво да на 
тре ну так ја сно ис ка же ди јатон ска осно ва А-ду ра (ко ји је им пли ци ран 
пред зна цима), то но ви дис и ге оста ју при сут ни као ле ствич ни то но ви, 
што до при но си ли диј ско-мик со ли диј ској ‘ни јан си’ овог (ква зи) А-ду ра 
(вид. Нот ни при мер бр. 7). И дру ги мо тив – ко ји се ја вља не по сред но 
на кон оног на тре ну так ус по ста вље ног А-ду ра – би ва ‘обо јен’ ли диј ском 
квар том и мик со ли диј ском сеп ти мом, та ко да се мо же ре ћи да је он (у 
по гле ду ле ствич не осно ве на ко јој је за сно ван) про и за шао из пр вог мо-
ти ва (вид. Нот ни при мер бр. 8). Слич на се ло ги ка про на ла зи и у гра ђи 
тре ћег мо ти ва ко ји је за сно ван на ости нат ном тре пе ре њу ни за од дис1 
до г (у де о ни ци де сне ру ке), чи ме је захва ћен и три то нус као кон сти ту-
тив ни еле мент це ло сте пе не ле стви це. Он ре фе ри ра на мо тив из уво да и 
мар ки ра основ ни тон и квин ту, а за тим и то но ве до ње ме ди јан те А-дура 
(еф-а) ко ја ће има ти ва жну уло гу у кул ми на ци о ном та ла су де ла (вид. 
Нот ни при мер бр. 9).
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Нот ни при мер бр. 7: Клод Де би си, Остр во ра до сти (L’i sle joyeu se, 1904),  
пр ви мо тив, тт. 1–4

Нот ни при мер бр. 8: Клод Де би си, Остр во ра до сти (L’i sle joyeu se, 1904),  
дру ги мо тив, тт. 9–10

Нот ни при мер бр. 9: Клод Де би си, Остр во ра до сти (L’i sle joyeu se, 1904),  
тре ћи мо тив, тт. 20–23
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Про стор ко ји је са це ло сте пе ном ле стви цом отво рен за то јед но 
но во ис ку ство у ‘но вој’ ре ал но сти, од је ки ва ће и у по ме ну том то нал но 
‘ста бил ни јем’ сег мен ту му зич ког то ка ком по зи ци је. У окви ру ње га се 
из два ја гра да ци о ни лук ко ји во ди ка хим нич ној те мат ској и ‘то нал ној’ 
ре при зи. Већ сâм ре до след то на ли те та кроз ко је се по ме ну та гра да ци ја 
раз ви ја по ка зу је ла тент ну (не пот пу ну) це ло сте пе ност: цис-мол/Ес-дур/
Еф-дур/А-дур; ме ђу тим, ве за из ме ђу ових то на ли те та се не оства ру је 
на тра ди ци о на лан на чин – по сред ством мо ду ла ци ја, не го се пре по ја-
ве сва ког (укљу чу ју ћи и по чет ни цис-мол) ја вља це ло сте пе на епи зо да 
из ко је сва ки по је ди нач ни то на ли тет на тре ну так ‘из ра ња’ као по ље 
ста бил но сти. Оно што је та ко ђе за ни мљи во је сте да су сви то на ли те ти 
мо дал но ‘обо је ни’: Ес-дур и Еф-дур ли диј ско-мик со ли диј ском ‘ни јан-
сом’, а за вр шни А-дур ли дијском. Мо жда упра во овај цен трал ни део 
ком по зи ци је, ко ји пред ста вља сво је вр сно ‘ис кр ца ва ње’ на ква зи то нал-
но ста бил ни ји те рен је сте исто оно ме сто где се два све та (ре ал ни 
свет и свет при че) сре ћу и про жи ма ју; то је исти онај про стор ко ји 
‘до пу шта’ ‘пре во ђе ње’ из оног мо гу ћег (још нео ства ре ног) у ствар но 
(ре ал но), од но сно, онај про стор-вре ме ко ји, као и у Вер ле но вој пе сми 
Ме се чи на и на Ва то о вој сли ци Укр ца ва ње за Ки те ру, на тре ну так до-
пу шта пре пли та ње ди мен зи је јав ног и при ват ног, ло ги ке ду ха и ло ги ке 
стра сти, ис прав ну перцеп ци ју и ха лу ци на ци ју, за бра ну и оства ре ње 
же ље, то јест, пот пу но при ла го ђа ва ње све ту и без у сло ван бег из ње га.

* * *
По зна то је да је Де би си свој умет нич ки cre do, од но сно, свој ‘ма ни-

фест’, ‘иш чи та вао’ у им пре си о ни стич ком сли кар ству, али пре све га у 
сим бо ли стич кој по е зи ји, у ње ном му зич ком схва та њу и тре ти ра њу 
сти ха и про зе. Оно што је био циљ сим бо ли зма и та ко зва них „укле тих 
пе сни ка” је сте да од му зи ке пре у зму сво је до бро и да по е зи ји вра те њену 
му зич ку ди мен зи ју, то јест, да јој вра те ме ло ди о зност сти ха и му зич ност 
ми сли. Но, сва ки од пе сни ка по је ди нач но је у сво јим књи жев но те о риј-
ским схва та њи ма, ма ни фе сти ма, а пре све га по е зи ји, тај циљ фор му ли-
сао на дру га чи ји на чин, ис ка зу ју ћи притом и не ке од бит них пре ми са 
сим бо ли зма. Та ко, пре свих, Бо длер у сво јој пе сми Са гла сја на је дан 
са свим спе ци фи чан на чин фор му ли ше те о ри ју си не сте зи је, од но сно, 
уни вер зал не ана ло ги је, и зах те ва од умет ни ка да по сред ством сти хо ва 
од го не та „шу му сим бо ла“, а по том от кри је и ду бин ске ана ло ги је кроз 
ко је се нај бо ље мо гу из ра зи ти су шти не љу ди и ства ри. Та ко ђе, у исто-
и ме ној пе сми, Бо длер по ка зу је ко ли ко по е зи ја ду гу је му зи ци и на го ве-
шта ва у про зи „ваг не ров ски ро ман“. Оно што је Де би си ‘пре у зео’ од 
Бо дле ра ар ти ку ли са но је у ‘по зи ву’ ко ји ком по зи тор упу ћу је умет ни-
ци ма да се ‘ује ди не’ са При ро дом, те да у ње ним ода ја ма от кри ју сим боле, 
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сли ке, то но ве, ре чи, бо је, ми ри се, тек сту ре, за тим их сло бод но ком би-
ну ју и, по том, пре по зна ју њи хо во за јед нич ко по ре кло у шкри ња ма 
под све сти и асо ци ја ци ја. За ни мљи во је да су и је дан и дру ги умет ник 
пи са ли о сна зи му зи ке и ње ној спо соб но сти да ује ди ни и су бјект и објект, 
од но сно, ре че но ди фре нов ски, и спо ља шњи свет и са мог умет ни ка. 
Она је за њих пред ста вља ла је ди ну чи сту умет ност, спо соб ну да от кри-
је веч ну тај ну од но са чо ве ка, При ро де и умет но сти, то јест, да от кри је 
са му су шти ну ства ри.

Ка да је реч о Вер ле ну и ње го вим ста во ви ма, он их је, ве ру јем, нај-
ја сни је из ра зио у сво јој пе сми/ма ни фе сту Пе снич ка умет ност по ка-
зав ши ка ко се му зи ка и реч спа ја ју у обо је ни звук, и то онај звук ко ји 
још увек ис ка зу је јед но ду бо ко емо тив но тре пе ре ње чи ји се сми сао још 
увек мо же осе ти ти и ло гич ки пер ци пи ра ти. У Вер ле но вим сти хо ви ма 
се ‘отва ра ју про сто ри’ у ко ји ма од зва ња ју то но ви, док се сли ка про ду-
жу је у сво ју пи то реск ну про јек ци ју; дру гим ре чи ма, Вер ле нов уну-
тра шњи пеј заж са ста вљен од му зи ке и сли ка, од но сно, сим бо лич ког 
је дин ства му зич ких и ли ков них еле ме на та, ра ђа јед ну но ву, дру га чи-
ју умет ност – ону ко ја је ка дра за не из ре ци во. Сво је вр сни пан дан овим 
Вер ле но вим ста во ви ма про на ла зим у Де би си је вом ис ка зу да је му зи ка 
нај бли жа при ро ди, то јест, да из ме ђу ње (му зи ке) и ствар но сти по сто-
ји је дан са свим по се бан од нос – од нос ко ји ути че на то да му зи ка по-
ста не осе ћај на тран спо зи ци ја све га оног што је у при ро ди не ви дљи во. 
Му зи ка је, ре че но Ди фре но вим реч ни ком, умет ност ко ја све до чи о тим 
фи ним ‘уса гла ша ва њи ма’ из ме ђу уха и ока, од но сно, ре че но вер ле нов-
ско-де би си јев ским реч ни ком, умет ност ко ја нај пре ци зни је ‘пре во ди’ 
сли ке уну тра шњег пеј за жа у њи хо ва ‘звуч на’ тре пе ре ња.
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OnPossibleImmediateCor re spon dan cesoftheEarandtheEyein 
theFantasticWorldsofClaudeDebussy,PaulVerlaine,andAntoineWatteau

Sum mary

The star ting po int of this pa per is a kind of ma ni fe sto of sen su a lity, a po em Cor re
spon den ces by Char les Ba u de la i re, which, in ter pre ted both as a very spe ci fic the ory of 
synest he sia and a uni ver sal ana logy tran sla ted in to a son net, pa ves the way for a mu si co-
lo gi cal in ter pre ta tion of pos si ble (in)di rect con nec ti ons bet we en the mu si cal uni ver se of 
Cla u de De bussy and the po e tics of symbo lism, even mo re di rectly with the po e tic world 
of Paul-Ma rie Ver la i ne, and in di rectly with the pa in terly the a tri cal “sce nes” of An to i ne 
Wat te au. This den se sen sual bra i ding is ac com pa nied with the phe no me no lo gi cal aest he tic 
tho ught of Mi kel Du fren ne that ap pe a red half a cen tury af ter De bussy’s de ath, but so me how 
na tu rally im po sed it self and ap pe a red as a lo gi cal ex ten si on of the fin-de-siè cle ze it ge ist. 

Keywords: cor re spon den ces, ear and eye, mu si cal uni ver se of Cla u de De bussy, 
po e tic world of Paul Ver la i ne, ar ti stic “sta ge” of An to i ne Wat te au, Cla ir de Lu ne (Mo on light), 
Ma squ es (Masks), L’isle Joyeu se (Island of Joy), Char les Ba u de la i re, Mi kel Du fren ne.
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МО НИ КА Ј. НО ВА КО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град

Фа кул тет му зич ке умет но сти, Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду*

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

ПО ЗО РИ ШНА МУ ЗИ КА  
ЗО РА НА ЕРИ ЋА**

СА ЖЕ ТАК: Пред мет ис тра жи ва ња овог ра да је по сту пак ре ме ди ја ци је за сту пљен 
у ства ра ла штву Зо ра на Ери ћа, ком по зи то ра ко ји се ви ше пу та ‘обра ћао’ те мат ским 
по тен ци ја ли ма сво је му зи ке. У фо ку су ра да су Ери ће ва при ме ње на му зи ка, обра зло-
же ње ње го вих ста во ва пре ма по зо ри шту и ра ду са по зо ри шним ства ра о ци ма, али и 
раз ма тра ње раз ло га због ко јих се ком по зи тор слу жи ре ме ди ја ци јом у свом ства ра ла-
штву те усло ва ко је те мат ски ма те ри јал мо ра да ис пу ни ка ко би до жи вео „ре ин кар на-
ци ју“ на кон церт ној сце ни. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Зо ран Ерић, по зо ри ште, по зо ри шна му зи ка, при ме ње на му зи ка, 
ре ме ди ја ци ја. 

Увод

При ме ње на му зи ка у до ме ну по зо ри шта за у зи ма зна чај но ме сто у 
опу су ком по зи то ра. Зо ран Ерић1 ра до го во ри о сво јој по зо ри шној му зи-
ци као јед ном од нај ва жни јих опу са са све при сут ним ути ца јем на ње го во 
ства ра ла штво. Ери ће ва при ме ње на му зи ка ко ја је „жи ве ла“ на по зо-
ри шној сце ни, до би ја но ви жи вот на кон церт ној сце ни по сред ством 

* monynok@g mail.com
** Ис тра жи ва ње је спро во ђе но у окви ру НИО Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, ко је 

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, док 
овај рад пред ста вља на ста вак ис тра жи ва ња ко је је за по че то из ра дом ма стер ра да Цео свет 
(му зи ке) је по зор ни ца – ре ме ди ја ли за ци ја му зи ке за по зо ри ште Зо ра на Ери ћа на Фа кул те ту 
му зич ке умет но сти Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду под мен тор ством ред. проф. др 
Со ње Ма рин ко вић а ко ји је од бра њен 2017. го ди не.

1 Вид.: ерић 23. 7. 2017.
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про це са ре ме ди ја ци је2.3 Под пој мом ре ме ди ја ци ја под ра зу ме вам пре-
но ше ње му зич ког са др жа ја или од ре ђе ног му зич ког те мат ског ма те-
ри ја ла из ме ди ја по зо ри шне му зи ке у ме диј де ла за кон церт ни по ди јум.

О ве зи из ме ђу Ери ће ве по зо ри шне му зи ке пи са не 90-их го ди на 
про шлог ве ка и но во на ста лих ком по зи ци ја за кон церт ни по ди јум као 
и о свом ба вље њу по је ди ним про блем ским кру го ви ма при ра ду, ком-
по зи тор је све до чио у не ко ли ко ин тер вјуа.4 Ње гов опус при ме ње не 
му зи ке из у зет но је бо гат – ком по но вао је му зи ку и за по зо ри ште и за 
филм5 – а свој „про цват“ опус је до сти гао 90-их го ди на ХХ ве ка, ме ђу-
тим, че сто се, све сно или не све сно, мар ги на ли зу је у ли те ра ту ри ау то-
ра ко ји ана ли зи ра ју и ту ма че Ери ће ву му зи ку. Из у зет на ак тив ност на 
овом по љу при хва та се без по себ ног освр та и упи та, сто га је уоч љи во 
да ау то ри са мо ‘до ти чу’ му зи ку за пред ста ве уко ли ко је пи са на у истом 
пе ри о ду ка да и не ка од ком по зи ци ја за кон церт ни по ди јум или пред-
ста вља ал тер на ти ву за че тво ро го ди шње ства ра лач ко ћу та ње (ниКолић 
2007: 17) у до ме ну кон церт не му зи ке. Та мар ги на ли за ци ја је оправ да на, 
с об зи ром на то да се Ерић по све тио по зо ри шној му зи ци у јед ној од нај-
ком плек сни јих дру штве но по ли тич ких и еко ном ских си ту а ци ја у ко јој 
се Ср би ја за те кла 90-их го ди на ХХ ве ка. Пре ма ре чи ма са мог ком по зи-
то ра, у пе ри о ду ка да је нај ви ше ства рао за по зо ри ште, та ин сти ту ци ја 

2 Тер мин ре ме ди ја ци ја пред ста ви ли су Џеј Деј вид Бол тер (Jay Da vid Bol ter) и Ри чард 
Гру син (Ric hard Gru sin), у кон тек сту но вих ме ди ја и ње не при ме не у ма сов ним ме ди ји ма 
по пут фил ма, ра ди ја, те ле ви зи је и дру гих, док о му зи ци не ди ску ту ју ван окви ра му зич ке 
про дук ци је. Пре по зна ју ћи код Ери ћа „пре но ше ње“ ма те ри ја ла са по зо ри шне на кон церт ну 
сце ну, а не би ва ју ћи упо зна та са ли те ра ту ром ових ау то ра при ли ком из ра де ма стер ра да, 
уве ла сам тер мин ре ме ди ја ли за ци ја за до мен му зи ке ка ко бих об ја сни ла ову по ја ву у Ери-
ће вом ства ра ла штву. Ре ме ди ја ци јом у му зи ци ба ви ла се Ве сна Ми кић у свом ра ду Old/New 
mu sic me dia: So me tho ughts on re me di a tion in/of mu sic те ћу ко ри сти ти тер мин у сми слу у ком 
га она пред ста вља и упо тре бља ва. Вид.: Mikić 2014: 28–33.

3 Де лић овог ис тра жи ва ња пред ста ви ла сам ши рој чи та лач кој пу бли ци на бло гу Ser bi an
Com po sers. Вид.: Mo ni ka No va ko vić, „Mo ja je pri ča ma la u toj va šoj ve li koj pri či...: Mu zi ka za 
pred sta vu Ba no vić Stra hi nja Zo ra na Eri ća.“ Ser bi an Com po sers. <http://www.ser bi an com po sers.
org /pro jek ti/blog/pri ka zi/mu zi ka-za -pred sta vu-ba no vic-stra hi nja-zo ra na-eri ca/>.

4 Раз ми шља ње о те о ри ји ха о са, за тим фрак тал ној те о ри ји, спи ско ви ма и бес ко нач ним 
ли ста ма Ум бер та Ека (Um ber to Eco, 1932–2016) као и дру гим фе но ме ни ма о ко ји ма ће би ти 
ре чи ис кљу чи во у кон тек сту из ла га ња о Ери ће вој по зо ри шној му зи ци. Та ко ђе, у пи та њу је 
и ње го во ба вље ње про це сом као фе но ме ном, ег закт ним на у ка ма, до би ја њем ки не ти ке из 
ста ти ке, ‘пост мо дер ни стич ким на бра ја њем’ у ви ду ли ста и спи ско ва од ре ђе них фраг ме на та 
(пред ста ве; си ту а ци је; му зич ког де ла...) и дру гим про блем ским кру го ви ма. 

5 Ње го ва му зи ка за три пред ста ве – Ба но вић Стра хи ња, Сан лет ње но ћи и Ка ро ли на 
Ној бер – из да те су на ком пакт-ди ску Pe a ce of Dre am по ред ње го ве кон церт не му зи ке (вид.: 
лазаревић 2009: 8). Ка ко сам мо гла да са знам из раз го во ра са ком по зи то ром, на слов ком пакт- 
-ди ска са др жи гре шку. Ори ги на лан на слов гла си Pi e ce of Dre am (Ко ма дић сна) а не Pe a ce 
of Dre am (Мир сна). Ком по зи тор об ја шња ва да је до шло до гре шке у из ра ди ди ско ва и да је 
за иста тре ба ло да се из ра де са ори ги нал ним на сло вом, на ко ји упу ћу је и омот ком пакт-ди ска 
ко ји са др жи део сла га ли це.
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је, у вре ме ра то ва ко ји су по тре са ли ове про сто ре, пред ста вља ла уто-
чи ште у све ту умет но сти (лазаревић 2009: 5–6).

Ка ко Ма ри ја Ни ко лић на во ди, окол но сти 90-их го ди на про шлог 
ве ка у Ср би ји, те изо ла ци ја зе мље од европ ских то ко ва, не ми нов но су 
се од ра зи ле и на кул ту ру и умет ност – ре ак ци ја умет ни ка на ову си ту-
а ци ју ма ни фе сто ва ла се на ви ше на чи на – њи хо вим од ла ском у ино-
стран ство, пре стан ком ства ра ња или окре та њем ка дру гим ме ди ји ма 
(нај че шће по зо ри шту) у ко ји ма су мо гли да ус по ста ве и дру га чи ји вид 
ко му ни ка ци је са сре ди ном у ко јој су де ло ва ли (ниКолић 2007: 46). Ау тор-
ка на во ди да је свој та да шњи став о те а тру Ерић об ја снио ре чи ма да је 
у по зо ри ште ‘уро нио’ и ‘упло вио’ спон та но у тре нут ку ка да је оно би ло 
је ди на мо гућ ност да се са исто ми шље ни ци ма на ђе, про ве де вре ме и 
раз ми шља о оно ме што им се до га ђа ло, бу ду ћи да су по зо ри ште али 
и сви љу ди ко ји су до при не ли ра ду по зо ри шта као ин сти ту ци је би ли 
„нај ви тал ни ји део на шег дру штва у то вре ме“ (ниКолић 2007: 47). По-
сто ја ла је „ве ли ка по тре ба за за јед ни штвом, а оку пи ти се око до брог 
по зо ри шног про јек та са та квим кру гом исто ми шље ни ка је био на чин 
да се пре жи ви, не у ма те ри јал ном сми слу, већ у ду хов ном“ (ниКолић 
2007: 47).6

Ерић је ис та као да је имао при ли ке да са ра ђу је са на шим нај и стак-
ну ти јим по зо ри шним ства ра о ци ма, а при ли ком да ва ња интервјуa за 
ча со пис Сце на, на вео је да је са рад ња са ре ди те љи ма увек би ла уте ме-
ље на на ме ђу соб ном раз у ме ва њу, за јед нич ком про ми шља њу и осе ћа њу 
за текст на ко јем ра де. Из у зет но је био дра го цен пр ви су срет са ре ди-
те љем ко ји слу жи, из ме ђу оста лог, и да се ускла де ви ђе ња му зич ког 
пла на пред ста ве. На и ме, сви ре ди те љи са ко ји ма је Ерић имао при ли ке 
да са ра ђу је, пре ма ње го вом за па жа њу, из у зет но су се за ла га ли за му-
зич ки аспект по зо ри шне пред ста ве, с ци љем да се му зи ка по ста ви „на 
нај де ло твор ни ју мо гу ћу ра ван у од но су на текст ко ји је у пи та њу“ 

(Пејчић 2005: 2). Ерић ис ти че рав но прав ност ко ју је имао при ли ке да 
ис ку си у ра ду са по зо ри шним ства ра о ци ма – ком по зи тор је тре ти ран 
на јед нак на чин као глу мац или би ло ко ји дру ги уче сник у по ста вља њу 
пред ста ве, што под ра зу ме ва ува жа ва ње ау тор ске осо бе но сти (Пејчић 
2005: 2). 

Дру га кључ на од ли ка је сте ко му ни ка ци ја, не са мо ме ђу љу ди ма 
ко ји ства ра ју пред ста ву већ и са ме му зи ке за пред ста ву – њен се ко му-
ни ка тив ни по тен ци јал са пу бли ком про ве ра ва из но ва и из но ва, сва ким 

6 Сла жем се са за кључ ком Ма ри је Ни ко лић да је, на рав но, у скла ду са окол но сти ма, 
реч и о сти ца њу сред ста ва за ег зи стен ци ју, бу ду ћи да је „кон церт на про дук ци ја би ла ве о ма 
све де на и си ро ма шна, а пре зен та ци ја срп ске му зи ке у ино стран ству оне мо гу ће на изо ла ци јом“ 
(ниКолић 2007: 47).
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но вим из во ђе њем пред ста ве – сва ко но во из во ђе ње ре зо ни ра са му-
зич ким из во ђе њем ко је је је дин стве но и не по но вљи во (лазаревић 2009: 
6–7). Иа ко иза зов, ком по но ва ње за по зо ри шну сце ну има сво је пред но-
сти, о че му је сво је ми шље ње из ра зио ком по зи тор Ханс Вер нер Хен це 
(Hans Wer ner Hen ze, 1926–2012) због то га што је „ов де све ствар но, 
опи пљи во, од мах чул но ко му ни ка тив но, и за то што сам жи вот со бом 
но си му зи ку до те ме ре да мо ја чу ла же ле да ре а гу ју му зич ки. Пре ма 
мом ми шље њу, ове чи ње ни це об ја шња ва ју мој па си о ни ра ни ен ту зи-
ја зам пре ма по зо ри шту у му зи ци“ (bornoFF 1968: 29). По зо ри ште у 
му зи ци зна чи ло би ко му ни ка тив ност би ло ко је му зи ке ко ју ком по зи тор 
ства ра, без об зи ра на сце ну. На рав но, сте пен ко му ни ка тив но сти не 
мо ра ну жно би ти и ме ри ло ква ли те та те му зи ке.

Иа ко до не ке ме ре слич не, при ме ње на (по зо ри шна) и кон церт на 
му зи ка не мо гу да ег зи сти ра ју на исти на чин, ка ко је Мо рис Блек берн 
(Ma u ri ce Blac kburn, 1914–1988) ис та као у сво јим раз ми шља њи ма о 
ви зу ел ној усло вље но сти филм ске му зи ке (баронијан 1981: 16). Ма да 
је та ми сао ве за на за до мен фил ма, на во дим је за то што сма трам да се 
мо же пре не ти у до мен по зо ри шне му зи ке – по зо ри шне сли ке или било 
ка ква асо ци ја ци ја на сли ку сце не из пред ста ве чи јем је из во ђе њу гле-
да лац при су ство вао, по ја вљи ва ће се при сва ком по нов ном слу ша њу 
од ре ђе не му зич ке ну ме ре ‘ис трг ну те’ из фор ме и уну тра шње ло ги ке 
пред ста ве. Блек берн, из тог раз ло га, на во ди да је, с дру ге стра не, кон-
церт на му зи ка „до вољ на са ма се би, не ма по тре бе за до пу ном“ (баро
нијан 1981: 16). Та ко, кон церт на му зи ка иза зи ва сло бод не асо ци ја ци је 
слу ша о ца ко ји је по све ћен пра ће њу му зич ке ми сли. Док по зо ри шна 
му зи ка за ви си од са деј ства са оста лим еле мен ти ма по зо ри шне сце не 
ко ја чи ни пред ста ву уса гла ше ном и ефект ном, кон церт на му зи ка је, у 
овом сми слу, по вра так чи стом зву ку, без по кре та, ге сти ку ла ци је и го-
во ра – на рав но, у за ви сно сти од то га ког је жан ра де ло ко је се из во ди. 
На кон овог крат ког уви да у сво је вр сне зах те ве ко је ком по зи тор мо ра 
да ис пу ни, као и по је ди не ква ли те те ко је му зи ка за пред ста ву мо ра да 
по се ду је, та бе лом ко ја сле ди сти че мо увид у по дат ке о пред ста ва ма за 
ко је је Ерић пи сао му зи ку, ре ди те љи ма са ко ји ма је имао при ли ке да 
са ра ђу је, на ко јим про јек ти ма и где, као и на гра де ко је је сте као пи-
шу ћи му зи ку за од ре ђе ну пред ста ву.

Из пред ста вље не та бе ле ја сно је да је Ерић био ак ти ван у по зо ри-
шту од 1989. го ди не и у про се ку је ства рао му зи ку за три до пет пред-
ста ва го ди шње. Но, Ерић је већ имао ис ку ства са пи са њем сцен ске 
му зи ке – ко ре о граф ских сли ка, ба ле та и јед ног сцен ског ора то ри ју ма.7 

7 Реч је о ко ре о граф ској сли ци за ор ке стар Иза сун че вих вра та (1973) за ко ју је Ерић 
до био На гра ду „Сте ван Хри стић“ (1973), по том ба ле ту у јед ном чи ну Ба но вић Стра хи ња 
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Две го ди не на кон пре ми је ре пред ста ве До зи ва ње пти ца за по че ће рад 
на ре ме ди ја ли зо ва њу ма те ри ја ла по зо ри шне му зи ке у ком по зи ци ји 
Хе ли јум у ма лој ку ти ји ко ја при па да ци клу су Сли ке ха о са, нај по зна-
ти јем у Ери ће вом ства ра ла штву. Хе ли јум у ма лој ку ти ји ни је је ди на 
ком по зи ци ја из овог ци клу са ко ја са др жи ве зу са по зо ри штем, већ и 
ком по зи ци ја Обе рон кон церт из 1997. го ди не, због на зи ва и де ла ма-
те ри ја ла по зајм ље ног пред ста ви Сан лет ње но ћи у ре жи ји Ни ки те 
Ми ли во је ви ћа (Кулезић 2001: 36–37). Да кле, има мо и при мер по сто је-
ће ком по зи ци је чи ји ће фраг мен ти ути ца ти на на ста ју ћу му зи ку за 
пред ста ву.

Та бе ла 1: Пред ста ве за ко је је Зо ран Ерић пи сао му зи ку8

Назив  
представе Аутор драме Редитељ 

представе Премијера Напомене

Дозивање 
птица

Према драми 
Птице Аристофана 
(Aristophanes)

Харис Пашовић 7. 4. 1989. године, Ју-
го словенско драм  ско 
позо ри ште, Бео град

Зоран Ерић је пи-
сао музику за јед но 
са Срђа ном Хоф-
маном

Ружа ветрова Ненад Фишер Харис Пашовић 16. 7. 1990. годи не, 
Суботица

Исто

Медеја Арпад Генц
(Arpad Genz)

Ивана Вујић 25. 9. 1991. године, Би-
теф театар, Бео град

Чекајући Годоа Семјуел Бекет 
(Samuel Beckett)

Харис Пашовић 25. 6. 1991. године, 
БДП, Београд

Симон Чудо
тво рац/ 
Ен ци  кло пе дија 
Мртвих

Данило Киш Харис Пашовић 18. 8. 1991. године,  
На родно позо ри ште, 
Суботица

Дама са каме
лијама

Александар Дима 
(Alexandre Dumas)

Светислав 
Гонцић

април 1992. годи не, 
БДП, Београд

Хамлет Вилијам Шекспир 
(William Shakespeare)

Горчин 
Стојановић

7. 10. 1992. године, 
ЈДП, Београд

(1981), сцен ском ора то ри ју му за ин стру мен тал ни ан самбл, тра ди ци о нал не ин стру мен те, 
ме шо ви ти хор и глум це Вук или по вест о на род ном жи вље њу (пре ми јер но из ве ден 1981. 
го ди не на Ву ко вом са бо ру у Тр ши ћу), за тим ба ле ту у два чи на и осам сли ка Је ли са ве та, 
кне ги ња цр но гор ска (пре ми јер но из ве ден 21. 4. 1986. го ди не у На род ном по зо ри шту у Бе о-
гра ду а за ко ји је Ерић до био На гра ду „Пе тар Ко њо вић“ Удру же ња ком по зи то ра Ср би је 1983. 
го ди не) и на кра ју, ба лет, Ме де ја, пре ми јер но из ве ден 25. 9. 1991. го ди не на Ми тел фе сту у 
Ћи ви да леу (Ита ли ја). Ли ста је фор ми ра на пре ма по да ци ма из до ступ не ли те ра ту ре, у овом 
слу ча ју ра да Ма ри је Ни ко лић (2007: 21).

8 Та бе ла је, при ли ком из ра де ма стер ра да, фор ми ра на пре ма ин фор ма ци ја ма ко је је 
ком по зи тор по ну дио, ка ко у раз го во ру, та ко и у оним ко је је при ло жио на сво јој Ви ки пе ди-
ја стра ни ци чи ју је вер зи ју на ен гле ском је зи ку лич но уре ђи вао. Вид.: Zo ran Erić. < https://
en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Zo ran_Erić>. Та ко ђе, по ред по да та ка из раз го во ра и са стра ни це, ко-
ри шће на је и елек трон ска ба за по да та ка Му зе ја по зо ри шне умет но сти Ср би је у Бе о гра ду: 
<http://te a tro slov.mpus.org.rs/pre tra ga.php >.
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Краљ Иби Алфред Џери
(Alfred Jarry)

Харис Пашовић 4. 4. 1992. године,  
Суботица

Краљ Лир Вилијам Шек спир Петар Говедарица 1993. године, Кра гу-
јевац

Седморица 
против Тебе

Есхил (Aeschylus) Никита 
Миливо је вић

9. 1. 1993. године, 
БДП, Београд

Живот је сан Педро Калдерон де 
ла Барка (Pedro 
Calderon de Barca)

Никита 
Миливо је вић

8. 11. 1994. године,  
На родно позо ри ште, 
Београд

Магбет/Оно Вилијам Шекспир Соња Вукићевић 1996. године, Цен тар за 
културну де кон та ми-
нацију, Бео град

У потпа лубљу Владимир 
Арсенијевић

Никита 
Мили во јевић

11. 4. 1996. године, 
ЈДП Београд

Бановић  
Страхиња

Борислав 
Ми хај ло вић Михиз

Никита 
Мили во јевић

август 1997. го ди не, 
Град театар Буд ва, 
Будва

Процес Франц Кафка
(Franz Kafka)

Соња Вуки ће вић 1998. године

Сан летње 
ноћи

Вилијам Шек спир Никита 
Мили во јевић

6. 7. 1998. године, Град 
театар Буд ва, Будва, 
На род но по зо риште, 
Бео град

Мајка  
Хра брост и 
њена деца

Бертолд Брехт  
(Bertold Brecht)

Ленка Удовички 1. 1. 1991. године, 
про  дукција ППП, 
Београд

У сарадњи са  
Б. Ђор ђевић,  
Ђ. Пе тровић,  
В. Сте фа новски и 
М. Мла де новић

Каролина  
Нојбер

Небојша Ромчевић Никита 
Мили во јевић

август 1998. годи не, 
Град театар Будва, 
Будва

Максим  
Црнојевић

Лаза Костић Никита 
Мили во јевић

25. 4. 2000. године, 
Народно позо ри ште, 
Београд

Анти гона у 
Њујор ку

Јануш Гловацки 
(Janusz Glowacki)

Боро Драшко вић 2000. године, Град 
театар Будва, Будва

Обала, 
Ђубриште

Хајнер Милер 
(Heiner Müller)

Стеван Бодрожа 13. 11. 2000. године, 
Ате ље 212, Београд

Корени Добрица Ћосић Небојша Брадић децембар 2001. го ди не, 
Круше вач ко по зори-
ште, Круше вац

Звер на месецу Ричард Калинов ски 
(Richard Kalinowski)

Небојша Брадић 27. 4. 2002. године, 
БДП, Београд

Фауст I Ј. В. Гете  
(J. W. Goethe)

Мира Ерцег 2. 12. 2002. године, 
Народно позори ште, 
Београд

Раванград Ђорђе Лебовић Дејан Мијач 17. 12. 2002. годи не, 
Српско народ но по-
зориште, Нови Сад
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Фауст II Ј. В. Гете Мира Ерцег 27. 12. 2003. годи не, 
Народно позо ри ште, 
Београд

Галеб А. П. Чехов Никита 
Миливојевић

11. 1. 2003. године, 
словеначко На род но 
позориште, Љуб љана

Егзи би цио ни
ста

О. Ј. Травен  
(O. J. Traven)

Милан Караџић 16. 1. 2003. године, 
Атеље 212, Бео град

Фредерик или 
Булевар зло
чина

Ерик Емануел 
Шмит (Éric-Em ma-
nuel Schmitt)

Милан Караџић 17. 4. 2003. године, 
БДП, Београд

Поглед у небо Дејвид Хер  
(David Hare)

Љиљана 
Тодоро вић

30. 4. 2003. године, 
Звездара театар, Бео-
град

Милош Велики Маша Јеремић Небојша Брадић 15. 2. 2004. године, 
Књажевско-срп ски 
театар, Кра гу јевац

Villa Sachino Горан Марковић Милан Караџић 3. 4. 2004. године, 
БДП, Београд

Tre sorelle Стеван Копривица Милан Караџић 6. 11. 2004. године, Зве-
здара театар, Београд

Нема везе или 
Једна мала 
три логија 
смрти

Елфрида Јелинек 
(Elfride Jelinek)

Небојша Брадић 25. 8. 2005. године, 
БДП, Београд

Смрто носна 
мото ри стика

Александар 
По по вић

Егон Савин 15. 2. 2005. године, 
Атеље 212, Београд

Зоран Ерић је пи-
сао музику зајед но 
са Влади ми ром Пеј-
ковићем; Сте ри јина 
награ да за ориги-
нал ну сцен ску  
музику

Посети лац Ерик Емануел 
Шмит

Љиљана 
Тодоро вић

6. 6. 2005. године, 
Атеље 212, Бео град

Тран сил ва нија Драган Николић Милан Караџић 16. 6. 2006. године, 
БДП, Београд

Дон Крсто Вида Огњеновић Вида Огњеновић 6. 10. 2007. године, 
ЈДП, Београд

Дис хар мо нија Сања Домазет Небојша Брадић 28. 2. 2007. године, 
БДП, Београд

Цар Едип Софокле (Sofocles) Вида Огњеновић 20. 10. 2007. годи не, 
Народно по зо риште, 
Београд

Награда 53. Сте ри-
јиног позорја за нај-
бољу ориги нал ну 
сценску му зику 
(2008)

Тврђава Меша Селимовић Небојша Брадић 19. 1. 2008. године, 
Крушевачко позо-
риште, Крушевац

Награда Јоа ким-
-феста за најбољу 
музику (2008)

Ејмин поглед Дејвид Хер Љиљана 
Тодоровић

22. 3. 2008. године, 
Атеље 212, Бео град
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Је ли било кне
жеве вечере?

Вида Огњеновић Вида Огњеновић 8. 10. 2008. године, 
Српско народно по зо-
риште, Нови Сад

Мој брат Небојша Брадић Милан Караџић 18. 10. 2010. године, 
Народно позо ри ште 
Републике Срп ске, 
Бања Лука

Награда 27. позо-
ри шног фести ва ла 
у Брчком за нај бо љу 
музику у предста ви 
(2010); Награда 30. 
фе сти вала у Јај цу 
за најбољу му зи ку 
у представи (2011)

Харолд и Мод Колин Хигинс 
(Colin Higgins)

Милан Караџић 6. 6. 2010. године, 
БДП, Београд

Ратна кухиња Стеван Копривица Милан Караџић 4. 12. 2010. године, 
Атеље 212, Београд

Прокле та 
авлија

Иво Андрић Небојша Брадић 23. 9. 2011. године, 
Вировитица, Ужице, 
Тузла

Копродукција ка за -
лишта Виро ви ти ца 
из Хрватске, На род-
ног позори шта из 
Ужица и тузлан ског 
Теа тар-кабареа 
Соли9

Кањош 
Маце до но вић

Вида Огњеновић Вида Огњеновић 8. 7. 2011. године, Град 
театар Буд ва, Будва; 
22. 10. 2011, Народно 
по зо риште, Београд

Сеобе Милош Црњански Вида Огњеновић 24. 11. 2011. године, 
Српско народно по зо-
риште, Нови Сад

Крат ко ће мо по све ти ти па жњу Ери ће вој филм ској му зи ци ра ди 
ја сни јег де фи ни са ња ње го вог од но са пре ма по зо ри шној му зи ци због 
уоч љи ве раз ли ке у бро ју про је ка та. Ерић је на пи сао му зи ку за фил мо-
ве: Не хај (реж. Jean Je an ne ret, 1992; у са рад њи са Ђор ђем Пе тро ви ћем); 
Уби ство с пред у ми шља јем (реж. Гор чин Сто ја но вић, 1995), Стр шљен 
(реж. Гор чин Сто ја но вић, 1998), Сен ке успо ме на (реж. Пре драг Ве ли-
но вић, 2000), На та ша (реж. Љу би ша Са мар џић, 2001) и По глед у не бо 
(тв филм, реж. Ми ли во је Ми ло је вић, 2007) (лазаревић 2009: 5). Ерић 
је ми шље ња да је филм ска му зи ка до не кле за сно ва на на по пу лар ној 
му зи ци (ко јом се та ко ђе ба вио), те је за то он „ви ше у по зо ри шту где не 
мо ра те то ли ко да се спу шта те у од но су на свој му зич ки Вје ру ју“ (ерић, 
новаКовић 6. 7. 2017). У том сми слу, Ерић сма тра се бе сло бод ни јим у 
пи са њу по зо ри шне му зи ке, пр вен стве но због то га што се ње го во ау тор-

9 лојаниЦа, Владимир, Три државе поставиле на сцену ‘Проклету авлију’. <http://www.
blic.rs/kultura/vesti/tri-drzave-postavile-na-scenu-prokletu-avliju/fc7ced3> 4.8.2017.
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ство це ни ви ше и што она за ње га пред ста вља ве ћи умет нич ки и ин те-
лек ту ал ни иза зов, не го пи са ње му зи ке за филм. Ми шље ња је да „није 
ла ко би ти ком по зи тор при ме ње не му зи ке“, јер на ред ни ан га жман 
умно го ме за ви си од то га да ли се ком по зи тор „по ка зао до вољ но спо-
со бан у том све тлу“ да ура ди оно што се од ње га тра жи (ерић, новаКо
вић 6. 7. 2017).

Зо ри ца Пре ма те на во ди да је ду го го ди шње ба вље ње му зи ком за 
по зо ри ште про же ло и ак тив ну кре а тив ну фа зу Зо ра на Ери ћа, фа зу у 
ко јој, уз му зи ку за сце ну, на ста ју и де ла за кла си чан кон церт ни по ди-
јум и ко ри сти син таг му фе но мен па ра лел них жан ро ва у свом дис кур су 
о Ери ћу, же ле ћи да по ен ти ра по сто ја ње пре пли та ња ма те ри ја ла, иде ја, 
звуч них сли ка ко је по сто ји још од Ери ће вих пр вих му зи ка за сце ну и 
пр вог, ка ко Пре ма те на во ди, оства ре ња из ци клу са Сли ке ха о са (Ве ли ка 
цр ве на мр ља на Ју пи те ру, 1990) (Премате 2008: 93–94). Ау тор ка за па-
жа да су Ери ће ва де ла, на ста ла на осно ву ње го ве му зи ке за по зо ри ште, 
„кон сти ту и са на де кон струк ци јом тог по зо ри шног зву ка у се би, зву ка 
ко ји но си и по ле ми ке свог сцен ског на ста ја ња и по сто ја ња“ јер ма те-
ри јал ко ји већ по сто ји, Ерић у сво јим пост по зо ри шним ком по зи ци ја ма 
углав ном ко ри сти по сту па ју ћи као да је сва та му зи ка но ва (Премате 
2006: 55–56). Ком по зи ци је про ис те кле из ре ме ди ја ли зо ва не му зи ке за 
по зо ри ште, дате су у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 2: Ре ме ди ја ци ја у кон церт ним де ли ма Зо ра на Ери ћа10

Назив дела Састав Премијера
Тематски мате
ријал из музике 
за представу

Напомена

Слике хаоса III: 
Хелијум у малој 
кутији

две верзије:
1) за гудачке инстру-
менте
2) за 48 гудачких 
инстру ме ната

1) 13. 10. 1991,  
БЕМУС, Задужбина 
И. М. Ко ларца
2) 1999.

Птице Октобарска награда 
града Београда (1992)

Слике хаоса V: 
Оберон кон
церт

две верзије:
1) за флауту и инстру-
мен тални ансамбл
2) за флауту и инстру-
мен тални ансамбл 

1) 7. 10. 1997,  
БЕМУС, Народни 
музеј у Београду
2) 2006.

Сан летње ноћи Мокрањчева награда 
(1998)
*тематски материјал 
из композиције је по-
зај мљен музици за 
позоришну пред ставу

10 Та бе ла је фор ми ра на на осно ву по да та ка из ко ри шће не ли те ра ту ре: тек сто ва Зо ри це 
Пре ма те и ра да Ма ри је Ни ко лић.
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Шест сцена
коментара

две верзије:
1) концерт за три 
вио лине и гудачке 
ин стру менте 
2) концерт за три вио-
лине и симфонијски 
оркестар

1) 17. 8. 2001, 
Народни музеј у 
Београду

2) 2003.

Бановић Стра
хиња
Каролина Нојбер
Процес
Антигона у  
Њу јорку

Мокрањчева награда 
(2001)

Ко је убио га
леба? (Ти зар 
се не сећаш)

за 12 виолончелиста 17. 4. 2005, Колар-
чева задужбина, 
Бео град

Галеб

Седам погледа 
у небо

за гудачки секстет 3. 3. 2007, Вигмор 
хол, Лондон

Поглед у небо Мокрањчева награда 
(2009)

Entr’acte фар
саепизода

за оркестар 3. 10. 2008, БЕМУС, 
Сава центар, Бео-
град

Краљ Едип

B&R11 за контрабас и клавир 2009. Проклета авлија
Списак бр. 212 за оркестар 14. 10. 2016,  

Задужбина И. М. 
Коларца, Београд

Антигона у  
Њу јорку
Бановић Стра
хиња
Каролина Нојбер

* садржи и материјал 
из композиција Хе
лијум у малој ку ти ји, 
Шест сценако мен
тара и Ко је убио  
галеба?

Ерић твр ди: „ефе кат свог ра да у по зо ри шту про ве ра вам на ли цу 
ме ста, на про ба ма и на пре ми је ри од пу бли ке. [...] По зо ри шна пред ста-
ва про па да ако не ус по ста ви ко му ни ка ци ју“ (лазаревић 2009: 6). Да кле, 
Ерић и ов де под вла чи зна чај ко му ни ка ци је као кључ не на ре ла ци ји 
глум ци –пу бли ка или, ра ди је, на ре ла ци ји по зо ри ште –свет. Исто та ко, 
ако има мо у ви ду дис курс о слич но сти по зо ри шне и кон церт не му зи-
ке, мо же мо ре ћи да Ерић не ка те го ри зу је свој ства ра лач ки про цес по 
вр сти сце не на ко јој ће се она из ве сти, што је уоч љи во из ње го вог 
обра зло же ња о ком по но ва њу као про це су:

Ком по но ва ње му зи ке је про цес ко ји се у сво јој су шти ни не мо же 
раз ли ко ва ти без об зи ра на при ме ну или на ме ну. Увек по ла зи те од соп-
стве ног зву ка и ту вас го то во ни шта не мо же оба ве зи ва ти. Спе ци фич но-
сти ко је од ре ђен ме ди јум са др жи су са мо окви ри у ко је увек мо же ста ти 
ва ша му зи ка (лазаревић 2009: 8).

11 У разговору са композитором (12. 5. 2017) добила сам информацију да је композиција 
B&R, која је наведена у табели, упитна са аспекта ремедијације. Наводим је због једног секун-
дарног извора у литератури који наводи да је у питању тематски материјал нумере Први сусрет 
у Авлији из представе Проклета авлија.

12 Поруџбина Београдске филхармоније за концертну сезону 2016/2017. Према: Про
грамски коментар – Списак бр. 2, Циклус концерата За зналце, 14. окт. 2016, Београдска 
филхармонија <http://www.bgf.rs//wp-content/uploads/2016/10/Program-14.10.2016-LAT.pdf> 
16. 8. 2017.
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Звук је тај ко ји је су шти на.13 Сво је да ље ста во ве Ерић је из ло жио 
го во ре ћи о зах те ви ма по зо ри шне сце не ко је му зи ка мо ра да ис пу ни да 
би се аде кват но ускла ди ла са дра мом ко ја се из во ди – дра ма тур шки 
обра зац у по зо ри шној пред ста ви дат је, фик си ран и мо ра, као та кав, 
да се сле ди. Та ко, тен зи ја за сту пље на у кон фи гу ра ци ји драм ског тек ста 
та ко ђе је чвр сто од ре ђе на и „не мо же те је му зи ком ре ме ти ти или ко-
ри го ва ти“ (Пејчић 2005: 1). Зах те ви му зич ког ма те ри ја ла за од ре ђе ном 
раз вој но шћу мо ра ју се ускла ди ти са зах те ви ма по зо ри шне си ту а ци је, 
зах те ви ма драм ског тек ста – „у су прот ном, до во ди те гле да о ца у по зи-
ци ју да би ра: да ли да оста не гле да лац или да по ста не слу ша лац“ (Пеј
чић 2005: 1). Ерић сма тра да упра во то у по зо ри шту не сме би ти ди ле ма 
јер се „као ком по зи тор сва ка ко мо ра те од ре ћи не ких же ља да од ре ђе-
ну му зи ку во ди те сво јим или са мо ње ним то ком“ (Пејчић 2005: 1). Он 
пред ла же ре ше ње про бле ма пи са ња сцен ске му зи ке ис ти чу ћи да је оно 
што се увек при ме ћу је и узи ма у об зир „осо бе ност по зо ри шног чи на 
у по гле ду не по но вљи во сти би ло ко је си ту а ци је у истом об ли ку у ком 
се од и гра ла прет ход но“, док при то ме ком по зи тор не ми сли на „ин ци-
ден те и из не на ђе ња већ на уо би ча је не си ту а ци је ко је у по зо ри шту 
чи не да се ни шта не од и гра ва у пред ви ђе ном вре мен ском окви ру“ 
(Пејчић 2005: 1). У том сми слу, Ери ћев по сту пак ре ме ди ја ци је са свим 
је ра зу мљив у на сто ја њу да раз ви је по тен ци ја ле му зич ког ма те ри ја ла 
до мак си му ма – „они су траг не ке му зи ке ко ја би се мо гла на пи са ти“, 
а с дру ге стра не „је исто вре ме но и ‘пост по зо ри шна’ му зи ка траг тог 
по зо ри шта“ (ниКолић 2007: 17–18), но ви вид ег зи стен ци је по зо ри шне 
му зи ке. Ерић је ра ни је имао при ли ке да го во ри о про це су по нов ног 
ко ри шће ња по сто је ћег те мат ског ма те ри ја ла у ин тер вјуу са Бран ком 
По по вић у којем је од го во рио на не ко ли ко пи та ња ко ја су се ти ца ла 
упра во ре ме ди ја ли зо ва них де ла. Из дво ји ћу не ко ли ко од го во ра у ко ји ма 
Ерић са оп шта ва свој увид у на ве де ни про цес:

сво ја де ла Хе ли јум у ма лој ку ти ји за гу да че и Шест сце нако мен та ра 
за три ви о ли не и гу да че/сим фо ниј ски ор ке стар по сма трам као звуч не 
си му ла ци је пре не се не из јед ног вре ме на и про сто ра у дру го вре ме и 
дру ги про стор. Увек ме је при вла чи ла та про це ду ра. Прет по ста вљам 
да је мо ја фа сци на ци ја вре мен ским ма ши на ма „игра ла“ уло гу у овом 
слу ча ју, иа ко то не мо же би ти је ди ни или глав ни раз лог (PoPović 2015: 
10).

13 Ако ово схва ти мо као ехо ми сли Зо ра на Хри сти ћа (1938–2019) да је по зо ри шна му-
зи ка тест-по ље ко је му је по мо гло у раз у ме ва њу зву ка и до ла же њу до ре ше ња ко је је мо гао 
да ко ри сти на дру гим ме сти ма (babićMilovanović 1998: 12), он да мо же мо ре ћи да је Ери ћу 
би ло ко ја сце на у све ту му зи ке ве ли ко по ље за те сти ра ње!
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Је дан од раз ло га си гур но је и тра га ње за по твр дом да те мат ски 
ма те ри јал има бес ко нач ну ко ли чи ну по тен ци ја ла: шта је он и шта све 
мо же би ти? Ком по зи то ро во обра зло же ње от кри ва да је циљ тог про-
це са до пу шта ње

му зич кој кон цеп ци ји да пре ва зи ђе сва ку пре пре ку и да се ре а ли зује сво-
јим нај бо љим ква ли те ти ма, у би ло ком жан ру или ме ди ју. [...] Ме ђу тим, 
сва ки жа нр има сво ја свој ства и пра ви ла, а иг но ри са ти их јед но став но 
зна чи на пу сти ти тај жа нр. [...] Са мо зна чи да да ти жа нр ни је од го ва рао 
пот пу но за цр та ној и кон зи стент но ре а ли зо ва ној му зич кој кон цеп ци ји 
и да га је му зич ка кон цеп ци ја об ли ко ва ла пре ма соп стве ним по тре ба ма 
пре тва ра ју ћи га у дру ги жа нр (PoPović 2015: 15).

Дру ги од го вор, да кле, мо же да се схва ти као тра га ње за од го ва ра-
ју ћим жан ром, кон цеп том, кон тек стом, услов но ре че но, сло бод ни(ји)м 
про сто ром у којем му зич ка кон цеп ци ја мо же да пре ва зи ђе сва ку пре-
пре ку, че му упра во тре ба те жи ти у про це су ре ме ди ја ци је. Шта те мат-
ски ма те ри јал по сти же ка да се осло бо ди окви ра сце не? Тре ћи од го вор 
мо же да пру жи увид у ре зул тат осло ба ђа ња:

На и ме, то ком по зо ри шног чи на, му зич ки ма те ри јал ко му ни ци ра 
са свим еле мен ти ма сце не, док као ау то но ман, пре у зи ма дру гу фор му 
и сти че дру га чи ји и но ви ефе кат (PoPović 2015: 16).

У осно ви, звуч ни ма те ри јал је тај ко ји дик ти ра му зич ку кон цеп ци ју 
но вог де ла а ко ја не ми нов но те жи то ме да се оства ри у свом ‘нај бо љем 
све тлу’. У сми слу по зо ри шта и пре но ше ња ‘по зо ри шног’ зву ка на кон-
церт ну сце ну, оно што Ери ћа ин те ре су је је сте ис кљу чи во звуч ни ква ли-
тет те мат ског ма те ри ја ла му зи ке за пред ста ву. „Он по сту па са ‘по зна том’ 
му зи ком као да је но ва, ра чу на ју ћи да ће из те ‘но ве’ му зи ке не ки па-
жљи ви слу ша лац на слу ти ти по не што из ње не прет ход не, по зо ри шне 
ин кар на ци је“ (ниКолић 2007: 18), што нас во ди ка пи та њу пу бли ке 
ко ја при хва та тај ре ин кар ни ра ни звук. Ка да је реч о ра зли ци из ме ђу 
по зо ри шне и кон церт не пу бли ке, Ерић сма тра да је она уоч љи ва у чи-
ње ни ци да је по зо ри шна пу бли ка у пот пу но сти усме ре на на са др жај 
по зо ри шног чи на, пре све га на драм ски текст ко ји из го ва ра ју глум ци. 
Ути ску драм ског тек ста ко ји глум ци из го ва ра ју и ту ма че му зи ка да је 
но ву ди мен зи ју и, услов но ре че но, ‘по ма же’ ту ма че њу драм ског тек ста. 
С дру ге стра не, кон церт на пу бли ка је по де фи ни ци ји пред о дре ђе на 
чи ње ни цом да би ло ка кав ути сак о де лу сти че са мо кроз пер цеп ци ју 
чу лом слу ха (ерић, новаКовић 12. 5. 2017). У ве зи са асо ци ја ци ја ма, Ерић 
об ја шња ва да у му зи ци по сто ји ком по нен та вре ме на ко ја да је про стор 
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асо ци ја ци ји, на ро чи то сло бод ној, ко ју слу ша лац из кон церт не пу бли ке 
сти че на осно ву му зи ке ко ју чу је. По зо ри шна пу бли ка рет ко до жи вља ва 
му зи ку као одво јен ути сак и сти че ви зу ел ну асо ци ја ци ју на од ло мак из 
пред ста ве (ерић, новаКовић 12. 5. 2017). Ерић сма тра да асо ци ја ци ју не 
тре ба усме ра ва ти и ис ти че да је, у прин ци пу, „ком по зи то ру пот пу но 
све јед но да ли је она тач на, јер је до зво лио да асо ци ја ци ја бу де сло-
бод на“ (ерић, новаКовић 12. 5. 2017). С тим у ве зи, Ерић ис ти че сво је 
ин те ре со ва ње за ани ма ци ју, ко јом се, ка ко ка же, ба ви још од ком по зи-
ци је Car toon (1984) – он има по тре бу да сли ка ма ули је жи вот и тим по-
ступ ком ани ма ци је он ожи вља ва свој му зич ки свет, при том, не ну жно 
за да ју ћи ори јен ти ре ко ји ма тре ба да иде не ко ко слу ша ту му зи ку, те 
сам на во ди: „не ћу да пи шем драм ски текст асо ци ја ци ја ма“ (ерић, но
ваКовић 12. 5. 2017). Асо ци ја ци ја мо же (али и не мо ра) би ти на зна че на 
увод ним тек стом ко јим ау тор усме ра ва слу ша о ца. 

Као кључ на реч раз го во ра с ком по зи то ром из два ја се кон текст – 
Ерић на во ди да же ли да се ње го ва му зи ка чу је као део не чег ши рег, не чег 
мно го ве ћег, и ко ри сти по јам из ком пју тер ске гра фи ке clo seup vi ew 
(по глед из бли за). Ту ми сао илу стру је об ја шње њем да је, из ме ђу оста-
лог, то оно што он ра ди у ком по зи ци ји Спи сак бр. 2, где су фраг мен ти 
из већ по сто је ћих ком по зи ци ја про на шли но ви кон текст – кон текст 
сли ке Па као Хи је ро ни му са Бо ша (Hi e ronymu s  Bosch, 1450–1516) из 
трип ти ха Врт ужи ва ња где је, ка ко Ерић на во ди, „све фан та стич но и 
ле по ка да гле да те по на о соб сва ку од тих сит ни ца, ка да се од мак не те, 
ка да ви ди те кон текст, он да ви ди те да је то је дан пра ви па као [...] кон-
текст је би тан“ (БЕ О КУЛТ). Спи сак бр. 2 је де ло у којем Ерић, по ред 
но вих, на во ди и де ло ве већ по зна тих сли ка ха о са из ком по зи ци ја Хе ли
јум у ма лој ку ти ји (1991) за гу дач ки ор ке стар, Шест сце нако мен та ра 
за три ви о ли не и гу да че (2001) и Ко је убио га ле ба? за два на ест ви о лон-
че ла (2005) (Програмскикоментар – Спи сак бр. 2). У про гра му при ло-
же ном уз ком по зи ци ју Спи сак бр. 2, ком по зи тор на во ди да се

вар љи ва ле по та звуч них сли ка, ко је се на во де, ста вља ов де у „ре ал ни ји“ 
кон текст – чу де сни Па као из Вр та ужи ва ња Хи је ро ни му са Бо ша, ко ји је 
(не)оби чан, (не)об ја шњив, али до бро ор га ни зо ван и сва ко днев но се мења 
и до пу њу је. Врт ужи ва ња при па да и јед ном од спи ско ва ко је Ум бер то 
Еко на во ди у сво јој књи зи Бес ко нач ни спи ско ви. У том па клу звуч не 
скулп ту ре као што су Ан ти го на у Њу јор ку, Ба но вић Стра хи ња или 
Ка ро ли на Ној бер (из по зо ри шних пред ста ва Бо ре Дра шко ви ћа и Ни ки те 
Ми ли во је ви ћа) по ка зу ју сво је дру го ли це, а њи хо ва јед но став ност ви ше 
ни је та ко на ив на и ис кљу чи ва, јер звук, ко ји их окру жу је, ука зу је на 
дру га чи ју при ро ду и сми сао њи хо вог по сто ја ња (Програмскикоментар 
– Спи сак бр. 2).
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Та ко, и те мат ски ма те ри јал упо тре бљен у но вим звуч ним окол но-
сти ма – кон тек сту – сти че но ва свој ства ко ја су уоч љи ва ка да по глед 
уда љи мо и об у хва ти мо ши ру сли ку. Ери ће ва му зи ка из по зо ри шта, 
ка ко Пре ма те на во ди, је сте:

траг тог по зо ри шта, траг по зо ри шних зна ко ва и траг зву ка у њи ма, екс-
це сна по то ме што се мо ра чи та ти уз не ви дљи во по зо ри ште у се би. 
Јед ном ка да од по зо ри шног зву ка по ста не сви та или кон церт, Ери ће во 
му зич ко при по ве да ње у кла сич ном ин стру мен та ри ју му стал но но си (и 
под но си) тај ви шак соп стве ног те ла и ње го ве еко но ми је: с јед не стра не 
оби ље (го то ве по зо ри шне му зи ке, иде ја, оства ре не кре а тив но сти), а са 
дру ге ре стрик ци ја (из бор ин стру ме на та, кон крет ног ма те ри ја ла, им пе ра-
тив да се све сме сти у екс тен зив ну кла сич ну фор му) (Премате 2006: 55).

Ери ћев и по зо ри шни и кон цер тант ни опус су са мо два ли ца јед ног 
нов чи ћа – ме ња се по јам и об лик, али је су шти на иста, оба де ла опу са 
је на пи сао је дан ком по зи тор (ерић, новаКовић 12. 5. 2017). На пи та ње 
о ре ме ди ја ци ји по зо ри шне му зи ке, он од го ва ра да се:

ра ди о ре а ран жма ну си ту а ци је, драм ског мо мен та ко ји се ис кљу чу је и који 
је су прот ност оно ме што је био у дра ми (Пре ма те, 2006, 55). Ни сам био 
за до во љан де фи ни тив ним му зич ким из гле дом не че га што сам сма трао 
да има дру ги му зич ки по тен ци јал, за то сам се вра ћао тим сво јим јед но-
став ним му зич ким умо тво ри на ма, а ни сам пра вио но ве јер ни сам ми-
слио да су по треб не но ве... хо ћу да до ка жем да су и ове би ле у ре ду али 
да их је тре ба ло уоб ли чи ти, да ти их у дру гој фор ми (ерић, новаКовић 
6. 7. 2017).

Му зи ка од ко је је он по чео мо же би ти до ми нан тан део у но вом 
кон тек сту, али и не мо ра (ерић, новаКовић 6. 7. 2017). Уко ли ко је сте, 
до ми на ци ја се по сте пе но гу би и по сте пе но не ста је, што је ње му и био 
циљ. По треб но му је да се вра ти по сто је ћем те мат ском ма те ри ја лу зато 
што сма тра да ни је до вољ но ура дио да афир ми ше кон текст и да афир-
ми ше му зич ки по тен ци јал по сто је ћег те мат ског ма те ри ја ла (ерић, но
ваКовић 6. 7. 2017). Му зич ки па ра ме три су је ди ни ре ле вант ни и због њих 
се до но си од лу ка да ли ће се од ре ђе на му зи ка из не ке по зо ри шне пред-
ста ве про на ћи у ком по зи ци ји. На рав но, те мат ски ма те ри јал не мо ра 
ну жно би ти на истом ме сту на којем је био у пред ста ви – ако је у пред-
ста ви био на по чет ку, у ком по зи ци ји мо же би ти на пот пу но дру гом 
ме сту, на при мер, на кра ју.14

14 Ма ри ја Ни ко лић на во ди да је раз лог раз ме не ма те ри ја ла из ме ђу по зо ри шне и умет-
нич ке му зи ке ве ро ват но и при ти сак по руџ би не, бу ду ћи да су чак три ком по зи ци је би ле 
по руџ би не: Обе рон кон церт – по руџ би на БЕ МУС-а; Шест сце нако мен та ра – по руџ би на 
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До ла зи се до пи та ња шта све тај те мат ски ма те ри јал мо же би ти. 
Под се ћам на пост мо дер но на бра ја ње и бес ко нач не спи ско ве – тај те
мат ски ма те ри јал је то... и шта још? Спи сак сам по се би игра уло гу 
па ра диг ме пост мо дер ног на бра ја ња. По зо ри шна му зи ка, или ге не рал но 
гле да но, јед но по зо ри ште мо же би ти спи сак, све ком по нен те по зо ри шта 
по на о соб мо гу би ти спи ско ви – глу мац је и људ ско би ће, и лик ко ји 
игра, и де мон стра тор, и пред став ник по зо ри шне ин сти ту ци је... итд. У 
сми слу ових спи ско ва, Ерић се сла же са ста вом Зо ри це Пре ма те да је, 
ка да је о ње го вом ства ра ла штву реч, у пи та њу исти кôд, без об зи ра на то 
да ли ком по ну је ап со лут ну или при ме ње ну му зи ку (ерић, новаКовић 
25. 4. 2017). На до ве зу ју ћи се на њен став, Ерић об ја шња ва да се тај кôд 
код ње га на ла зи у пост мо дер ном, „не ну жно и ско ро ни ка ко еклек тич ном 
по гле ду на ства ри – у пи та њу је пост мо дер на као спи сак фраг ме на та 
на ших се ћа ња, си ту а ци ја, јед ног тек ста, јед не по зо ри шне пред ста ве“ 
(ерић, новаКовић 25. 4. 2017).

За кљу чак
За сту пље ност фе но ме на ре ме ди ја ци је у Ери ће вом ства ра ла штву 

са мо по твр ђу је да је по зо ри ште иде ја ко ја пра ти ње го во це ло куп но ства-
ра ла штво, без об зи ра на сце ну на ко јој се та му зи ка „од и гра ва“, што 
је и био пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду. Ери ће ви ста во ви о по зо-
ри шту из у зет но су ја сни и из ра жа ва ју ње го ву фа сци ни ра ност про це сом 
ра да на му зи ци за пред ста ву као и са мим фор ми ра њем ди ја ло га из ме ђу 
му зи ке и дра ме. Ука за но је на па ра ме тре ко је од ре ђе на му зи ка са по-
зо ри шне сце не мо ра да ис пу ни ка ко би до жи ве ла „ре ин кар на ци ју“ на 
кон церт ној сце ни – звуч ни ква ли тет ње ног те мат ског ма те ри ја ла те 
ње гов не ис ко ри шће ни по тен ци јал, по тре ба да се да но во кон тек сту ал но 
окру же ње ко је ће до пу сти ти том ма те ри ја лу да се раз ви је до мак си-
му ма, са мо су не ки од усло ва на ко је је у овом ра ду ука за но.

Опус при ме ње не му зи ке Зо ра на Ери ћа до жи вео је „про цват“ 90-их 
го ди на про шлог ве ка и, с тим у ве зи, ука за но је на раз лог ком по зи то-
ро вог обра ћа ња жан ру при ме ње не му зи ке, на ро чи то по зо ри шне, јер је 
у том до ме ну био из ра зи то ак ти ван. Ди ску то ва но је о са рад њи из ме ђу 
ком по зи то ра и ре ди те ља, те о зна ча ју и ре зул та ти ма та кве са рад ње, са 
по себ ним на гла ском на аспект рав но прав но сти и ко му ни ка тив но сти 
свих уче сни ка у по став ци по зо ри шне пред ста ве. По ен ти ран је, сто га, 
ко му ни ка ци о ни аспект са рад ње али и ко му ни ка тив ност са ме (при ме-
ње не) му зи ке.

Да ви да Та ке на (Da vid Takenо) и ор ке стра Gu ild hall Cham ber En sem ble; Ко је убио га ле ба? 
(Ти зар се не се ћаш) – по руџ би на Цен тра за му зи ку Ко лар че ве за ду жби не (ниКолић 2007: 18).
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Ком по зи то ро во не за до вољ ство де фи ни тив ним му зич ким из гле дом 
не че га за шта је сма трао да има ве ћи му зич ки по тен ци јал по тен ци ра 
прак ти ко ва ње ре ме ди ја ци је. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да по зо ри ште 
– би ло као кон цепт или као му зич ки те мат ски ма те ри јал под врг нут 
тран сфор ма ци ји – не иш че за ва у пот пу но сти, већ тран сцен ди ра сво је 
те мат ске окви ре, пре ва зи ла зи не га ци ју свог сцен ског по ре кла и на ста-
вља да жи ви у ком по зи ци ји на но вој сце ни.
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IncidentalMusicofZoranErić

Sum mary

The ever-pre sent the a tre in Erić’s opus helps us ac hi e ve a much cle a rer in sight in to 
Erić’s po e tics. This ar tic le de als with the phe no me non of re me di a tion pre sent in the Erić’s 
opus. The re a sons and the re sults of the use of re me di a tion from the in ci den tal mu sic 
(which is the hig hlight of this pa per) to con cert mu sic we re ex plo red and ex pla i ned. One 
of the con clu si ons is the fact that the qu a lity of the so und ma te rial has the po ten tial to 
de ve lop out si de of the the a tre sce ne. Erić’s in ci den tal mu sic flo u ris hed du ring the 1990s 
and the re a sons for its ex pan si on are ex pla i ned: so cio-po li ti cal and eco no mi cal cir cum-
stan ces promp ted the se arch for li ke-min ded ar ti stic in di vi du als, as well as an ar ti stic, 
pro fes si o nal, and spi ri tual san ctu ary that was the the a tre in Ser bia du ring the men ti o ned 
de ca de.

An over vi ew of the the a tre plays for which Erić wro te in ci den tal mu sic is gi ven in 
this pa per, as well as the over vi ew of the re me di a ted pi e ces – the pi e ces that con tain the-
ma tic ma te rial that was on ce he ard on the the a tre sta ge and la ter on the con cert po di um. 
It is no ted that the mu sic ma te rial from the the a tre pos ses ses the abi lity to lead a do u ble 
li fe – as a part of the in ci den tal mu sic and la ter, as a part of the au to no mo us mu sic.

Keywords: Zo ran Erić, the a tre, the a tre mu sic, in ci den tal mu sic, re me di a tion.
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Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је Уни вер зи те та Син ги ду нум, Бе о град, Ср би ја*

Стручни рад / Professional paper

ДО КУ МЕН ТАР НИ ФИЛМ ДА НАС:  
ИЗА ЗО ВИ У СТВА РА ЊУ

СА ЖЕ ТАК: У да на шњим кре а тив ним до ку мен тар ним фил мо ви ма ре ди тељ че-
сто од лу чи да исто вре ме но пре у зме и уло гу про ду цен та. Ова но ва си ту а ци ја има 
сво је пред но сти и ма не. С јед не стра не, ре ди тељ/про ду цент до би ја ве ћу сло бо ду у 
раз во ју при че и во ђе њу про јек та. Да ље, он мо же да флек си бил ни је ба ра та бу џе том 
фил ма и има мо гућ ност да про ме ни пра вац про јек та пра те ћи глав ну при чу без стра ха 
да ће про ду цент од би ти та кву иде ју. Ова по зи ци ја оста вља ре ди те љу/про ду цен ту про-
стор да ра ди са ма њим бу џе том и на кра ју узме цeo про фит. С дру ге стра не, он тре ба 
да бу де спре ман да ра ди у си ту а ци ја ма ви со ког ри зи ка и пре у зме сву од го вор ност на 
се бе.

Но ва ди ги тал на еко но ми ја отва ра мо гућ ност да се иден ти фи ку ју на ји но ва тив-
ни ји на чи ни за ин те гри са ње ди ги тал них плат фор ми у фа зе раз во ја при че, ре жи је, 
про мо ци је и ди стри бу ци је до ку мен тар них фил мо ва ка ко би се про на шла од го ва ра ју ћа 
пу бли ка, ство ри ла но ва вред ност и про на шли пра ви на чи ни за по ве ћа ње мо не ти за-
ци је и при хо да.1

KЉУЧНЕ РЕ ЧИ: до ку мен тар ни филм, ре ди тељ, про ду цент, бу џет, про дук циј ски 
мо дел, ди стри бу ци ја, про мо ци ја, раз вој фил ма.

Увод
Из раз „до ку мен тар ни филм“ је пр ви упо тре био шкот ски до ку-

мен та ри ста Џон Грир сон (1926) и де фи ни сао га као „кре а тив ни трет ман 
ствар но сти“.2 Де ка ду ка сни је, филм ски те о ре ти чар Пол Ро та (1936) по-
ну дио је те мељ ни ју и ана лог ни ју де фи ни ци ју.3 Он је ре као да до ку мен-
тар ни филм не де фи ни ше те ма или стил, већ при ступ. До ку мен тар ни 

* zelj ko mir ko vic@ gmail.com
1 Текст ни је те о риј ска ана ли за, већ ау то по ет ски став за сно ван на ауторовом прак тич ном 

ис ку ству на по љу до ку мен тар ног ти ма.
2 Gri er son, John, 1926, The re vi ew of the So uth Se as film by “Mo vi e go er”, New York Sun.
3 Уп. Rot ha, Paul, Do cu men tary Film, Lon don, 1936.
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при ступ фил му се раз ли ку је од при сту па игра ном фил му не по за не-
ма ри ва њу ве шти не, већ по свр си ко јој та ве шти на слу жи.

То ком вре ме на, до ку мен тар ни фил мо ви су де ли ли свој раз вој са 
по ли тич ким и еко ном ским окру же њем у дру штву. Они су пред ста-
вља ли фо то-ал бу ме дру штва и ње го ве са ве сти, али су се та ко ђе раз-
ви ја ли у ау то ро вој кре а тив ној ви зи ји окру же ња. Је дан од нај ве ћих 
фе сти ва ла до ку мен тар ног фил ма на све ту, ИД ФА (Ин тер на ци о нал ни 
до ку мен тар ни фе сти вал у Ам стер да му), де фи ни ше кре а тив ни до ку-
мен тар ни филм као умет нич ку фор му у ко јој је до ку мен та ри ста умет-
ник, а не но ви нар. Та мо где но ви нар по ку ша ва да сво јим из ве шта ји ма 
пред ста ви ре ал ност што је мо гу ће објек тив ни је, умет ник сле ди сво ју 
соп стве ну иде ју.

До ла зак ди ги тал них тех но ло ги ја је пру жио чу де сне мо гућ но сти 
ства ра о ци ма до ку мен тар них фил мо ва. Ди ги тал но сни ма ње и ар хи ви-
ра ње, ин тер нет и све тре нут ни ја гло бал на ко му ни ка ци ја ме ња ју на чин 
на ко ји се мо гу по сма тра ти и ства ра ти ме ди ји. Но ва ди ги тал на еко но-
ми ја отва ра мо гућ ност да се иден ти фи ку ју на ји но ва тив ни ји на чи ни за 
ин те гри са ње ди ги тал них плат фор ми у фа зе раз во ја при че, ре жи је, 
про мо ци је и ди стри бу ци је до ку мен тар них фил мо ва. Дру го, про ду цен-
ти се су о ча ва ју са но вим фор ма ма пи са ња и ино ва тив ним на чи ни ма 
фи нан си ра ња, са но вим мо де ли ма ди стри бу ци је и мар ке тин га на ди-
ги тал ним плат фор ма ма.

Што се ти че филм ских ства ра ла ца, плат фор ме су до ве ле у пи та ње 
чи тав до са да шњи кре а тив ни про цес. Ово ши ре ње по ља до ку мен тар них 
фил мо ва иза зи ва ства ра о це да раз ми шља ју на дру га чи ји на чин о свом 
од но су са ствар но шћу, са сво јим ра дом и са пу бли ком. Ис тра жи ва ње 
тран сме ди ја је тек у за чет ку; ње гов кре а тив ни по тен ци јал и ве ли ке 
мо гућ но сти при вла че све ве ће ин те ре со ва ње филм ских ства ра ла ца 
(DocuMentarynetWork 2011).

Ме ђу тим, ин ду стри ја до ку мен тар ног фил ма би тек тре ба ло да енер-
гич но при сту пи по тра зи за ино ва ци јом у по слов ној прак си, да ис ко-
ри сти мо гућ но сти ко је ну де ди ги та ли за ци ја са др жа ја, ин тер ак тив ни 
ме ди ји, мул ти плат форм ски мо дел ди стри бу ци је и мо дел „на зах тев“, 
упо тре ба тех ни ке пре но са ши ро ког ка па ци те та, или ре струк ту ри са ње 
лан ца вред но сти. Ино ва ци ја је кључ за раз вој одр жи вих по слов них 
мо де ла и прак си за про ду цен те до ку мен тар них фил мо ва (berMan 2007).

Кре а тив ни до ку мен тар ни филм и при по ве да ње  
у еко но ми ји но вих ме ди ја

Ово су уз бу дљи ва вре ме на за до ку мен тар не фил мо ве и њи хо ве ства-
ра о це. Про ме не у тех но ло ги ји и на чи ни ма на ко је се ме ди ји про из во де 
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и кон зу ми ра ју ства ра ју но ве мо гућ но сти, док до ку мен тар не при че на-
ла зе но ву пу бли ку и ло кал но и гло бал но. Не са мо до ку мен тар ни фил-
мо ви већ ге не рал но до ку мен тар не при че по пу лар ни ји су не го икад.

До ку мен та ри ста осећа страст за оно што про на ла зи у сли ка ма и 
зву ци ма – што ње му увек из гле да сми сле ни је од би ло че га што мо же 
да из ми сли. За раз ли ку од умет ни ка ко ји ства ра ју фик ци ју, он је по све-
ћен то ме да не из ми шља. Он се из ра жа ва се лек ци јом и аран жи ра њем 
оно га што про на ђе.

До ку мен тар но при по ве да ње се не од но си спе ци фич но или је ди но 
на пи са ње. Уме сто то га, оно опи су је кон цеп ту ал ни про цес ко ји по чи ње 
у тре нут ку ка да се по ја ви не ка иде ја и на ста вља се кроз про дук ци ју и 
пост про дук ци ју.

Из свог про фе си о нал ног ис ку ства као ре ди тељ и про ду цент до-
ку мен тар них фил мо ва, ми слим да при ча мо же да за поч не као иде ја, 
хи по те за или низ пи та ња. Она за тим по ста је све фо ку си ра ни ја то ком 
про це са ства ра ња фил ма, све док за вр ше ни филм не ма убе дљив по че-
так, нео че ки ва ну сре ди ну и за до во ља ва ју ћи крај. То ком про це са, што 
бо ље раз у ме те сво ју при чу, чак и док она ево лу и ра, би ће те бо ље при-
пре мље ни да је ис при ча те кре а тив но и до бро. До ку мен тар но при по-
ве да ње укљу чу је ле пе зу кре а тив них из бо ра о струк ту ри фил ма, тач ки 
гле ди шта, рав но те жи, сти лу, из бо ру уче сни ка и дру го. Без об зи ра на 
то ко ја је ва ша уло га – про ду цент, ре ди тељ, сце на ри ста, мон та жер, сни-
ма тељ, ис тра жи вач, уред ник про гра ма или из вр шни про ду цент – од-
лу ке о при по ве да њу ће вас пра ти ти то ком це ле ка ри је ре. При по ве да ње 
ле жи у ср жи нај бо љих до ку мен тар них фил мо ва: ја ки ли ко ви, убе дљи ва 
тен зи ја и увер љи во раз ре ше ње.

Кра јем ХХ, и на ро чи то по чет ком XXI ве ка, ова два жан ра су кре-
ну ла раз ли чи тим пу те ви ма, пре ва зи ла зе ћи соп стве на ис ку ше ња, пре-
жи вља ва ју ћи у окру же њу ко је се ме ња и до сти жу ћи сте пен зре ло сти 
вре дан па жње. Од овог пр вог кон так та, сва ки жа нр је усво јио низ осо-
би на и ка рак те ри сти ка ти пич них за онај дру ги. На не ки на чин, фу зи-
ја на ста је из ме ђу соб ног при вла че ња: до ку мен тар ни жа нр до при но си 
пу тем не ко ли ко на чи на пред ста вља ња ствар но сти, док жа нр ди ги тал-
них ме ди ја до при но си сво јим но вим на ви га циј ским и ин тер ак тив ним 
на чи ном (harDie 2007).

Ди ги тал на тех но ло ги ја ме ња ства ра ње до ку мен тар них фил мо ва. 
Са ми ли о ни ма љу ди ко ји су ак тив ни на Феј сбу ку, Тви те ру и Ју тју бу, 
дру штве ни ме ди ји су по ста ли но ви са ве зни ци то ком про це са ис тра-
жи ва ња и про дук ци је фил ма и мо гу да одр же про је кат ак тив ним на 
ин тер не ту ду го на кон ње го вог по чет ка.

Не ма ни ка кве сум ње да је бу дућ ност са ку пља ња, про дук ци је и 
ди стри бу ци је ме ди ја, би ло да је у пи та њу текст, звук, сли ка или по кретне 
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сли ке, у то ме што ди ги тал ни ме ди ји ну де не ве ро ват не пред но сти. Обра-
да тек ста на ра чу на ру је већ уко ре ње на у на шу сва ко дне ви цу. Мо гућ ност 
да се би ло ко ји ме диј ски про из вод пре тво ри у ди ги тал ни фајл да је ме-
диј ским ства ра о ци ма из у зе тан алат за ства ра ње и ди стри бу ци ју њи хо-
вог ра да (hartWig 2011).

Ове тех но ло ги је се че сто на зи ва ју но вим ме ди ји ма. Да ли су то за-
и ста но ве фор ме ме ди ја или са мо но ви ала ти за ства ра ње ра ни јих форми 
ме ди ја?

Да ли све ове тех но ло ги је пред ста вља ју но ву мо гућ ност или прет њу 
кре а тив ном до ку мен тар ном фил му?

Но ви ала ти, на мер но или слу чај но, че сто зач ну но ви на чин раз ми-
шља ња и озбиљ но пре и спи ти ва ње по сто је ћих фор ми ме ди ја. Дис крет на 
при ро да ди ги тал них ме ди ја има по тен ци јал но ве ли ки ути цај на на чин 
на ко ји схва та мо струк ту ру та квих умет нич ких фор ми као што је филм. 
Уме сто рит мич не мон та же, ко ја је до ми ни ра ла филм ским ства ра ла штвом 
од вре ме на Еј зен штај на, ула зи мо у еру у ко јој се квен ца пред ста вља 
фун да мен тал ну ви зу ел ну кон струк ци ју (Manovich 2001: 155).

На по чет ку сва ког кре а тив ног про из во да сто је ње гов са др жај и 
при по ве да ње, и то ком чи та ве исто ри је до ку мен тар ног фил ма, иде ја, 
са др жај и при по ве да ње су би ли на пр вом ме сту у до ку мен тар ној про-
дук ци ји.

Хо ће ли еко но ми ја но вих ме ди ја ути ца ти на њи хов зна чај и сме-
сти ти на ни жи ни во у бу дућ но сти?

Ве ро ват но да не ће, она са мо мо же да им пру жи ви ше мо гућ но сти 
да ис тра же ши ри оп сег кре а тив но сти. Ди ги тал ни ме ди ји би мо гли да 
по мог ну при по ве да чи ма да ус по ста ве бли же од но се са пу бли ком – да 
од ње има ју по врат ну ин фор ма ци ју од са мог по чет ка до ку мен тар ног 
про јек та, као и да је укљу че у кре а тив ни про цес раз во ја иде је. Да на-
шњи филм ски ства ра о ци за по чи њу ис тра жи ва ња ско ро сва ке те ме 
ко ри сте ћи ин тер нет и дру штве не мре же и ис тра жу ју дру ге ди ги тал не 
ме ди је, ко ри сте ћи их као про фе си о нал не и кре а тив не ала те.

При по ве да ње, ве шти на и естет ска ви зи ја су још увек есен ци јал ни 
за до бро ура ђен до ку мен тар ни филм, чак и ка да је на ме ра ре ди те ља 
по ли тич ка. Мно ге ино ва ци је у до ку мен тар ном фил му укљу чу ју са др-
жај, стил и фор му, те ме ко је ни су пред мет ин те ре со ва ња у овом ра ду 
(kilborn, izoD 1997: 14).

Гло бал ни при ступ до ку мен тар ним фил мо ви ма тре ба да укљу чи 
„флек си бил ну де фи ни ци ју до ку мен тар ног фил ма ко ја би од го ва ра ла 
со ци јал ним, кул тур ним, еко ном ским и тех но ло шким окол но сти ма у 
ко ји ма са да функ ци о ни ше“ (hogarth 2006: 14). До ку мен та ри сти ко ји 
екс пе ри мен ти шу са овим ства ри ма и ко ји те же ко мер ци јал ном успе ху 
су, или би тре ба ло да бу ду, све сни по тре бе за „ар ти стич ком пре пре де-
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ном за ба вом“ ка ко би отво ри ли ви со ко пла ће но тр жи ште за до ку мен-
 тар ни жа нр (auFDerheiDe 2005: 24–28).

Ко је су не ке од слич но сти из ме ђу веб-до ку мен та ра ца и филм ских 
до ку мен та ра ца? За по че так, успех оба за ви си од до бре при че. Оба се фо-
ку си ра ју на про бле ме из ствар ног све та, на при че од со ци јал ног, по ли-
тич ког и кул тур ног зна ча ја или од зна ча ја за жи вот ну сре ди ну. Оба су 
ди зај ни ра на да пру же ин фор ма ци ју, увид и зна ње у по ку ша ју да по ве-
ћа ју свест о да тој те ми (internationalDocuMentaryaSSociation 2005).

Нај но ви ји тренд је да раз не вр сте би зни са ко ри сте озбиљ не до ку-
мен тар не фил мо ве као по моћ да офор ме сми сле ни ју ве зу са сво јом 
циљ ном пу бли ком. Брен до ви и ком па ни је по ста ју но ви уред ни ци про-
гра ма, ства ра ју ћи парт нер ства са ре ди те љи ма и про ду цен ти ма и но ве 
по слов не мо де ле за фи нан си ра ње, ди стри бу ци ју, пла сман и уче шће на 
тр жи шту (MarketingWeek 2009).

Ла нац вред но сти до ку мен тар ног фил ма  
у но вом ди ги тал ном окру же њу

До ку мен тар ни филм, као про из вод, спа да у исту еко ном ску ка те-
го ри ју са фил мо ви ма, му зи ком, из да ва штвом, ви део-игра ма или софт-
ве ром; сви су они ро ба са ва жним за јед нич ким свој стви ма: 1) по слов ни 
мо де ли (и ла нац вред но сти) за ове про из во де тран сфор ми шу се због 
те ку ћих тех но ло шких про ме на, као и због дра ма тич них про ме на у 
сти лу жи во та и кон зу ми ра њу за ба ве; 2) ови про из во ди су у тран зи ци ји 
из фи зич ког у ди ги тал ни фор мат, ко ји омо гу ћа ва за не мар љив мар ги-
нал ни тро шак про дук ци је; 3) не ке ин фор ма ци је о про из во ду иду уз сам 
про из вод и от кри ва ју се тек по сле кон зу ма ци је; и 4) ови про из во ди су 
под ло жни на ро чи то уз не ми ру ју ћем трен ду пи ра те ри је због све лак шег 
умно жа ва ња и до ступ но сти не ле гал них ко пи ја (neelaMeghaM, jain 
1999: 373–386; löbbecke, Falkenberg 2002: 95–104; chellaPPa, ShivenDu 
2005: 400–417).

Да нас, до ку мен тар ни филм се промовише од са мог по чет ка про-
јек та. Филм ски ства ра о ци мо гу да тар ге ти ра ју сво ју пу бли ку и да је 
укљу че у про је кат пре ко ра зних дру штве них мре жа. Не ки од њих по-
чи њу од про мо ци је, а за тим на ста вља ју са при ку пља њем сред ста ва за 
филм, ко ри сте ћи за то сво је фа но ве. На тај на чин они та ко ђе ства ра ју 
бу ду ћу пу бли ку и при пре ма ју до бру старт ну по зи ци ју на тр жи шту пред 
ди стри бу ци ју фил ма. Тар ге ти ра ју ћи пу бли ку и ства ра ју ћи гло бал не 
ве зе са сво јим фа но ви ма, они исто вре ме но ства ра ју ба зу за про дук ци ју 
и бу ду ћу ди стри бу ци ју.

Јед не од нај но ви јих плат фор ми у но вом ди ги тал ном окру же њу 
до ку мен тар ног фил ма, ко је омо гу ћа ва ју про мо ци ју пу тем ди ги тал них 
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ме ди ја, је су он лајн фо ру ми за лич ну пре зен та ци ју про јек та. Европ ска 
до ку мен тар на мре жа (ЕДМ) ини ци ра ла је он лајн пре зен та ци је као но ви 
фор мат, за сно ван на он лајн ви део-кон фе рен ци ји, на којем се пред ста вља 
огра ни чен број те мат ских до ку мен тар них про је ка та. Циљ он лајн пре-
зен та ци ја ЕДМ-а је да ство ри фо рум где до ку мен тар ни про јек ти са 
спе ци фич ним фо ку сом мо гу би ти пред ста вље ни и где се о њи ма мо же 
ди ску то ва ти (euroPeanDocuMentarynetWork 2010).

Рас ту ћи број про је ка та ко ри сти дру штве не мре же у фа зи ис тра-
жи ва ња ка ко би при ву кли пу бли ку. Не мо ра ју ћи да при бе га ва ју нај-
но ви јим ин тер ак тив ним апли ка ци ја ма, не ки про ду цен ти об ја вљу ју 
бло го ве у ко ји ма чла но ви про дук циј ске еки пе опи су ју свој кре а тив ни 
при ступ чак и пре по чет ка сни ма ња. То до зво ља ва пу бли ци да са др жај 
до жи ви на дру ги на чин и да ис тра жи ње го ве мо гућ но сти. Ин тер на у ти 
(ак тив ни ис тра жи ва чи на ин тер не ту) пра те и ко мен та ри шу фа зе раз-
во ја и про дук ци је, а по стра те ги ја ма ви рал ног мар ке тин га, њи хо ви ко-
мен та ри фор ми ра ју пи ра ми ду ко ја при вла чи све ви ше љу ди об ја вљи ва њу 
фил ма. Но вим ала ти ма на дру штве ним мре жа ма је ла ко при сту пи ти, 
али они зах те ва ју мно го вре ме на и енер ги је ка ко би има ли ства ран ути-
цај на про мо ци ју до ку мен тар ног фил ма (DocuMentarynetWork 2011).

Но ва ди ги тал на еко но ми ја нас те ра да по но во раз ми сли мо о тра-
ди ци о нал ној струк ту ри про дук ци је и да раз ви ја мо но ва парт нер ства 
и ино ва тив не на чи не ра да. Јед на од нај но ви јих мо гућ но сти ко ја се по ја-
ви ла по след њих го ди на је груп но фи нан си ра ње. То је још је дан вид 
јав не мо би ли за ци је ко ји се раз ви ја на сај то ви ма по све ће ним пар ти ци-
па тив ном фи нан си ра њу, где ин тер на у ти фи нан сиј ски по др жа ва ју њи ма 
дра го це не про јек те.

Као пр во, то је си стем де ље ња про фи та из ме ђу ко ри сни ка. Сајт за 
при ку пља ње сред ста ва функ ци о ни ше по пра ви ли ма ко про дук ци је, што 
пре тва ра ин тер на у та у ин ве сти то ра. Ин тер на ут ко ји уло жи сред ства 
кла ди се на бу ду ћу за ра ду фил ма, од ко је ће до би ти ди ви ден де. Ре ди тељ 
и про ду цент да ју део сво јих пра ва ин тер на у ти ма и ко про ду цент ском 
сај ту.

Као дру го, по ја вљу ју се плат фор ме ко је омо гу ћа ва ју до на ци је јав-
но сти ре ди те љу или про ду цен ту фил ма. Филм ски ства ра лац или про-
дук циј ска ку ћа за др жа ва ју сва пра ва. Плат фор ме Кик стар тер, Ин ди-
го го и Беј блдор су ство ре не за ту свр ху. Осно ве груп ног фи нан си ра ња 
фил ма су при лич но јед но став не. Уме сто да за тра жи те мно го нов ца од 
не ко ли ко љу ди, за тра жи те ма ло нов ца од мно го љу ди, што је на лик на 
ста ро мод не до га ђа је за са ку пља ње сред ста ва у до бро твор не свр хе. 
Мо дер на вер зи ја ко ри сти ин тер нет за по ве зи ва ње са при ста ли ца ма на 
гло бал ном ни воу (briton 2010).
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У но вом мо де лу ме диј ског окру же ња, до ку мен тар ни филм у про-
дук ци ји са ра зним дру штве ним мре жа ма не би имао гејт ки пе ре, екс-
клу зив ност и те ри то ри јал не ре стрик ци је. Ре ди тељ и про ду цент не ће 
има ти са мо јед ну шан су да про на ђу сред ства на по себ ним са стан ци ма 
или од ра зних фон до ва, већ би мо гли да има ју ду го трај ну мо гућ ност да 
про на ђу пра ве из во ре ко ри сте ћи ин тер нет и да обез бе де мно го ма лих 
при хо да пре ко сво јих по тен ци јал них фа но ва и фа но ва про јек та. У том 
слу ча ју они не би би ли не за ви сни, би ли би фан за ви сни.

Ди стри бу ци ја у ди ги тал но до ба: не ма ви ше осо ба ко је су у  
ста њу да за у ста ве пла сман од ре ђе них фил мо ва пу бли ци

Не ка да дав но, по сто ја ле су ве ли ке де бе ле га зде са ве ли ким ци га-
ра ма ко је су има ле сву моћ у ди стри бу ци ји фил мо ва и ако сте их по-
зна ва ли, има ли сте мо гућ ност да при ка же те свој до ку мен тар ни филм 
и да га про да те. Та ко би уско ро мо гао да гла си на слов у но ви на ма на 
ин тер не ту. Но ва ди ги тал на еко но ми ја ну ди мо гућ ност да про на ђе те 
сво ју циљ ну пу бли ку или да пред ста ви те свој до ку мен тар ни филм 
дру гим уред ни ци ма про гра ма и та ко за о би ђе те ста ре ве ли ке га зде 
филм ске ди стри бу ци је.

Филм ски ства ра о ци ко ри сте ра зно вр сност ка на ла за мар ке тинг, 
про мо ци ју и ди стри бу ци ју на ин тер не ту ка ко би њи хо ви фил мо ви били 
ви ђе ни и до не ли при ход. Од вр ло ра них фа за про јек та, они по чи њу да 
во де тек сту ал не и ви део бло го ве на сво јим сај то ви ма, што омо гу ћа ва да 
поч не да се при ча о фил му. Оно што је нај бит ни је и нај про дук тив ни је 
је да они ди рект но ко му ни ци ра ју са сво јим фа но ви ма и охра бру ју их 
да се укљу че у про мо ци ју фил ма ко ри сте ћи тех ни ке кра уд сор син га.

Ди ги та ли за ци ја ме ња ди стри бу ци ју, на чи не на ко ји пу бли ка до-
ла зи до до ку мен тар них фил мо ва. До ку мен тар ни филм је до сту пан на 
тр жи шту пре ко фе сти ва ла, те ле ви зи је и би о ско па, а са да има ко мер ци-
јал ну ди стри бу ци ју пре ко ДВД-а, „пеј пер вју“, ви деа на зах тев, са те-
ли та и про јек ци ја у ди ги тал ним би о ско пи ма. До ку мен та ри сти су дуго 
ви де ли те ле ви зи ју као глав но про дај но ме сто што се ти че ма сов них 
ме ди ја и обич но су на кон то га не ста ја ли из очи ју јав но сти. Мно го го-
ди на су до ку мен та ри сти за ви си ли од ван би о скоп ског тр жи шта, на 
ко јем су еду ка то ри и би бли о те ка ри пла ћа ли ви со ке це не за фил мо ве. 
Од јед ном, љу би те љи фил ма ку пу ју и из најм љу ју до ку мен тар це и оче ку-
ју да бу ду упа ко ва ни као ду го ме тра жни игра ни фил мо ви (auFDerheiDe 
2005: 26).

Ино ва ци ја не им пли ци ра на пу шта ње та кве прак се, већ осни ва ње 
но вих про дај них ме ста и но вих по слов них прак си да би се раз ви ла 
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но ва ре ше ња за сва ки ка нал ди стри бу ци је и да би се оп слу жи ла спе-
ци фич на по тро шач ка тр жи шта.

Ди ги тал ни и ин тер ак тив ни ме ди ји, као и мул ти плат форм ске и 
„на зах тев“ ко му ни ка циј ске тех но ло ги је, олак ша ва ју ре струк ту ри ра ње 
лан ца вред но сти (zhu 2001: 273–280; currah 2003: 64–73; Silver, alPert 
2003: 57–66; cook, Wang 2004: 567–583; irWin 2004: 4–18).

Ге не рал но, ин тер нет да нас ну ди филм ским ства ра о ци ма ди рек тан 
при ступ пу бли ци ши ром све та пре ко ди ги тал ног мар ке тин га и ди-
стри бу ци је, да ју ћи уз бу дљи ве мо гућ но сти за кре а тив ну и фи нан сиј ску 
са мо до вољ ност. Иза зов је у то ме ка ко мак си ми зи ра ти по тен ци јал ди-
ги тал них сер ви са за ди стри бу ци ју, као што су Ај тјунз, Ама зон ви део на 
зах тев, Ху лу, Снег филмз, и исто вре ме но по ве ћа ти при хо де филм ског 
ства ра о ца од про да је ДВД-а, те ле ви зи је и би о скоп ског при ка зи ва ња.

Ди ги тал ни фил мо ви се мо гу ис по ру чи ти пре ко пре но са ши ро ког 
ка па ци те та, ви деа на зах тев или пре ко интер не та, па ис по ру ка ди ги тал-
них фил мо ва мо же за ме ни ти фи зич ке фил мо ве, ви део-тра ке и ДВД-е, 
пре те ћи на тај на чин ду го трај ни јем оп стан ку рад њи за из најм љи ва ње 
ви деа и дру гих сред њих сло је ва у лан цу вред но сти (zhu 2001; currah 
2003).

За мај ци за ова кве тран сфор ма ци је фил мо ва укљу чу ју: а) ши ро ко-
по ја сну ин тер нет ко нек ци ју; б) ди ги тал ну ком пре си ју фај ла; в) ме ди је 
за стри минг; и г) ен крип ци ју. Ове тех но ло ги је омо гу ћу ју да се ви део-
-фај ло ви ди ги та ли зу ју, ускла ди ште и пре не су пу тем ди ги тал них мре жа 
и пре но са ши ро ког ка па ци те та. Ра ши ре на упо тре ба пре но са ши ро ког 
ка па ци те та отва ра вра та фун да мен тал ној про ме ни по слов них прак си, 
на ро чи то у ди стри бу ци ји, јер до би ја ње ви деа на зах тев пре ко ин тер-
не та по ста је мо гу ће (zhu 2001; Silver, alPert 2003).

Мо жда је нај ва жни ја лек ци ја да ди ги тал на, ин тер ак тив на и мул-
ти плат форм ска ре ше ња, за јед но са од го ва ра ју ћим ком пле том по слов них 
прак си за раз ви ја ње и ис ко ри шћа ва ње та квих ре ше ња, мо гу да не за-
ви сним про ду цен ти ма по ну де ши ри ну без пре се да на (currah 2003).

До ла зак но вих ме диј ских плат фор ми, као што су ин тер нет и мо-
бил ни уре ђа ји, зах те ва пла ни ра ње и ди зајн до ку мен тар ног са др жа ја 
ка ко би тај са др жај ис пу нио стан дар де но вих плат фор ми и ка ко би се 
узе ла у об зир чи ње ни ца да са др жај мо же би ти им пле мен ти ран на више 
од јед не плат фор ме, од но сно да мо же би ти ви ше плат форм ски.

Сход но то ме, по сто ји пет оп ци ја: те ле ви зи ја или би о скоп као глав на 
и је ди на ди стри бу тив на плат фор ма; но ви ме ди ји као глав на и је ди на 
ди стри бу тив на плат фор ма; ви ше плат форм ска ди стри бу ци ја: но ви ме-
ди ји као глав на ди стри бу тив на плат фор ма, са те ле ви зи јом, штам па ним 
ме ди ји ма, до га ђа ји ма ужи во итд. као про мо тив ним плат фор ма ма; ви-
ше плат форм ска ди стри бу ци ја: те ле ви зи ја као глав на ди стри бу тив на 
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плат фор ма, са но вим ме ди ји ма, штам па ним ме ди ји ма, до га ђа ји ма ужи-
во итд. као про мо тив ним плат фор ма ма и ви ше плат форм ска ди стри-
бу ци ја: све плат фор ме под јед на ко (hogarth 2006).

На кра ју, но ве ин тер ак тив не тех но ло ги је чи не лак шим не го икад 
не са мо ди стри бу ци ју до ку мен тар них фил мо ва већ и ства ра ње за јед-
ни ца око њих. Ме ђу тим, но ви ди ги тал ни пеј заж до но си но ва пи та ња 
ве за на за ди стри бу ци ју. Уз на из глед бес крај ну ра зно ли кост но вих плат-
фор ми ко је се сва ко днев но по ја вљу ју, ка ко до ку мен тар ни про ду цент или 
филм ски ства ра лац мо же да про на ђе пра во сред ство да до ђе до иде-
ал не пу бли ке за свој филм? Ка ко да скло пи пра ви по сао? Ко ја су не ка 
од но вих парт нер ста ва ко ја се фор ми ра ју из ме ђу пу бли ке и ко мер ци-
јал них ме ди ја? И ко ји су мо де ли при хо да ко ји мо гу да одр же бу дућ ност 
овог крх ког еко си сте ма?

Пра ва до ку мен тар ног фил ма и ме ди ја  
у но вој ди ги тал ној ери

Пре по чет ка сва ког до ку мен тар ног про јек та про ду цент мо ра да 
бу де при пре мљен за за шти ту ау тор ских пра ва, да уна пред обра ти па-
жњу на раз вој иде је и при пре ми за то од го ва ра ју ћи бу џет. Но ва ди ги-
тал на еко но ми ја ну ди мно го иза зо ва на по љу пра ва ме ди ја, по чев ши 
од груп ног фи нан си ра ња кроз ра зно вр сност из бо ра за ди ги тал ну ди-
стри бу ци ју.

Тро шак за ау тор ска пра ва се про це њу је на из ме ђу 20 и 30 про це на-
та бу џе та мно гих до ку мен тар них фил мо ва, а по сто ји тен ден ци ја да се 
до ку мен тар ни фил мо ви о те ма ма као што су умет ност и исто ри ја не 
сни ма ју због тро шко ва за ар хив ске сним ке или му зи ку.

За кон о за шти ти ау тор ских пра ва је ме ха ни зам за ре гу ли са ње про-
дук ци је и ши ре ња кул тур них про из во да. У до ку мен тар ном при по ве-
да њу, по нов но ко ри шће ње за шти ће ног ма те ри ја ла као што су филм ске 
се квен це и му зи ка од ве ли ког је зна ча ја. То зах те ва од филм ских ства-
ра ла ца да до би ју до зво лу за ко ри шће ње од вла сни ка пра ва, да до би ју 
ли цен цу или да се по зо ву на пра вич ну упо тре бу по за ко ну о за шти ти 
ау тор ских пра ва (larSen, nærlanD 2010).

Не за ви сни ства ра о ци до ку мен тар них фил мо ва су на ро чи то од го-
ва ра ју ћи су бјек ти за то што они ти пич но ау то ном но раз ви ја ју про јек те, 
ства ра ју ћи но ве те ме и при сту пе, и про да ју их или из најм љу ју на ци о-
нал ним и ка блов ским еми те ри ма да би их ви де ла пу бли ка. Они су од-
го вор ни да до би ју слу жбе ну до зво лу за ко ри шће ње пра ва. Без де таљ не 
бе ле шке о до зво ли за ко ри шће ње, они не мо гу, на при мер, да до би ју 
оси гу ра ње за гре шке и из о ста вља ње, без че га еми те ри не ће при ка за ти 
филм (auFDerheiDe 2004: 133–139).
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Тре нут ни ре жим за шти те ау тор ских пра ва је на пра вљен за свет 
ана лог них ме ди ја. При ме ње на у ди ги тал ном окру же њу, ова пра ви ла 
оте жа ва ју кул тур на из ра жа ва ња и сло бо де ко је ну ди но ва тех но ло ги-
ја (leSSig 2004). За шти та ау тор ских пра ва мо ра би ти ре фор ми са на 
ка ко би кре а тив ни по тен ци јал ди ги тал них тех но ло ги ја имао сми сла 
(leSSig 2008).

Пра ва су де љи ва и мо гу се до де ли ти или ли цен ци ра ти по сле де-
ћим кри те ри ју ми ма: те ри то ри ја (ме сто у којем ће се ли цен ца при ме-
њи ва ти); пе ри од (тра ја ње ли цен це) и/или ме ди је (вр ста ме ди ја на ко је 
се при ме њу је ли цен ца). У до ку мен тар ној и те ле ви зиј ској ин ду стри ји 
по сто ји јак на гла сак на по де лу пра ва по ме ди ји ма (holDing 2008).

За кљу чак

Ди ги тал не плат фор ме ну де мо гућ но сти и за спе ци фич но по све-
ће ни до ку мен тар ни са др жај ство рен за ин тер нет и за про дук ци ју и 
ди стри бу ци ју ли не ар ног до ку мен тар ног фил ма. Што се ти че филм ских 
ства ра ла ца, плат фор ме су до ве ле у пи та ње цео до са да шњи кре а тив ни 
про цес. Ово ши ре ње по ља до ку мен тар них фил мо ва иза зи ва ства ра о це 
да раз ми шља ју на дру га чи ји на чин о свом од но су са ствар но шћу, са 
сво јим ра дом и са пу бли ком. Ис тра жи ва ње тран сме ди ја је тек у за чет ку; 
ње гов кре а тив ни по тен ци јал и ве ли ке мо гућ но сти при вла че све ве ће 
ин те ре со ва ње филм ских ства ра ла ца.

Тех но ло ги је и на чин раз ми шља ња но вих ме ди ја пред ста вља ју 
бо га то по ље мо гућ но сти за по нов но раз ма тра ње при ро де при по ве да ња 
у до ку мен тар ној фор ми, као и за пред ста вља ње но вих иде ја гле да лач-
кој пу бли ци. Ме ђу соб на са рад ња и оче ки ва ња пу бли ке, но ве тех но ло-
ги је и кри тич ка те о ри ја су ге ри шу нов про цес у ства ра њу ове ме диј ске 
фор ме (Manovich 2001).

Гло бал но окру же ње ди ги тал них ме ди ја ће ве ро ват но ство ри ти 
дру га чи ји ла нац вред но сти до ку мен тар ног фил ма у бу ду ћем ме диј ском 
окру же њу. Он ће по чи ња ти про мо ци јом и мар ке тин гом и на ста ви ће се 
раз во јем, про дук ци јом и ди стри бу ци јом, али се јед но си гур но не ће 
про ме ни ти – успе шном до ку мен тар ном фил му увек ће би ти по треб ни 
до бра при ча, за го нет ни са др жај и кре а тив ни раз вој и про дук ци ја.

Ства ра ње до ку мен тар ног фил ма на но вим плат фор ма ма би тре-
ба ло да се раз ви је од го ва ра ју ћим ре сур си ма, без на тег ну тих бу џе та 
ко ји се до де љу ју ли не ар ним до ку мен тар ним фил мо ви ма сни мље ним 
за би о скоп и те ле ви зи ју ко ји би тре ба ло да на ста ве да се раз ви ја ју. Од 
су штин ског зна ча ја је про на ла же ње но вих из во ра нов ца (CinemaTele
visionandmedianewBrunswiCk 2010).
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Он лајн ре ше ња са ја сном ко мер ци јал ном одр жи во шћу су тре нут но 
не до ступ на про ду цен ти ма до ку мен тар них фил мо ва, а још и ви ше дру-
гим про ду цен ти ма ди ги тал них ви део-про из во да. Он лајн ди стри бу ци ја 
и ди ги тал ни би о ско пи би ће ла ко адап ти ра ни за до ку мен тар ни жа нр и 
при хва ће ни од стра не про ду це на та и ди стри бу те ра, а но ва парт нер ства 
(мре же) за ди стри бу ци ју са др жа ја крај њим по тро ша чи ма укљу чи ва ће 
про дук ци је и ди стри бу те ре до ку мен тар них фил мо ва. Но ва са зна ња о 
пу бли ци за до ку мен тар не фил мо ве би тре ба ло да бу ду при о ри тет.

Раз вој но вих тех но ло ги ја и ди ги та ли за ци је сма њи ће тро шко ве 
про дук ци је и да ће ау то ри ма лак ши при ступ раз во ју њи хо вих фил мо-
ва. То ће та ко ђе до ве сти ди ги та ли за ци ју у би о ско пе и сма њи ти тро-
шко ве ди стри бу ци је, по чев ши од ма стер ко пи је ко ја ви ше не ће би ти 
на тра ци и на ста вља ју ћи с дру гим еле мен ти ма ко ји ће, са сво је стра не, 
ди рект но по ве ћа ти про фи та бил ност. Уз то, ре ди тељ/про ду цент мо ћи 
ће да про да је ди рект но сво јим фа но ви ма и циљ ној пу бли ци. На тај 
на чин, он ће по ста ти фан за ви сан и мо ра ће да ди рект но ко му ни ци ра 
са сво јом пу бли ком и вре ме ном је пот хра њи ва ти. Као по сле ди ца, до-
ку мен тар ни филм би ће пред ста вљен чи та вој мре жи фа но ва и циљ не 
пу бли ке од са мог по чет ка, од раз во ја иде је, и та ко ће се те сти ра ти 
ње гов бу ду ћи реј тинг, као и мо гућ ност за про дук ци ју и ди стри бу ци ју.

Ди стри бу тив не плат фор ме и пор та ли еми те ра на ин тер не ту слу же 
као умно жи ва чи пу бли ке. Они по ве ћа ва ју ути цај до ку мен тар них фил-
мо ва. По треб но је да се на ђу но ви на чи ни за ре ша ва ње ау тор ских пра ва, 
ко ји мо гу да по ве ћа ју јав ни про фил ра до ва и та ко ђе мо гу би ти пра ви 
из вор при хо да ства ра о ци ма и про ду цен ти ма.

Про ду цен ти до ку мен тар них фил мо ва ће си гур но мо ра ти да зна ју 
ви ше о про це су за шти те ау тор ских пра ва и уна пред обра те па жњу на 
раз вој иде је и за то при пре ме од го ва ра ју ћи бу џет. Иа ко је тре нут ни 
ре жим за шти те ау тор ских пра ва под при ти ском ин тер не та и пра ви ла 
са да шњих за ко на, још увек не по сто ји убе дљи ва ал тер на ти ва одр жи-
вој кул тур ној еко но ми ји. На коц ки ни је са мо ко ри шће ње се квен ци и 
му зи ке у до ку мен тар ним фил мо ви ма, већ и фун да мен тал ни де мо крат-
ски иде а ли сло бо де из ра жа ва ња и сло бо да да се при ме и пре не су ин фор-
ма ци је и иде је (neil 2008).

Све ово пред ста вља ће ве ли ке иза зо ве за кре а тив ни до ку мен тар ни 
филм, али ће та ко ђе пру жи ти ви ше мо гућ но сти филм ским ства ра о ци ма 
да на ђу сво ју циљ ну пу бли ку и отво ри ти но ве мо гућ но сти за при по-
ве да ње и раз вој, про дук ци ју, мар ке тинг и ди стри бу ци ју до ку мен тар них 
фил мо ва.
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Želj ko S. Mir ko vić

DocumentaryFilmToday:ChallengesintheCreation

Sum mary

In to day’s cre a ti ve do cu men ta ri es, the di rec tor of ten de ci des to as su me the ro le of a 
pro du cer as well. This new si tu a tion has its advan ta ges and di sa dvan ta ges. On the one hand, 
the di rec tor/pro du cer gets mo re fre e dom in story de ve lop ment and pro ject ma na ge ment. 
Furt her, he/she can han dle the film’s bud get mo re fle xibly and has the op por tu nity to 
chan ge the di rec tion of the pro ject by fol lo wing the main story wit ho ut fe ar of the pro du cer 
re jec ting such an idea. This po si tion le a ves the di rec tor/pro du cer spa ce to work with a 
smal ler bud get and ul ti ma tely ta kes the en ti re pro fit. On the ot her hand, he/she sho uld be 
ready to work in high-risk si tu a ti ons and ta ke full re spon si bi lity.

The new di gi tal eco nomy opens up the pos si bi lity of iden tifying the most in no va ti ve 
ways to in te gra te di gi tal plat forms in to the story de ve lop ment, di rec ting, pro mo tion, and 
di stri bu tion of do cu men ta ri es to find the right au di en ce, cre a te new va lue, and find the 
right ways to in cre a se mo ne ti za tion and re ve nue.

Keywords: do cu men tary film, di rec tor, pro du cer, bud get, pro duc tion mo del, di stri-
bu tion, pro mo tion, film de ve lop ment.
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НА СИ ЉЕ КАО ИН СТРУ МЕНТ СО ЦИ ЈАЛ НЕ  
АН ГА ЖО ВА НО СТИ И ОП ШТЕ КРИ ТИ КЕ ДРУ ШТВА  

У ФИЛ МО ВИ МА НО ВОГ ХО ЛИ ВУ ДА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра на ко ји на чин је јед на са свим дру га чи ја ре пре-
зен та ци ја на си ља – као по сле ди ца гло бал них и ло кал них дру штве но по ли тич ких при-
ли ка сре ди ном 50-их и 60-их го ди на ХХ ве ка – ути ца ла на про ме ну сти ла хо ли вуд ског 
фил ма, што је до ве ло до ства ра ња но вог на ра ти ва у те мат ско-те о риј ском окви ру на-
зва ног Но ви Хо ли вуд. Као сту ди је слу ча ја су ана ли зи ра ни фил мо ви Ли це са ожиљ ком 
(Scar fa ce, 1932) Ха у ар да Хок са и ње гов ка сни ји ри мејк истог на зи ва из 1983. го ди не 
ко ји је ре жи рао Бра јан де Пал ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Но ви Хо ли вуд, Бра јан де Пал ма, на си ље, Ха у ард Хокс, на ра тив, 
дру штво, по ли ти ка, со ци јал на ан га жо ва ност.

Ка да је Ар тур Пен (Art hur Penn) 1967. го ди не сни мио филм Бо ни 
и Клајд (Bon nie and Clyde) у пот пу но сти је де кон стру и сао до та да шње 
по сту ла те ганг стер ског фил ма, јед ном са свим дру га чи јом и нео че ки ва-
ном ре пре зен та ци јом на си ља. Ова тврд ња се пре све га од но си на на чин 
на ко ји глав ни ју на ци Бо ни Пар кер (Bon nie Par ker) и Клајд Ба роу (Clyde 
Bar row) то ком фил ма у сво јим пљач ка шким по хо ди ма, ко ји су де лом 
усло вље ни не ма шти ном али у исто вре ме и чи стом за ба вом, на су мич-
но уби ја ју углав ном по ли цај це и не ви не љу де без ја сне стра те ги је или 
на ме ре, да би у по след њој сце ни у фил му то ком три де се так се кун ди 
и ис па ље них ви ше од сто ти ну ме та ка би ли бру тал но стре ља ни. На тај 
на чин се на си ље (ко је се у слу ча ју кла сич ног Хо ли ву да пре ко кру тих 
жан ров ских обра за ца1 – ка да је филм ски на ра тив у пи та њу – углав ном 

* gvo zden.dju ric @gmail.com; du brav ka.la zic @gmail.co m
1 Деј вид Бор двел (Da vid Bord well) и Џе нет Стај гер (Ja net Sta i ger) у свом за јед нич ком тек сту 

о по сто ја но сти ре жи ма филм ске прак се у хо ли вуд ском фил му до 60-их го ди на ХХ ве ка, кроз 
ана ли зу основ них им пли ка ци ја ко је су ути ца ле на раз вој сти ла, ука зу ју на то да је филм од 
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ма ни фе сто ва ло кроз ме ђу соб не об ра чу не кри ми нал них гру па2 и као 
та кво би ло пре по зна то као је дан од нај јед но став ни јих ме ха ни за ма за 
ус по ста вља ње и гра ђе ње са спен са3) на кон фил ма Бо ни и Клајд углав ном 
ис по ља ва ло као ре ак ци ја на дру штве но по ли тич ке окол но сти које су из 
ко ре на ме ња ле аме рич ко дру штво у пе ри о ду од сре ди не 50-их до кра ја 
60-их го ди на ХХ ве ка (по пут ра та у Ви јет на му, уби ства Џо на Ке не ди ја 
(Jonh F. Ken nedy), Мал ко ма Ик са (Мalcom X) или Ку бан ске кри зе), чи ме 
је по ста ло алат со ци јал не ан га жо ва но сти и оп ште кри ти ке дру штва.

Отва ра њем јед ног са свим но вог по гла вља уну тар хо ли вуд ског фил-
ма у ко јем ју нак-хе рој све че шће би ва за ме њи ван ан ти ју на ком, филм-
ски сту ди ји обич ним сва ко днев ним екс те ри је ри ма а на ра тив фор ми ран 
на при ча ма о љу ди ма са мар ги не, на те о риј ском пла ну је до да ва њем 
при де ва „но ви“ ја сно и не дво сми сле но ди стинк тив но ус по ста вље на 
дру гост у од но су на пе ри од кла сич ног Хо ли ву да,4 чи ме је не ми нов но 
до шло и до пот пу ног пре о бли ко ва ња по је ди них жан ро ва, јер, ка ко то 
твр ди Ра фа е ла Мо ан (Rap ha el le Mo i ne): „они жан ро ви ко ји има ју идео-
ло шку и дру штве ну уло гу су под ло жни но вим од ре ђе њи ма и се ман тич-
ким или син так сич ким про ме на ма ко је су ре зул тат и на ста вак исто-
риј ских, дру штве них, ду хов них и филм ских про ме на“ (2006: 195).5 На 
тај на чин је и стил фил мо ва кла сич ног Хо ли ву да – ко ји је ду го вре ме на 
био ја сно струк ту ри сан кроз жан ров ски об ли ко ва не фор ме, пре све га 
због ин те ре са ве ли ких сту ди ја и њи хо вих по тре ба да се ко ри сни ку/пу-
бли ци кроз опро ба не на ра тив не ре цеп те ну де је ди но ни вои са др жа ја 
ко ји се ми ни мал но или го то во ни ка ко не раз ли ку ју од оно га што је било 
утвр ђе но као не у пит на тр жи шна вред ност ко ју је увек мо гу ће про да ти 
– за у век про ме њен.6 

сво јих по че та ка за ви сио пре све га од „кла сич них мо де ла при ча ња при че, ко ји су пре у зе ти 
од ли те ра ту ре, по зо ри шта, му зи ке и ви зу ел них умет но сти“ (бордвел, стајгер 1988: 607).

2 При мер: фил мо ви Ма ли Це зар (Lit tle Ca e sar, 1931) и Др жав ни не при ја тељ (The Pu blic 
Enemy, 1931).

3 Та ко ђе и за бав них ко мич них си ту а ци ја још од са мих по чета ка раз во ја ки не ма то гра-
фи је у фил мо ви ма Чар ли ја Ча пли на (Char lie Cha plin) или Ба сте ра Ки то на (Bu ster Ke a ton).

4 Ово се пре све га од но си на фил мо ве ре ди те ља као што су: Би ли Вајл дер (Billy Wil der), 
Ви ли јам Вај лер (Wil li am Wyler), Ал фред Хич кок (Al fred Hitchcock), Ели ја Ка зан (Elia Ka zan), 
Џон Форд (John Ford), Џон Хју стон (John Hu ston). 

5 Ова тврд ња се од но си на фил мо ве та да мла дих и још увек не а фир ми са них ау то ра као 
што су: Бра јан де Пал ма, Мар тин Скор се зе (Mar tin Scor se se), Френ сис Форд Ко по ла (Fran cis 
Ford Cop po la), Ви ли јам Фрид кин (Wil li am Fri ed kin), Боб Ра фа ел сон (Bob Ra fa el son), Пол 
Шре дер (Paul Schra der), Џон Ми ли јус (Jonn Mil li us).

6 Та ко ђе, услед за си ће ња јед но лич ним и оче ки ва ним глу мач ким по де ла ма у об ли ку 
та да већ ис тро ше них ли ца не ка да ве ли ких зве зда као што су: Џејмс Стју арт (Ja mes Ste wart), 
Кларк Гебл (Clark Ga ble), Ке ри Грант (Cary Grant) итд., до ла зи до по тре бе за по ја вом но вих 
мла дих глу ма ца као што су: Ро берт де Ни ро (Ro bert De Ni ro), Ал Па чи но (Al Pa ci no), Да стин 
Хоф ман (Du stin Hof fman), Ме рил Стрип (Meryl Stre ep), Да јан Ки тон (Di a ne Ke a ton), Џон Војт 
(Jon Vo ight), Хар ви Кај тел (Har vey Ke i tel).
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Ка да Ро лан Барт (Ro land Bart hes) го во ри о „по след њем све ту бај ке“, 
он та квом тер ми но ло ги јом ука зу је на исме ва ње ме ло дра ме ко је се ма-
ни фе сту је кроз ла ко ћу уби ја ња у кри ми на ли стич ким фил мо ви ма упо-
ре ђу ју ћи га са кли ма њем гла ве ан тич ких бо жан ста ва ко ји на тај на чин 
уни шта ва ју суд би не љу ди (барт 2013: 65). И упра во пре ко од но са пре ма 
смр ти као ко нач ном ефек ту на си ља де тер ми ни ше се још јед на од кључ-
них раз ли ка из ме ђу фил мо ва кла сич ног и Но вог Хо ли ву да. Ком па ра-
тив ном ана ли зом фил мо ва Ха у ар да Хок са (Ho ward Hawks) и Бра ја на де 
Пал ме (Brian De Pal ma), пред став ни ка кла сич ног и Но вог Хо ли ву да, 
ова тврд ња ће у на став ку овог ра да би ти до дат но ана ли зи ра на.

Ха у ард Хокс, ко ји је у сво јој ка ри је ри ре а ли зо вао не ко ли ко ганг-
стер ских, рат них и ве стерн фил мо ва7 ко ји су у осно ви об ра ђи ва ли те ме 
на си ља, ви ше је био склон ко ме ди ји и ме ло дра ми јер је по лич ном при-
зна њу: „при ли ком чи та ња при ча, пр во по ку ша вао да са гле да мо гућ ност 
да се од ње на пра ви ко ме ди ја, а ако та мо гућ ност не би по сто ја ла, тек 
он да би пра вио дра му“ (богданович 1980: 4). Ка ко да ље твр ди Пи тер 
Бог да но вич, Ха у ард Хокс ни ка да ни је ва жио за ау то ра ко ји је био пре-
по знат и це њен, али му је упра во та чи ње ни ца по мо гла да бу де са мо-
ста лан. „Од 1929. го ди не, Хокс ни је био ве зан ду го роч ним уго во ром ни 
за је дан сту дио те је у из бо ру мо гао да бу де сло бод ни ји од би ло ког филм-
ског рад ни ка из у зев Ча пли на. Био је у мо гућ но сти да би ра те ме и да 
сни ма сво је фил мо ве она ко ка ко же ли, без на те за ња с про ду цен ти ма“ 
(богданович 1980: 4). Упра во због то га – гра де ћи на ра тив фил ма Ли це 
са ожиљ ком (Scar fa ce, 1932) ко ји се осла ња на исти ни ту при чу о чу ве-
ном кри ми нал цу из Чи ка га Алу Ка по неу (Al Ca po ne) – Хокс од лу чу је 
да му узор бу ду жи вот, суд би не и од но си у јед ној од нај о мра же ни јих 
по ро ди ца у исто ри ји – по ро ди ци Бор џи ја. „За је да на ест да на смо на пи-
са ли при чу и ди ја ло ге. Еле мен ти ро до скр на вље ња у при чи о Бор џи-
ја ма мно го су ути ца ли на нас. Од нос из ме ђу бра та и се стре да ли смо 
са свим ја сно као ро до скр на ван. Али цен зо ри су нас по гре шно раз у ме ли 
и ста ви ли су са мо при мед бу да је од нос ме ђу њи ма су ви ше фин да би 
се при пи сао јед ном ганг сте ру“ (богданович 1980: 15). Та ко ђе, иа ко 
то ком фил ма Хокс че сто при ка зу је глав ног ју на ка као бес кру пу ло зног 
и не устра ши вог кри ми нал ца ко ји не ма ни ти мо рал не ни ти би ло ка кве 
дру ге ба ри је ре при ли ком оствaривања лич них ин те ре са, на са мом 
кра ју фил ма у ње му се бу де искре но пре и спи ти ва ње и жа ље ње због 
учи ње ног.8 

7 При мер: фил мо ви Кри ми нал ни код (The cri mi nal co de, 1930), Пут ка сла ви (The road 
to glory, 1936), Рио Бра во (Rio Bra vo, 1959).

8 Глав ни ју нак То ни Ка мон те (Tony Ca mon te) у на сту пу љу бо мо ре уби ја свог нај о да ни-
јег чо ве ка Ђи на Ри нал ди ја (Gu i no Ri nal do) не зна ју ћи да се он дан ра ни је вен чао са ње го вом 
се стром.
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За раз ли ку од Хок са, Де Пал ма у ри меј ку фил ма Ли це са ожиљ ком 
(Scar fa ce, 1983), иа ко умно го ме до след но сле ди го то во иден ти чан на-
ра тив ни ток, уноси не ко ли ко су штин ских про ме на ко је се пре све га 
од но се на дру штве но по ли тич ке при ли ке вре ме на у ко јем се филм од-
ви ја. Док је Хок сов ју нак „јед но ди мен зи о на лан“ кри ми на лац ја сно 
од ре ђен на чи ном игре, го во ром и ко сти мом, ко ји за вре ме про хи би ци-
је по ку ша ва да се на мет не као во ђа оста лим кри ми нал ним гру па ма у 
Чи ка гу, Де Пал ма од лу чу је да свог глав ног ју на ка учи ни по ли тич ким 
еми гран том са Ку бе, ко ји ће у по тра зи за „аме рич ким сном“ до кра ја 
фил ма по ста ја ти све ви ше гла дан на си ља, без ка ја ња или са мо и спи ти-
ва ња, што се кре шен дом ма ни фе сту је у по след њој сце ни фил ма. Иа ко 
су у оба фил ма глав ни ју на ци сит ни кри ми нал ци ко ји се бр зо ус пи њу 
на дру штве ној ле стви ци жељ ни нов ца, ста ту са и мо ћи, Де Пал ма за 
свог ју на ка ка же: „ла ко је упи ра ти пр стом у ње га (То ни ја Мон та ну), јер 
је он очи глед но лош, али и они ко ји упи ру пр стом у ње га су јед на ко 
ло ши. Њи ма тре ба ју та кви ју на ци, да би има ли на ко га да по ка зу ју. Али 
на кра ју он је искрен, чак и у свом злу“ (keeSey 2015: 78). Мо же се рећи 
да Де Пал ма пре вас ход но, пре ко свог ју на ка, има же љу да се об ра чу на 
са аме рич ким дру штве но по ли тич ким еста бли шмен том ко ји је, по њему, 
оли чен у дво лич но сти, док Хокс за циљ има ис тра жи ва ње уну тра шњих 
пси хо ло шких ко до ва глав ног ли ка и мо гућ но сти да они бу ду про ме-
ње ни. Иа ко и у Де Пал ми ном фил му глав ни ју нак у на сту пу бе са уби ја 
свог не ка да нај бо љег при ја те ља, му жа сво је се стре, што до во ди и до 
ње ног тра гич ног кра ја, овај за плет не пред ста вља кључ ни мо тив фил-
ма, већ је са мо је дан од еле ме на та у гра да ци ји ко нач ног лу ди ла глав ног 
ју на ка ко је се у пот пу но сти ма ни фе сту је у по след њој сце ни фил ма 
пре пу ној на си ља, ко ја је па ра диг ма сва ко дне ви це аме рич ког дру штва 
ка да су упо тре ба оруж ја и фи зич ко на си ље у пи та њу. Хокс свој филм 
за кљу чу је сце ном у ко јој се глав ни ју нак (по ни жен и мо рал но емо тив но 
по ра жен због се стри не смр ти) пре да је по ли ци ји и мо ли за ми лост. 

На са мом кра ју овог ра да као за кљу чак се на ме ће те за да со ци јал-
на ан га жо ва ност и по тре ба за кри ти ком дру штва у фил мо ви ма Но вог 
Хо ли ву да не би би ле мо гу ће да се на са мом по чет ку ни је од у ста ло од 
уста ље ног мо де ла кла сич ног Хо ли ву да по ко јем је упо тре бу на си ља 
би ло мо гу ће ра ци о на ли зо ва ти, а на кон то га и од трет ма на на си ља као 
за ба ве. „На си ље је у фил мо ви ма кла сич ног Хо ли ву да пред ста вља ло 
ма њи про блем у од но су на по на ша ње ју на ка ко је је на ру ша ва ло при-
мер мо ра ла на ко ји су гле да о ци тре ба ли да се угле да ју [...] Све је би ло 
под ло жно мо ра ли стич кој ра ци о на ли за ци ји (нпр. до бри мом ци про тив 
ло ших, рат је па као), због че га је на си ље мо гло би ти при ка за но и као 
об лик за ба ве ко јем се не мо же ни шта при го во ри ти“ (Prince 2003: 33). 
Филм ски ау то ри по пут Де Пал ме су се на тај на чин ја сно и не дво сми-
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след но од ре ди ли пре ма све из ра же ни јим об ли ци ма дру штве ног и сва ког 
дру гог на си ља ка ко на гло бал ном та ко и на ло кал ном ни воу, од лу чив ши 
да њи хо ва при ме на у фил мо ви ма бу де пре све га кри тич ка. „Ако на си ље 
де фи ни ше мо као на мер но на но ше ње штете дру гој осо би, мо ра мо да 
укљу чи мо и по ку ша је да се на не се ште та не чи јем са мо по што ва њу и 
од но си ма са дру гим љу ди ма. Та кви об ли ци на си ља се че сто за сни ва ју 
на пред ра су да ма и пра вед ној мр жњи кла си фи ко ва ним на осно ву со ци-
јал не кла се, ра сне при пад но сти, ре ли ги је или сек су ал не ори јен та ци је“ 
(bacon 2015: 151). Као по твр да ове те зе слу же фил мо ви као што су: По
ноћ ни ка у бој (Mid night Cow boy, 1969), Уби це и све до ци (The Pa ral lax Vi ew, 
1974), Ло вац на је ле не (The De er Hun ter, 1978) или Так си ста (Ta xi Dri ver, 
1976), ко ји вр ло пре ци зно кри ти ку ју мно го стру ке ре пре сив не об ли ке 
дру штве ног на си ља ко ји су у вре ме на ста ја ња тих фил мо ва, али и дан-
-да нас, гу ши ли и раз об ли ча ва ли иде је сло бо де ка ко по је ди на ца та ко и 
оне оп ште. На ве де ни фил мо ви не по ни шта ва ју на си ље, на про тив, вр ло 
оби ла то се ко ри сте њи ме, али са мо као ин стру мен том ко ји тре ба да нам 
ука же да ње го ва при ме на ни ка да и ни чим не мо же би ти оправ да на.
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Gvo zden R. Đu rić, Du brav ka Lj. La zić

ViolenceasanInstrumentofSocialEngagementandGeneralCriticism 
ofSocietyintheofNewHollywoodMovies

Sum mary

This pa per con si ders how a com ple tely dif fe rent re pre sen ta tion of vi o len ce ‒ as a 
con se qu en ce of glo bal and lo cal so cio-po li ti cal cir cum stan ces in the mid-1950s and 1960s 
‒ in flu en ced the chan ge in the style of Hollywo od mo vi es, which ul ti ma tely led to the 
cre a tion of a new nar ra ti ve wit hin the the ma tic-the o re ti cal fra me work cal led New Hollywo od. 
As a ca se study, the mo vi es Scar fa ce (1932) by Ho ward Hawks and its la ter re ma ke with 
the sa me na me from 1983, di rec ted by Brian De Pal ma, we re analyzed.

Keywords: New Hollywo od, mo vie the ory, Brian De Pal ma, vi o len ce, Ho ward Hawks, 
narativе, so ci ety, po li tics, so cial en ga ge ment.
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СО ЊА Р. ЈАН КОВ
Цен тар за ин те р ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти,  

Бе о град, док то ранд*

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

DIE UN TER MEN SCHEN И ФАН ТА СТИЧ НО  
КАО МЕ ТОД ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ТИ КЕ  
НА ПРИ МЕ РУ ФИЛ МА JO JO RAB BIT**

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ју филм ска сред ства ко ји ма се из ра жа ва осу да 
на ци стич ког кон цепта под љу ди у фил му Ђо ђо Зец (Jo jo Rab bit). Фо ку си ра се на два ме-
ђу соб но про же та аспек та фан та стич ног: на де се то го ди шња ко вог има ги нар ног при ја те ља 
Адол фа Хи тле ра и на деч је фан та стич не при ка зе Је вре ја. Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња је 
ин тер ди сци пли нар на, об у хва та ју ћи пси хо ло шке сту ди је и исто ри о граф ско-ком па ра-
тив ну ана ли зу ко ја у фик ци ји про на ла зи по ду дар но сти са исто риј ском пре зен та ци јом 
Дру гих као ни же ра се у на ци стич кој иде о ло ги ји. У ра ду се за кљу чу је да пре пли та њем 
исто риј ско-иде о ло шке ре ал но сти из ре цент не про шло сти са деч јом фан та зи јом, филм 
до би ја са ти рич но-кри тич ки тон и од ли ке фил ма о од ра ста њу, bil dun gsfil me, у ко јем про-
та го ни ста, де чак Ђо ђо, одбацује учења нацизма као нереална и детињаста. Као та кав, 
зна ча јан je до при нос филм ској умет но сти, али и кри ти ци фа ши зма и про бле ма ти за цији 
ре цент ног пе ри о да исто ри је. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фан та стич но, филм, Un ter mensch, под љу ди, пре зен та ци ја Је-
вре ја, пре зен та ци ја Дру гих.

Увод

Филм Jo jo Rab bit (Ђо ђо Зец, ре жи ја и сце на рио Та и ка Ва и ти ти,1 2019) 
пра ти Јо ха не са Бец ле ра (Jo han nes Bet zler, скра ће но Ђо ђо), де се то го ди-
шња ка ког мај ка опи су је као фа на ти ка ко ме је тре ба ло три не де ље да 

* jan kov so nja@g mail.com 
** Рад је развијен из предмета Феномен фантазије у уметности на другој години доктор-

ских студија Теорије уметности и медија, испитни професор: Тијана Поповић Млађеновић.
1 Та и ка Ва и ти ти (Ta i ka Wa i ti ti, пу но име Ta i ka Da vid Co hen) но во зе ланд ски je ре жи сер 

и сце но граф, по знат по ко ме ди ја ма ко је са др же фан та стич не еле мен те. Ме ђу ње го вим нај зна-
чај ни јим фил мо ви ма је Шта ра ди мо у сен ка ма (What We Do in the Sha dows, 2014), ре а ли зо-
ван као ква зи до ку мен та рац о вам пи ри ма у са вре ме ном до бу. 



154

се опо ра ви од шо ка да му де да ни је био плав, а ње гов има ги нар ни при-
ја тељ Адолф Хи тлер га ви ди као „нај ло јал ни јег ма лог на ци сту ког је 
икад упо знао“. По гле дом на на ци стич ки ре жим и Не мач ку 1945. го ди-
не из пер спек ти ве де се то го ди шња ка, филм за у зи ма ху мо ри сти чан, 
али и кри тич ко-иро ниј ски став. Већ шпи ца фил ма ука зу је на при ме ну 
ци тат но сти и пре пли та ње фак то гра фи је са фик ци јом, спа ја њем ар хив-
ских сни ма ка ма са ко је еу фо рич но са лу ти ра ју Хи тле ру и не мач ког син-
гла Komm, gib mir de i ne Hand (1964) гру пе Битлси (The Be a tles). Ре френ 
„до ђи, дај ми сво ју ру ку“ из пе сме Битлса у ком би на ци ји са на ци стич-
ким са лу ти ра њем от кри ва про стор ин тер тек сту ал но сти као по себ но 
по ље има ги нар ног у ко јем је гле да о цу кроз са ти ру да то да пу тем ана-
ли тич ког и кри тич ког чи та ња от кри ва тра го ве исто ри је и фак то гра-
фи је. Они се мо гу от кри ти и у раз ли чи тим сло је ви ма фан та стич ног у 
фил му и у ра ду се упра во то ме окре ће, те же ћи да се ана ли зи ра да ли 
под ма ском фан та сти ке филм при ка зу је исти ну о дис кри ми на ци ји и 
ома ло ва жа ва њу Дру гих.

У ра ду се фо ку си ра на два ме ђу соб но по ве за на при ме ра упо тре бе 
фан та стич ног ко ји су у фил му ме то до ло шки при ме ње ни да би се ство-
ри ла сли ка од ре ђе ног пе ри о да мо дер не исто ри је. Цен трал ни део ра да 
се окре ће ли ку Хи тле ра као има ги нар ног деч јег при ја те ља, ана ли зи-
ра ног у кон тек сту пси хо ло шких ис тра жи ва ња о ка рак те ри сти ка ма и 
свр ха ма овог ти па деч је има ги на ци је. У на став ку се ана ли зи ра низ 
фан та стич них при ка за Је вре ја по ла зе ћи од хи по те зе да су они у ве ћој 
ме ри ре флек си ја на на ци стич ки кон цепт под љу ди и ви ђе ње Је вре ја као 
истих ( jüdischen Un ter men schen), а у ма њој ме ри плод раз бук та ле деч-
је ма ште. У овом де лу се узи ма у об зир пре зен та ци ја под љу ди ко је је 
пла си ра ла про па ган да, као и при ме ри ре пре зен та ци је Дру гих у европ-
ској исто ри ји. Циљ ра да је да се ука же да фан та сти ка пре у зи ма уло гу 
дру штве не кри ти ке, на при ме ру фил ма Jo jo Rab bit. 

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња и те о риј ски оквир

У фил му Jo jo Rab bit пре по зна је се не ко ли ко ни воа фан та стич ног: 
(1) Ђо ђо о ва мај ка Ро зи (Ro sie) при ме њу је јед но ве че игру уло га, опо-
на ша ју ћи Ђо ђо о вог оца ко ји обо ма не до ста је; (2) Је вреј ка Ел са Kор 
(Ko rr) пре у зи ма иден ти тет Ђо ђо о ве пре ми ну ле се стре Ин ге; (3) Ђо ђо 
ства ра низ пи са ма за Ел су, пред ста вља ју ћи их као да су од ње ног деч ка; 
(4) Ђо ђо пре у зи ма ал тер на тив ни иден ти тет ‘хра брог зе ца’; (5) ка пе тан 
Kленцендорф (Klen zen dorf) ства ра уни фор му-ко стим са шљо ки ца ма, 
ре са ма, пер ја ни цом и пла штом за по след њу од бра ну гра да и да је чи-
та вом до га ђа ју кар не вал ски ка рак тер; (6) Ђо ђо вр ло крат ко ла же Ел су 
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да је Не мач ка по бе ди ла,2 да га не би на пу сти ла. Два до ми нант на аспек та 
фан та стич ног ко ји фил му да ју са ти ри чан и кри ти чан тон пред ста вља ју 
(7) по ја вљи ва ње Хи тле ра као има ги нар ног Ђо ђо о вог при ја те ља (као вид 
in tra-di t фан та зи је) и (8) фан та стич не при че о Је вре ји ма ко је раз ме њу-
ју и раз ви ја ју Ел са и Ђо ђо (као вид en tre-de ux-su jets фан та зи је). У ова 
два фан та стич на то ка оства ру ју се две основ не де фи ни ци је фан та зи је 
пре ма Kембриџовом реч ни ку – као при јат не, за ми шље не си ту а ци је 
ко ја има ма ло шан се да се ика да оства ри и као при че ко ја је вр ло дру-
га чи ја од ре ал но сти и укљу чу је ко ри шће ње ма ги је.

Сход но ода би ру два до ми нант на при ме ра фан та стич ног у фил му 
Jo jo Rab bit за ана ли зу, у ра ду се при ме њу је ин тер ди сци пли нар на ме то-
до ло ги ја ко ја омо гу ћа ва ма пи ра ње од но са фик ци је, исто риј ске ре ал но-
сти и кри тич ког од но са пре ма њој. За ана ли зу од но са Ђо ђоа и ње го вог 
има ги нар ног при ја те ља Хи тле ра, при ме њу је се ли те ра ту ра о деч јој пси-
хо ло ги ји са по себ ним фо ку сом на деч је има ги нар не при ја те ље. Ана ли-
зи ра се у ко јој ме ри Ђо ђо ов Хи тлер има емо тив ну, али и дру штве но-дис-
кур зив ну уло гу, ути чу ћи на ње го во по на ша ње и ак ци је ко је пред у зи ма. 
С дру ге стра не, ука зу је се на то да пре зен та ци ја Хи тле ра као има ги-
нар ног при ја те ља де те та да је по себ но са ти ри чан и кри тич ки тон це лом 

2 За ни мљи во је да Ен ци кло пе ди ја фан та зи је (ур. John Clu te) има од ред ни цу „Хи тлер 
по бе ђу је“ ко ја се од но си на, ве ћи ном ли те рар на, де ла ме ђу ко ји ма су и она где је Хи тлер 
вам пир те му бе смрт ност вре ме ном до но си по бе ду (стр. 469). 

Сл. 1. Камп за немачку омладину
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фил му. У на став ку ра да, при ме њу је се ком па ра тив на ана ли за ко ја по-
ре ди деч је фан та стич не при ка зе Је вре ја као Дру гих, на ста ле под ути-
ца јем иде о ло шког обра зо ва ња, и при ка зе Је вре ја у ре жим ским пам фле-
ти ма из 1942. го ди не. 

Фан та зи ја се у овом ра ду схва та као не што ви ше од за ба ве и сред-
ства бе га. Она омо гу ћа ва да „по но во про жи ви мо (чак и по бољ ша мо) 
про шлост, про це су је мо и по ми ри мо се са про бле ми ма у са да шњо сти 
и ан ти ци пи ра мо бу дућ ност“ (taylor 1999: 163). Пре ма Џи му Ка си ју 
(Jim Ca sey), фан та зи ја, са мим сво јим по сто ја њем, „пред ста вља про тив-
ни ка до ми нант них по ли тич ких и кон цеп ту ал них иде о ло ги ја“ (2012: 116) 
и то је упра во слу чај са свим ни во и ма фан та стич ног у ве зи са на ци стич-
ким ре жи мом у фил му Jo jo Rab bit. Пре ма Деј ви ду Ри ку (Da vid Rick), 
фан та зи ја је увек тран сфор ма тив на (2019: 68) и не мо же да има са мо 
јед ну свр ху (2019: 66). За Ђо ђоа, она има зна чај ну уло гу у ње го вом од-
ра ста њу. Са ста но ви шта ства ра ња фил ма, она има зна чај ну уло гу да 
ре ал на, исто риј ска ви ђе ња Дру гих пред ста ви као уо бра зи љу, хир, би-
зар ност, из ми шљо ти ну, тре нут ни укус, ма шта ри ју за не се них или при-
вид ност (Клајн, шиПКа 2008). Из тог раз ло га за слу жу је де таљ ни ју 
ана ли зу.

Ре зул та ти и ди ску си ја
Хи тлер као деч ји има ги нар ни при ја тељ

Та ња Зи тун (Ta nia Zit toun) и Фре де рик Чер кја (Frédéric Cer chia) 
има ги на ци ју ви де као jo u is san ce, за до вољ ство ко је по ма же де те ту да 
пре мо сти про цеп из ме ђу свог су бјек тив ног све та или же ље и да те 
ре ал но сти. Она та ко ђе омо гу ћа ва „да ан ти ци пи ра мо, пред ви ди мо и 
ре а гу је мо на си ту а ци је са ко ји ма се још ни смо су о чи ли; раз мо три мо 
раз ли чи те по сле ди це про шлих и бу ду ћих до га ђа ја; и за ми сли мо мо гу ће 
раз ло ге за да ти до га ђај. У том сми слу, има ги на ци ја пот по ма же на ше 
уо би ча је но схва та ње ре ал но сти и има глав ну уло гу у адап та ци ји“ (zit
toun, cerchia 2013: 314). Исто сма тра и Ка рен Меј џорс (Ka ren Ma jors) 
ко ја деч је има ги нар не при ја те ље ви ди као „‘мо сто ве ка ре ал но сти’ 
пре ко ко јих де ца ис про ба ва ју по на ша ње и по бе ђу ју емо ци је у ве зи са 
до га ђа ји ма из свог жи во та“ (2009: 35).

Де ца са има ги нар ним при ја те љи ма „‘ве жба ју’ си ту а ци ју ко ја у њима 
иза зи ва анк си о зност, по пут од ла ска код зу ба ра или ле те ња ави о ном“ 
(StePhenS, web), али им има ги нар ни при ја те љи по ма жу и да се из бо ре 
са са да шњим и про шлим до га ђа ји ма. Де ца од њих до би ја ју „без у слов ну 
љу бав и мо гу да им по ве ре тај не бри ге без бо ја зни да ће би ти осу ђи ва-
на, ка жње на или на пу ште на“ (StePhenS, web). Че сто ство ре ни да би се 
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са вла дао осе ћај од ба че но сти, уса мље но сти, за не ма ре но сти или стра ха, 
има ги нар ни при ја те љи „има ју низ зна чај них свр ха у де те то вом жи во-
ту, омо гу ћа ва ју ћи при јат но скло ни ште, при сне пра ти о це, ис пу ње ње 
же ља, за ба ву и игра ње“ (MajorS 2009: 81). Они су ве о ма „дру же љу би ви, 
за ви сни од де те та и по у зда ни; до бро слу ша ју и обра ћа ју па жњу на де те“ 
(MajorS 2009: 121), због че га их де ца че сто „во ле ви ше не го сво је ре ал-
не при ја те ље“ (taylor 1999: 113).

Пси хо ло шка ис тра жи ва ња ука зу ју да су има ги нар ни при ја те љи 
нај че шће очу ђе ни љу ди (41%) (taylor 1999: 13), али та ко ђе мо гу би ти 
и жи во ти ње, ‘ожи вље не’ играч ке и нај не о бич ни ја би ћа. Из тог раз ло га 
су вр ло ра зно вр сни, али је при ме ће но да има ги нар ни при ја те љи де ча ка 
и де вој чи ца у нај ве ћем бро ју слу ча је ва има ју не ке за јед ни чке осо би не 
ко је их ме ђу соб но раз ли ку ју. Има ги нар ни при ја те љи де ча ка су нај че-
шће „ве ћи, ја чи и ста ри ји, спо соб ни ји од њих са мих и моћ ни [...] док су 
они де вој чи ца мла ђи и по треб на им је њи хо ва не га и по моћ“ (StePhenS, 
web). Има ги нар ни при ја те љи де ча ка „има ју спо соб ност да ра де ства ри 
за ко је је де те ису ви ше ма ло“ (MajorS 2009: 94), „уме ју да са вла да ју 
пре пре ке на ко је де те на и ла зи у ре ал ном жи во ту“ (taylor 1999: 70) и 
че сто пред ста вља ју „ста ри је му шке, ком пе тент не уз о ре ко ји ма се де те 
ди ви“ (MajorS 2009: 96). Упра во та кав је има ги нар ни при ја тељ Ђо ђоа 
Бец ле ра – Адолф Хи тлер. Осим што је „спа си лац др жа ве“, Ђо ђо ов 
Хи тлер има и су пер моћ да су му но ге от пор не на бом бе, по не кад но си 

Сл. 2. Елса и Ђођо
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пер је јер је по гла ви ца3 и ор га ни зу је при је ме на ко ји ма се је ду јед но ро зи 
за ве че ру. По ред то га, он има зна чај ну уло гу за Ђо ђо о во са мо по у зда ње 
и но ше ње са угње та ва њем од стра не ста ри јих де ча ка, од су ством оца 
и смр ћу се стре, али и са по вре дом ко ја га је оста ви ла хро мог и са ожиљ-
ци ма на ли цу, због че га се бе сма тра „де фект ним“. 

На кон што је до био на ди мак Ђо ђо Зец, по што ни је хтео да уби је 
зе ку, Ђо ђо је био жр тва исме ва ња дру ге де це ко ја су га сма тра ла сла-
бим, не спо соб ним и без вред ним чла ном на ци стич ког дру штва. Има ги-
нар ни при ја тељ га у том тре нут ку те ши да је зец вр ло хра бар: „зец се 
сва ко днев но су сре ће са опа сно сти ма док ло ви шар га ре пе за сво ју по ро-
ди цу и др жа ву [...] мо ја ће им пе ри ја би ти пу на раз ли чи тих жи во ти ња, 
ор ло ва, ла во ва, сло но ва, но со ро га, ок то по да, но сок то да, чак и моћ ног 
зе ца“. У овој фан та стич ној сли ци, Ђо ђо до би ја рав но прав но ме сто у 
Хи тле ро вој нај бо љој вој сци, за чим жу ди кроз го то во цео филм. Има-
ги нар ни Хи тлер му да је по треб ну по твр ду ко ја на до ме шта све ње го ве 
‘не до стат ке’: „исти на је да си ма ло жго љав, не по пу ла ран и још увек не 
мо жеш да ве жеш пер тле иа ко имаш већ де сет го ди на, али си та ко ђе и 
нај бо љи, нај ло јал ни ји ма ли на ци ста ког сам икад упо знао“.

Пре ма Kарен Меј џорс, има ги нар ни при ја те љи ко ји „су сре ћу емо-
тив не и/или дру штве не по тре бе де те та, као што је но ше ње са бе сом 
или уз не ми ре но шћу, или по бољ ша ва ње са мо по у зда ња, ве ро ват ни је ће 
би ти при ват ни“ (MajorS 2009: 95), то јест де те не ће го во ри ти дру ги ма 
о њи ма. То је слу чај и са Ђо ђо о вим Хи тле ром – кри је га од свог дру га 
Јор ки ја, вр шња ка ко ји му је у су шти ни нај бо љи и је ди ни друг, ма да га 
Ђо ђо сма тра дру гим нај бо љим дру гом јер је на пр вом ме сту Хи тлер. 
Је ди ни лик у фил му ко ји Ђо ђоу спо ми ње да је имао има ги нар ног при-
ја те ља је ка пе тан Kленцендорф, ко ји и ина че има очин ски и за штит-
нич ки од нос пре ма ње му. Kленцендорф је као де те имао „при ја те ља 
ко ји је мо крио ње гов кре вет док је он спа вао и до вео га ти ме у број не 
не при ли ке“.

Упр кос емо тив ној по др шци ко ју пру жа, Ђо ђо ов Хи тлер је у не ко-
ли ко сце на мно го де ти ња сти ји и не зре ли ји од ње га, што опет омо гу-
ћа ва Ђо ђоу да схва ти да он сам од ра ста, ме ња се и по ста је бо ља осо ба. 
Ре ци мо, Ђо ђо зна за из раз „re ver se psycho logy“, а Хи тлер не. Kада у би-
бли о те ци тра жи Рил ке о ве пе сме да би се по ве зао са Ел сом, Је вреј ком 
ко ју на ла зи у сво јој ку ћи, Хи тле ро ва ре ак ци ја је: „Од лич но раз ми шља ње! 
Ис ко ри сти ће мо све ове књи ге да на пра ви мо под кроз ко ји она мо же да 
про пад не у гне здо пу но пи ра на и вул кан ске ла ве“. На кон Ђо ђо о вог 
збли жа ва ња са Ел сом, Хи тлер отво ре но по ка зу је љу бо мо ру што Ђо ђо 

3 Ово је је дан од мно гих при ме ра ко ји ма се гле да о цу ста вља до зна ња ко ли ко је Ђо ђоу 
стра на мр жња пре ма љу ди ма ко је је на ци стич ки ре жим кла си фи ко вао као под љу де. 
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има но вог при ја те ља и што му не по све ћу је до вољ но па жње, шу та и 
тре ска ства ри као раз ма же но де ри ште ка да Ђо ђо не пре ки да дру же ње 
са Ел сом. Уз све то, кроз ње гов го вор се суп тил но про вла че ци та ти из 
ре ал них Хи тле ро вих го во ра. Схва та њем шта Хи тлер за и ста је сте и ра-
ста ја њем од ње го ве ју де о фо би је и мр жње пре ма Је вре ји ма, Ђо ђо се све 
ви ше окре ће од свог има ги нар ног при ја те ља, што кул ми ни ра у сце ни 
то ком оп са де ка да Ђо ђо гла ду је, а Хи тлер је де јед но ро га. По ста је му 
ја сно да ње гов има ги нар ни при ја тељ не мо же да му по мог не да се из-
бо ри са смр ћу се стре, смр ћу мај ке, од су ством оца, фи зич ком тра у мом, 
гла ђу, а уз то још осу ђу је Ђо ђо о во при ја тељ ство са Ел сом. (Има ги нар ни) 
Хи тлер та ко гу би свр ху по сто ја ња, те га Ђо ђо сим бо лич но из ба цу је 
из свог жи во та, ре чи ма „Fuck off, Hi tler“. 

Kада су у пи та њу ду го роч ни ефек ти има ги нар них при ја те ља, деца 
ко ја их има ју су се по ка за ла бо ља у ре ша ва њу си ло ги за ма (lillarD и 
др. 2013: 12) и „при ча ју раз ра ђе ни је при че“ (lillarD и др. 2013: 22) од 
оних ко ја их не ма ју. Kада је Ђо ђо у пи та њу, ово по себ но до ла зи до 
из ра жа ја у од но су са Је вреј ком Ел сом, школ ском дру га ри цом ње го ве 
пре ми ну ле се стре, што је раз ра ђе но у на ред ном делу. Они за јед но пре-
жи вља ва ју рат уз по моћ фан та зи је и Ел са му по ста је при ја тељ ко ји му 
по ма же у пре жи вља ва њу, при че му уви ђа да ње гов има ги нар ни при-
ја тељ не ма моћ да га при пре ми за ре ал ност.

Der Un ter mensch и фан та стич не пре зен та ци је Је вре ја

Пи та ње упли ва фан та стич ног у пре зен та ци ју Је вре ја се пр ви пут 
у фил му про бле ма ти зу је у сце на ма у кам пу за не мач ку омла ди ну (De
utsches Jun gvolk in der Hi tler Ju gend) ко ји је та да био оба ве зан за де цу 
уз ра ста де сет до че тр на ест го ди на. Де ца ов де уче да Је вре ји има ју 
ро го ве, змиј ски је зик, зе ле ну крв, кан џе, ду ге оч ња ке и кр љу шти „јер 
се не ка да дав но Је вреј па рио са ри бом“ (fra u lein Rahm).4 Је вре ји су 
„по том ци Са та не и си шу крв хри шћан ске де це то ком бар ми цве“ (ibid.). 
Ово по то ње ви ђе ње се мо же про чи та ти као фан та стич на при ча за децу, 
ме ђу тим, она је ре зул тат ви ше ве ков не пре зен та ци је Је вре ја као не при-

4 Она је лик у чи јим се ста во ви ма са би ра ју пред ра су де и сте ре о тип на ви ђе ња Дру гих 
ко ја су пре ра сла у чи та ве фан та стич не све то ве без ло ги ке и сми сла. Ре ци мо, њен ујак је 
по стао пи ја ни ца и коц кар на кон што га је не ки Је вре јин хип но ти сао, а та ко ђе је по чео и да 
ва ра сво ју же ну и има не при ме ре не од но се са сво јом се стри чи ном, што је све је вреј ска кри-
ви ца, то јест фан та стич на екс тен зи ја би блиј ске кри ви це ко ја се при пи су је Је вре ји ма. По том, 
њен при ја тељ је јед ном срео не ке Ру се и они су га по је ли (при че му се по ста вља пи та ње ко 
и ка ко јој је он да пре нео ту при чу). У сце на ма по след ње не мач ке од бра не, ви ди мо је ка ко 
де се то го ди шњем Јор ки ју да је пи штољ са ин струк ци ја ма да пу ца у сва ког ко „не из гле да као 
ми“. Сам Јор ки у оп сад ним да ни ма исто да је не ко ли ко сли ка Дру гог – Ја пан ци, ко ји су са да 
је ди ни при ја те љи Нем ци ма, не из гле да ју ни ма ло ари јев ски, док се Ру си и Бри тан ци па ре са 
пси ма, а Ру си још и је ду бе бе. 
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ја те ља хри шћан ства, где је „ско ро сва ка ба рок на по сти ла са др жа ла 
ан ти је вреј ске одељ ке“ (SoukuP 2018: 28).

Сва де ца у кам пу ова кав при каз ипак не схва та ју озбиљ но. За па жа-
ње да је Је вре је те шко пре по зна ти јер из гле да ју исто као и Нем ци, Ђо ђоу 
пр во ис ка зу је ње гов друг Јор ки, а по том и ка пе тан Kленцендорф ко ји 
иро нич но ко мен та ри ше да би би ло ко ри сно на пра ви ти не ку књи гу ко ја 
би би ла во дич ка ко пре по зна ти Је вре је.5 Док Јор ки јев ар гу мент Ђо ђо 
по би ја ти ме што би Је вре је пре по знао по ро го ви ма и ми ри су на про кељ, 
ка пе та но ву иде ју о во ди чу за пре по зна ва ње Је вре ја озбиљ но и те мељ но 
при хва та, ре а ли зу ју ћи књи гу у са рад њи са Је вреј ком Ел сом ко ју про-
на ла зи ка ко се кри је у његoвој ку ћи. 

Сце не от кри ва ња Ел се Kор у ку ћи, до жи вље не кроз Ђо ђо о ву пер-
спек ти ву, до би ја ју од ли ке жан ра хо ро ра и Ел са од мах схва та да ње гов 
страх од Је вре ја мо же да ис ко ри сти ка ко би се по ве за ла са де ча ком, са-
чу ва ла се бе, али и ње го ву мај ку ко ја јој је пру жи ла скло ни ште. По твр-
ђу је му ње гов страх да је дух,6 а на ње го ву ини ци ја ти ву се упу шта у 

5 „Ђо ђо: Ми слим да не бих био у ста њу да пре по знам [Јевреја]. Kленцендорф: Ни ја. 
Без њи хо вих сме шних ше ши ра, то је го то во не мо гу ће. Не ко би тре ба ло да на пи ше књи гу о тој 
те ми. Фин кел: То би све учи ни ло мно го лак шим. Kленцендорф: То би био хит! Фин кел: Да!“ 
[превод С. Ј].

6 Јед на од пр вих реч нич ких де фи ни ци ја фан та стич ног је дух/утва ра (Клајн,шиПКа 
2008).

Сл. 3. Детаљ Ђођоове књиге
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ства ра ње и раз ра ђи ва ње фан та стич них при ка за Је вре ја ка ко би Ђо ђо 
на пра вио књи гу о од ли ка ма „те ра се“. Она не при ста је од мах на то и 
чи тав про цес при ча ња при ча и пра вље ња књи ге је пун ком про ми са, 
то јест тран сгре си ја, „из ме на ко је ме ња ју пра ви ла и да љи раз вој игре“ 
(Møller 2015: 333).7 „Је вреј ске“ од ли ке ко је на ла зе ме сто у књи зи се 
мо гу по де ли ти у че ти ри гру пе:

1. При ка зи ко ји се осла ња ју на фан та змо ло ги ју о вам пи ри ма: во ле 
укус кр ви, има ју моћ да кон тро ли шу дру ге умо ве, жи ве ме ђу нор-
мал ним љу ди ма та ко што им пре у зи ма ју ку ће и спа ва ју ви се ћи са 
пла фо на као сле пи ми ше ви, из ла зе из зе мље. 

2. При ка зи ко ји об у хва та ју по сто је ће сте ре о ти пе и дис кри ми на тор-
ни го вор ко ји је Ђо ђо нај ве ро ват ни је мо гао да чу је на ули ци: они су 
де мо ни ко ји во ле но вац, ни су пра ве осо бе, ра би ни ко ри сте од се-
че не вр хо ве пе ни са као че по ве за уши. 

3. Фан та стич ни при ка зи ко ји су да ља раз ра да при ка за уте ме ље них 
на сте ре о ти пи ма: жи ве у ко шни ца ма у ко ји ма ма ти ца Је вреј ка 
ле же ја ја, ро го ви им ра сту тек у 21. го ди ни, има их ко ји хо да ју ше-
сто но шке, ја шу зми јо ли ке не ма ни, не ки су у ства ри па цо ви са људ-
ском гла вом. Ова кви при ка зи су слич ни ви ђе њу ко је има Ђо ђо ов 
има ги нар ни при ја тељ Хи тлер ко ји Је вре је ви ди ка ко ле те кри ли-
ма сле пог ми ша, си ла зе низ дим ња ке и је ду не ду жне на ци сте. 

4. Ел са уба цу је и сар ка стич ну оп сер ва ци ју да су алер гич ни на хра ну 
– сир, хлеб, ме со, кек си ћи их уби ја ју мо мен тал но, као ре фе рен цу 
на „ис хра ну“ ко ју има ју у ло го ри ма. 

Пот пу на де ху ма ни за ци ја и сво ђе ње Је вре ја на ства ри не на ла зи 
ме сто у књи зи, али је из ра жа ва Ђо ђо ов има ги нар ни при ја тељ. По ред 
то га, Ел са цр та и пра во ста ни ште Је вре ја: Ђо ђо ов пор трет/гла ву, ука-
зу ју ћи му да Је вре ји ту жи ве, у има ги на ци ји љу ди. С дру ге стра не, у 
ве зи са ствар ном мо ћи Је вре ја, Ђо ђо о ва мај ка Ро зи ука зу је Ел си да је 
та моћ ње но пре жи вља ва ње – до кле год је она жи ва, до кле год је не ко 
од Је вре ја жив, на ци сти не ће по бе ди ти, да кле не ће ни ка да по бе ди ти. 

Ђо ђо књи гу на сло вља ва Yoo hoo Jew, што је у фил му ди рект на ре-
фе рен ца на Ја хуе (Yaho os) из са ти рич ног ро ма на Гу ли ве ро ва пу то ва ња 
(1726) Џо на та на Свиф та (Jo nat han Swift). У Свиф то вом ро ма ну, Ја хуи 
су при ми тив на, пр ља ва би ћа ко ја су фи зич ки го то во исто вет на са љу-
ди ма, оп сед ну та ле пим ка ме њем ко је на ла зе у бла ту. Фан та стич ни и 
по грд ни при ка зи Дру гих се жу знатно да ље у исто ри ји Евро пе. Лон-
дон ски тр го вац Џон Лок (John Lock) на кон пу та у за пад ну Афри ку 

7 Медлер сма тра да је игра ње „спрем ност да се при хва те тран сгре сив ни чи но ви, то 
јест да се из ме не сце на ри ји игре ка ко би она мо гла да се на ста ви“ (op. cit., 328). 
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1561. опи су је Афри кан це као „зве ри ко је не ма ју ку ће, али не ма ју ни 
гла ве, те су им уста и очи на гру ди ма“ (уп. aDichie 2009). При ка зи Је-
вре ја у Ђо ђо о вој књи зи и у омла дин ском кам пу су слич ни овим опи-
си ма и из гле да ју као плод деч је ма ште или као иде оло шки уте ме ље не 
фан та стич не при че за де цу, ме ђу тим, оне су би ле при сут не и у „све ту“ 
од ра слог на ци стич ког ко лек ти ва, а слич ни при ка зи ве ко ви ма оби та-
ва ју и у на род ним по сло ви ца ма и уз ре чи ца ма. 

Пам флет Der Un ter mensch из 1942. слу жио је као Ђо ђо о ва књи га 
да ма се обра зу је да пре по зна ју су бљу де и укљу че се у рат про тив њих. 
Пам флет је за су бљу де сма трао му ла те, „Ци га не и цр но ко жне ди вља-
ке“ (Der Un ter mensch 1942), док су во ђе ових „хор да“ Је вре ји. Kонцепт 
ни жих љу ди се у Евро пи ко ри стио и ра ни је, у окви ру про па ган де про-
тив Ср ба 1922. го ди не ко ја при ка зу је ау стро у гар ску пе сни цу ка ко гње-
чи Ср ба са гла вом шим пан зе, уз сло ган „Ср би ја мо ра умре ти“ (Ser bien 
muss ster bien), али је у пам фле ту Der Un ter mensch ела бо ри ран. У ње му 
је суб чо век при ка зан као:

– Би о ло шко би ће, ко је је ство ри ла при ро да, ко је има ру ке, но ге, очи, 
уста, чак и на зна ку мо зга. Ме ђу тим, са мо је де ли мич но чо век. 
Иа ко ли чи на чо ве ка, ду хов но је и пси хо ло шки ни же од би ло ко је 
жи во ти ње.

– Звер ме ђу зве ри ма. 
– Оби та ва у ха о су и мра ку, бо ји се све тла. Пре фе ри ра па као на зе-

мљи а не сун че ву све тлост. Ста ни ште су му ја ме и мо чва ре, и 
упра во је та мо на шао свог во ђу – веч ног Је вре ја ко ји ма ни пу ли ше 
овим не ху ма ним би ћи ма, ис квар љу је их и ко рум пи ра док их не 
ује ди ни у за јед нич ком ци љу: уни ште њу пра вог чо ве ка.

– Нај ве ћи је не при ја тељ чо ве чан ства. Има по тре бу да уни шта ва, 
је ди ни циљ му је ха ос (Der Un ter mensch 1942). 

Из ових на во да се ви ди ве лик број слич но сти са опи си ма Је вре ја 
у омла дин ском кам пу и Ђо ђо о вој књи зи, чи ме је фан та зи ја у исто ри ји 
до би ја ла свр ху у ин док три на ци ји це лог ста нов ни штва, а не са мо де це. 
Пам флет је та ко ђе са др жао илу стра ци је у ви ду фо то гра фи ја са ана ли-
зом раз ли ка у фи зи о но ми ји. С јед не стра не су пред став ни ци „ари јев ске 
ра се“ – die Uber men schen, не мач ка вој на ли ца ко ја се „ви те шки бо ре 
про тив хор де под љу ди“, а с дру ге стра не су пор тре ти Је вре ја пред ста-
вље ни као „во ђе под љу ди из под зе мља“, „зве ри у људ ској фор ми“, 
„про сеч ни след бе ник кул та Са та не“, „они ко ји су на пу сти ли мрач ни 
ге то ис точ них гра до ва“ (Der Un ter mensch 1942). 

Хи тлер је та ко ђе про па ги рао да се Сло ве ни мно же као зе че ви 
(Ka nin chen fa mi lie) и „ши ре се као та лас пр љав шти не са ци љем да дез-
ор га ни шу си сте ма тич ност ци ви ли за ци је и уне су ха ос“ (19. 9. 1941, уп. 
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kerchaW 2000: 57).8 У на сло ву фил ма мо же мо ви де ти и ре фе рен цу на 
тај део про па ган де. Пре ма Хи тле ру, Вол га је би ла не мач ка ре ка Ми сиси-
пи, одва ја ју ћи европ ске „цр ве но ко шце“ – Сло ве не – од ци ви ли за ци је 
(DoWning 2009: 48). Они су ти ме би ли та ко ђе сма тра ни за Un ter men schen, 
као и Је вре ји, Ро ми, Афри кан ци, љу ди са мен тал ним или фи зич ким 
смет ња ма, хо мо сек су ал ци, ‘де ге не ра тив ни’ умет ни ци, по ли тич ки ди си-
ден ти и нај си ро ма шни ји слој дру штва ко ји је при бе га вао про сја че њу 
и про сти ту ци ји да би пре жи вео. У на ци стич ком дру штве ном уре ђе њу, 
је ди ну свр ху ко ју су ови љу ди ио ле мо гли има ти за дру штво за жи во-
та је да се екс пло а ти шу као рад на сна га у ло го ри ма. У фил му ве ћи на 
од ра слих ли ко ва у сва ком мо мен ту мо же на стра да ти као под љу ди, али 
они ипак не жи ве у стра ху и не кри ју сво је пра во ли це од се бе – Ро зи 
је ак тив ни члан от по ра, ка пе тан Kленцендорф га ји је два при мет ну 
при влач ност пре ма свом ко ле ги Фин ке лу и уте ху од раз о ча ре ња у си-
стем на ла зи у ал ко хо лу.

Опа сност ова квих при ка за је што оби та ва ју у ко лек тив ној све сти 
ве ко ви ма. Ила на Ро сен при ис тра жи ва њу пре зен та ци је Дру гих у ма ђар-
ским ка зи ва њи ма и по сло ви ца ма XIX и XX ве ка уо ча ва да Ро ми и 
Је вре ји има ју нај по грд ни је при ка зе, док су из ре ке о Је вре ји ма да ле ко 

8 За Un ter men schen су од сло вен ских на ро да пр вен стве но сма тра ни По ља ци, Ср би, 
Ру си, Укра јин ци, не сви сло вен ски на ро ди. 

Сл. 4. Ђођо једе отпатке, а имагинарни Хитлер једнорога
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ви ше не при ја тељ ски на стро је не. Слич но као и у пам фле ту Der Un ter
mensch, Је вре ји у ко лек тив ним ка зи ва њи ма „ву ку дру штво у си ро ма-
штво и за о ста лост, док су мо дер ни, шко ло ва ни и про фе си о нал ни Је вре-
ји оп ту же ни да кра ду дру штве на сред ства као што су шко ло ва ње и до бро 
пла ће ни по сло ви“ (roSen 2017: 71). Је вре ји су у XX ве ку при ка за ни као 
„не вер ни ци, об ма њи ви, лу ка ви [...] не мир ни, сла би, јад ни“ (roSen 2017: 
74), док су их ис ка зи у XIX ве ку углав ном „сво ди ли на ства ри, а не на 
су бјек те“ (roSen 2017: 77). 

Уво ђе њем деч је фан та зи је, Та и ка Ва и ти ти раз го љу је фан та зи ју 
ко ја је би ла ре ал ност и део сва ко дне ви це у на ци стич ком ре жи му. По-
грд ни фан та стич ни при ка зи Је вре ја ко ји су до би ли по ли тич ку пот по-
ру ре жи ма по ста ја ли су ре ал ност због ко је су сто ти не хи ља да љу ди 
из гу би ле жи во те или би ле ли ше не основ них људ ских пра ва, де ху ма-
ни зо ва не. Пре во ђе њем тих при ка за у пер спек ти ву де те та, по ста вља 
се пи та ње ка ко су ма се од ра слих љу ди то мо гле при хва ти ти и ка ко се 
слич ни при ка зи одр жа ва ју у ко лек ти ви ма то ком ве ко ва. 

За кљу чак
Фан та зи ја у фил му Jo jo Rab bit по ма же ли ко ви ма да пре жи ве сва-

ко дне ви цу ра та и њу при ме њу ју ка ко деч ји та ко и од ра сли ли ко ви. Ипак, 
при ка зи ва њем од ре ђе ног ре жи ма и иде о ло ги је кроз пер спек ти ву де-
се то го ди шњег де те та, оства ру је се при вид да је све ви ђе но у ве ћој или 
ма њој ме ри плод деч је ма ште или фан та стич них при ча за де цу. Ана-
ли зом се ис по ста вља да је то са мо де ли мич но слу чај. Са гле да ва њем 
Адол фа Хи тле ра као ма ње зре лог има ги нар ног при ја те ља де се то го ди-
шњег де ча ка ука зу је се на го то во де ти њу и не зре лу пре пла ше ност од 
Дру гих иза ве ћи не ње го вих од лу ка и јав них го во ра, као и на чи ње ни цу 
да је има ги нар ни лик ње го ве по ја ве, као идол, био узор ма са ма ко је су 
му скан ди ра ле и пра ти ле га. Kроз на из глед крај ње фан та стич не и чу-
до твор не при ка зе Је вре ја ко ји су плод деч је ма ште, про би ја ју се исто-
вет ни при ка зи Дру гих из исто ри је, ка ко у кон тек сту кон цеп та Un ter
men schen, та ко и у ра ни јим при ка зи ма свих оних ко ји су сма тра ни 
ди вља ци ма.

Фан та стич не при че ко је Ђо ђо и Ел са раз ме њу ју има ју основ не 
еле мен те ли те рар не фан та сти ке – бор бу из ме ђу до бра и зла, фик тив на 
ство ре ња и кре а ци је, из да ју, де таљ но опи са на ста ни шта, упо тре бу маги-
је. Оне та ко ђе омо гу ћа ва ју и збли жа ва ње њих дво је, ре зул ти ра ју ћи ти ме 
да се Ђо ђоу де си оно што се ина че де ша ва ју на ци ма фан та сти ке – да 
са зри и да скло пи ја ко при ја тељ ство. Из тог раз ло га је Jo jo Rab bit 
bil dun gsfil me, филм о од ра ста њу и са зре ва њу, у че му фан та зи ја има зна-
чај ну уло гу. За раз ли ку од ње га, има ги нар ни Хи тлер ко ји се не тран сфор-
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ми ше и не са зре ва, од ба цу је се као има ги нар ни при ја тељ ко ји ви ше не ма 
сво ју свр ху и, као и сви има ги нар ни при ја те љи без свр хе, би ва за бо-
ра вљен. Он оста је де ти ња сти ји од де се то го ди шња ка, без спо соб но сти 
да при хва ти ком про ми се, без спо соб но сти да се тран сфор ми ше као 
лик/лич ност, без спо соб но сти да при хва ти ре ал ност у ко јој ни је све 
ка ко же ли. Из тог раз ло га, фан та стич но у фил му Jo jo Rab bit је нај бо ље 
сред ство кри ти ке ода бра не иде о ло ги је и пе ри о да мо дер не исто ри је. 
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So nja R. Jan kov

Die Un ter men schenandFantasyasMethodofSocialCritique 
inFilmJo jo Rab bit

Sum mary

The pa per analyzes the met hods by which the Na zi ide o logy and the con cept of 
sub-hu mans (Die Un ter men schen) are cri ti ci zed in the film Jo jo Rab bit (di rec tor Ta i ka 
Wa i ti ti, 2019). It fo cu ses on two in ter con nec ted fan ta stic layers in the film: the boy’s 
ima gi nary fri end Adolf Hi tler and the chil dren’s fan ta stic re pre sen ta ti ons of Je wish pe o ple. 
The met ho do logy is in te r di sci pli nary, in clu ding psycho lo gi cal stu di es and hi sto ri o grap hic 
com pa ra ti ve analysis that de con structs the chil dren’s fan tasy and finds re sem blan ces with 
the hi sto ric pre sen ta tion of the Ot hers as sub-hu mans in the Na zi ide o logy. By mi xing 
chil dren’s fan tasy and hi sto ri cal facts, the film ga ins sa ti ri cal and iro nic to ne, as well as 
the fe a tu res of the bil dun gsfilm, in which the main cha rac ter Jo jo gra du ally re jects the 
te ac hings of the ide o logy as im ma tu re, chil dish, and un real. The film, as such, re pre sents 
an im por tant con tri bu tion not only to the con tem po rary film ma king but al so to the cri ti que 
of Fa scism and pro ble ma ti za tion of the re cent hi sto ri cal pe riod. 

Keywords: fan tasy, film, Un ter mensch, sub-hu man, pre sen ta tion of Jews, pre sen-
ta tion of the Ot hers.



167

СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ
UDC 78.071.1:929 Manojlović K. P.

78.071.1:929 Milojević M.
821.163.41-6.09

ВЕ РИ ЦА С. ГР МУ ША 
Royal Hol lo way, Uni ver sity of Lon don/Gol dsmiths, Uni ver sity of Lon don* 

Пре глед ни на уч ни рад / Su bject re vi ew ar tic le

ПИ СМА КО СТЕ П. МА НОЈ ЛО ВИ ЋА  
МИ ЛО ЈУ МИ ЛО ЈЕ ВИ ЋУ  

(ОКС ФОРД, 1917–1919)

саЖетаК: У ра ду се до но се че ти ри пи сма ко ја је ком по зи тор Ко ста Ма ној ло вић 
по слао то ком сту ди ја му зи ке у Окс фор ду (1917–1919) ком по зи то ру Ми ло ју Ми ло је ви-
ћу. Пи сма да ју увид у ак тив но сти Ко сте Ма ној ло ви ћа то ком сту ди ја – у по ла га не ис-
пи те и ком по зи ци је на ко ји ма је ра дио, као и де та ље ње го вог ра да на про мо ви са њу 
сло вен ске му зи ке. По ред пре да ва ња о „на род ној му зи ци“, Ма ној ло вић је као ди ри гент 
хо ра, састављeног углав ном од сту де на та те о ло ги је, одр жао и ве ћи број кон це ра та 
ду хов не му зи ке ши ром Ен гле ске. Пи сма од сли ка ва ју при ја тељ ство и са рад њу из ме ђу 
дво ји це ком по зи то ра, али и још увек ак ту е лан од нос Ма ној ло ви ћа-уче ни ка пре ма 
Ми ло је ви ћу-про фе со ру. Пи сма до но си мо у це ли ни, с нео п ход ним об ја шње њи ма у 
скла ду с пра ви ли ма об ја вљи ва ња ар хив ске гра ђе. 

Кључнеречи: ко ре спон ден ци ја, му зи ча ри, Ко ста Ма ној ло вић, Ми ло је Ми-
ло је вић, Окс форд, Пр ви свет ски рат, сло вен ска му зи ка.

Увод
Ко ста П. Ма ној ло вић (1890–1946) и Ми ло је Ми ло је вић (1884–1946) 

би ли су ме ђу нај ак тив ни јим лич но сти ма у му зич ком жи во ту Ср би је 
из ме ђу два свет ска ра та, де ла ју ћи као ком по зи то ри, ет но му зи ко ло зи, 
пе да го зи, ди ри ген ти и му зич ки кри ти ча ри.1 По чев од Ма ној ло ви ће вих 
ђач ких да на у Срп ској му зич кој шко ли, дво ји ца ком по зи то ра бли ско су 
са ра ђи ва ла,2 што се на ста ви ло и по њи хо вом по врат ку у Бе о град 1919: 

* ve ri ca gr mu sa@yahoo.co.uk
1 За ви ше оба ве ште ња о Ма ној ло ви ћу вид.: Peričić 1990; Peno,veSić,vaSić 2017. За ин-

фор ма ци је о Ми ло је ви ћу вид.: Коњовић1954; SiMić 1986; Перичић 1998.
2 По сто је мно ге па ра ле ле у жи во ту и обра зо ва њу Ко сте Ма ној ло ви ћа и Ми ло ја Ми ло-

је ви ћа. Обо ји ца ком по зи то ра су би ли ђа ци Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца у Бе о гра ду, а 
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Ма ној ло ви ћа са сту ди ја му зи ке у Окс фор ду, а Ми ло је ви ћа из Па ри за, 
где је био ста ци о ни ран при Кул тур ном од бо ру Ми ни стар ства про све-
те Кра ље ви не Ср би је. Из ме ђу оста лог, за јед но су ра ди ли на осни ва њу 
Гру пе умет ни ка,3 по пу ла ри са њу де ла ком по зи то ра Сте ва на Сто ја но-
ви ћа Мо крањ ца (1856–1914) и осни ва њу ча со пи са Му зи ка, рев но сно про-
мо ви шу ћи иде је о „на ци о нал ној“ му зи ци у пи са ној ре чи (васић 2007; 
2017).4

У овом ра ду до но се се у це ло сти че ти ри пи сма ко ја је Ма ној ло вић 
по слао Ми ло је ви ћу то ком сту ди ја у Окс фор ду.5 Пи сма су зна чај на зато 
што опи су ју ма ло по знат пе ри од Ма ној ло ви ће вих сту дент ских да на, 
да ју ћи де таљ не ин фор ма ци је о ис пи ти ма ко је је по ла гао и о ком по зи-
ци ја ма на ко ји ма је ра дио. Пи сма та ко ђе опи су ју ње го ве на по ре на про-
мо ви са њу сло вен ске му зи ке – по чев од пре да ва ња о „на род ној му зи ци“ 
ко ја је др жао у Окс фор ду, пре ко на по ра да за јед но с Ми ло је ви ћем из да 
збир ку об ра да на род них пе са ма у Ен гле ској, до ди ри гент ског ра да с 
хо ром сту де на та те о ло ги је из Ср би је с ко јим је дао низ кон це ра та сло-
вен ске ду хов не му зи ке. Ма ној ло вић је ре дов но слао Ми ло је ви ћу сво је 
ком по зи ци је на оце њи ва ње, ус пут га по дроб но оба ве шта ва ју ћи о по-
зи ву за пре у зи ма ње ме ста ди ри ген та Бе о град ског пе вач ког дру штва6 
и на став ни ка му зи ке на Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Прем да 
пи сма на го ве шта ва ју кон фликт због мо гућ но сти на ме ште ња у Дру-
штву, из о ста нак Ми ло је ви ће вог од го во ра био је ве ро ват ни је по сле ди-
ца не си гур не по штан ске слу жбе у рат ној Евро пи. На и ме, по по врат ку 
у Бе о град, Ма ној ло вић је при хва тио то на ме ште ње, што ни је ути ца ло 
на бли ску са рад њу с Ми ло је ви ћем. Док је са рад ња дво ји це ком по зи-
то ра у ка сни јем пе ри о ду до ку мен то ва на,7 укљу чу ју ћи и ин ди рект не 
до ка зе о по др шци ко ју је Ми ло је вић као ста ри ји ко ле га да вао Ма ној-

за тим сту ди ра ли ком по зи ци ју код про фе со ра Ри хар да Ма јер-Гшра ја (Ric hard Mаyer-Gschrei) 
у Мин хе ну. Обо ји ца су би ли ре гру то ва ни у срп ску вој ску то ком ра то ва по чет ком XX ве ка.

3 За ви ше информацијa о Гру пи умет ни ка – гру пи са ста вље ној од умет ни ка ра зних 
про фи ла, ко ја је и по ред крат ког де ло ва ња (1919–1920) да ла зна чај не ре зул та те на про мо ви-
са њу но ве на ци о нал не умет но сти, вид.: MilojkovićDjurić 1984; вучетићмладеновић 2003; 
томашевић 2009; grMuŠa 2018.

4 У за вр шној, ре дак тор ској при пре ми овог при ло га за штам пу, на ро чи то у по гле ду 
до пу не би бли о граф ских из во ра и по да та ка о ма ло по зна тим лич но сти ма ко је се у Ма ној ло-
ви ће вим пи сми ма спо ми њу, зна чај ну екс перт ску по моћ ау тор ки и уред ни ци пру жио је др 
Алек сан дар Ва сић, ко ме ов де ср дач но за хва љу је мо. 

5 Пи сма се на ла зе у по ро дич ном фон ду Ми ло ја Ми ло је ви ћа (Бе о град). Де ло ви пи са ма 
су об ја вље ни у пре во ду на ен гле ски (grMuŠa2017). При пре пи су ћи ри лич них пи са ма за др-
жан је, на од го ва ра ју ћим ме сти ма, ла ти нич ни текст са о бра зно ори ги на лу. 

6 Од 1923. по зна то као Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво.
7 Спи сак ли те ра ту ре ко ја се ба ви ра дом дво ји це ком по зи то ра на ор га ни за ци ји му зич-

ког жи во та и осни ва њу ин сти ту ци ја, укљу чу ју ћи и Му зич ку ака де ми ју у Бе о гра ду, пре ва-
зи ла зи обим овог ра да.
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ло ви ћу за укљу чи ва ње у му зич ки жи вот Бе о гра да (veSić,Peno 2017: 
17–18), ова пи сма по ка зу ју да њи хо ва са рад ња и по све ће ност истим ци-
ље ви ма да ти ра ју од ра ни је. Осим што су од ин те ре са за му зи ко ло шка 
ис тра жи ва ња, ова пи сма пред ста вља ју и је дин ствен исто риј ски до ку-
мент тур бу лент ног пе ри о да у ра том за хва ће ној Евро пи.

Тек сто ви пи са ма
Пи смо бр. 1

12 Lin ton Rd
3. XII 1917.

Ox ford

Дра ги мој Г. [осподине] Ми ло је,8 
Сту де на ки ша би је о про зор ска ок на а на ог њи шту пуц ка ра цр вен-

каст плам. Је сењ ска вла га вла чи се кроз ду шу ко ја би хте ла да жу ри 
не зна но где, док из соб не по лу та ме Мар ко са Шар ца пре ти под зем ним 
ду си ма. Из дру гог кра ја „сфин га“ не по мич но гле да у мо ре бо ла у ко ме се 
огле да ју сен ке „Мо је мај ке“ и „Се ћа ња“. Све је у овој мо јој со би ци не-
ка ко ту жно и пу но ва ја и ако све тлост лам пе елек трич не ра си па сво је 
зра ке рас пу сно. У ка ми ну до го ре ва по след ње пар че ћу му ра и чу је се 
пуц ка ра ње – као ехо жи во та ко ји се га си.

За луд све. Ду ша је пра зна; хте ла би жи во та ко јим се ни кад ни је 
жи ве ло и све сне ва зе ле на, цвет на по ља у ко ји ма се осе ћао ми рис љи-
ља на и се но ко са, и кроз ко ја се но сио пој по па ца и чу ла пе сма дав но 
умр лих/уми ру ћих ви ла чи је су ко се би ле жу те и сви ле не и од чи јег се 
хо да по ви ја ло је ли но гра ње у зо ру ра ну. Ја бих жи во та кат ка да рас пу-
сног, буј ног, у ко ме се сна га гу би и па мет по ме ра ва и у ко ме сва ки 
да мар ку ца реч ју „жи ви“ а сва ки по глед го ри реч ју „љу би“. И та ко све 
до у уни ште ње сна ге. А кат ка да би, да сам у сен ци жу тих то по ла, у 
чи јим се ого ле лим гра на ма ви де ла сти на гне зда и у чи јем под нож ју 
из у ми ре жу то ли шће, док ду ше две хо да ју пре ко дав но умр лих жи во та 
и зу ре у не по врат ну про шлост мла дих да на ка да се та ко мно го са ња ло. 
Кат ка да би да за ма хнем сна гом око ва ног Про ме те ја и да се скр шим у 
без дан ад ски, али осе тим да је ова ми ши ца још ма ле на и сла ба и да не 
до се же до те мо ћи. Ја бих... но за луд, ја бих хтео не што ве ли ко да про-
стру ји кроз ове умрт вље не ар те ри је и да раз бук та ову оча ја лу крв и 
по кре не ово ма ло ср це, ја бих, али не мо гу. Ни је ова сна га за ју на ка. 
Ко му зна. Мо жда ће му не кад и то чу до да се де си, али се че сто пи там 

8 Сло во г је у ру ко пи су ма ње од оста лих сло ва, и из гле да као да је до да то ка сни је да 
убла жи фа ми ли јар ност у осло вља ва њу.
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да ли ни сам по гре шио стру ку. Оста-
ре ло се и не иде ми у гла ву ви ше као 
пре. А да сам не ка ко пе чен не бих 
му ма рио, ува тио би ваљ да кад го ди 
ја Гђу ин спи ра ци ју ис под див ног јој 
ску та и ми ло вао јој сви ле не вла си. 
А ова ко још му, као ђа че са мо у че, 
учим аз, бу ки... Да ако му се и то 
„гла го ла ње“ свр ши за ову го ди ну. 
Ја вих вам да сам ов де на уни вер зи-
те ту про ду жио он де где сам стао.9 
За го ди ну да на тре ба да му за вр шим 
– ина че му се хва та три го ди не. Ако 
не ла жу ро го ви још ће му се и то 
чу до де си ти. 27. пр.[ошлог] м.[есеца] 
свр шио сам пр ви ис пит за де гри [sic.] 
„Bac he lor of Mu sic“. Би ло нас је око 
15 на ис пи ту. Ста рих љу ди, у се дој 
бра ди и ко си ко ји су ишли за док то-

9 Ма ној ло вић је пре Окс фор да про вео две го ди не на сту ди ја ма у Мин хе ну (1912–1914).
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рат а не ки за гор њи де гри. Има ли 
смо пре под не од 9.30–12.30 да 
ра ди мо за дат ке из кон тра пунк-
та, а од 2–5 из хар мо ни је и усме-
не. Ја сам му ми слио да сам про-
пи сно љо снуо (и ако по ле ди це 
ни је би ло у са ли), јер сам ни сам 
био за до во љан са мо јим за да ци-
ма. Кад они му ре ко ше да је до-
бро и да се ви ди не што од „ар ти-
стич ког”. Пе ки, ве лим ја њи ма. 
Кад је ва ма до бро, ме ни је још 
бо ље. И та ко му ис пад нем ја као 
је дан од оних 3 ко ји су по ло жи ли 
ис пи те. Афе рим Ја но, ма ша ла 
ала си... , оће те да ка же те. Мо ре 
остав те што би на ши ре кли 
„Бож ја во ља“. Знам са мо да су 
са ти от ку ца ва ли вр ло бр зо а ја 
још ни опе пе лио и кад му је нож 
већ био под гр лом ја му поч нем 
да шкра бам ква ке и бур ги је. Сем 
ако му то ни је би ла Гђа ин спи ра ци ја. За вр шни нам има ћу, ако Бог да у 
ју ну те ће мо има ти и ми лист хар ти је бе ле а да би мо гли до би ти ухље-
би ја у мај ци Ср би ји (па ма ни шта и не зна ли, са мо да му се из ву че мо 
из ове си ту а ци је).

7.ов.[ог] др жах му ба ја ги не ко пре да ва ње о на род.[ној] му зи ци у 
фол клор.[ном] клу бу ов де – „жен ске“ су би ле са мо а тре ба и иду ћег 
тер ма да учи ним то у дру гом јед ном.10 Од но сно ја му сро чио не што 
са ка то и илу стро вао му уз дром бу љу или кла вир пе ва ју ћи кад кад са 
па то сом као Ша ља пин, док је Го ђе вац са нер во зним му ма лим пр стом, 
до ди ри вао по след њу но ту кла ви ја ту ре11. Ви де ће те већ шта му је би ло 
уз прат њу из при ло же ног ли ста. Ни шта му да ље ни сам ра дио. Ле же 

10 При су ство ис кљу чи во жен ске пу бли ке по твр ђу је исто риј ску по ве за ност жан ра пе сме 
с род ним пи та њем и упу ћу је на по тре бу за да љим ис тра жи ва њем. За ви ше ин фор ма ци ја о 
из во ђе њи ма сло вен ске пе сме у Ен гле ској у том пе ри о ду вид.: grMuŠa 2017: 175–176.

11 Реч је о пи ја ни сти Ве ли за ру Го ђев цу. До ма ћа лек си ко гра фи ја не да је по дат ке о тој 
лич но сти. Ксе ни ја Шу ку ље вић Мар ко вић по ми ње Го ђев ца као не ка да шњег ко ре пе ти то ра 
у ба лет ској тру пи Сер ге ја Дја ги ље ва (Дяаги лев) и као крат ко трај ног ру ко во ди о ца Ба ле та 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 1941–1942. го ди не (шуКуљевићмарКовић 1998: 18, 65). 
Вид. и: мосусова 2013: 28. Кри ти ке кон це ра та овог пи ја ни сте би бли о граф ски ре ги стру је 
kuntarić 1986: 329. О бе о град ском кон цер ту В. Го ђев ца од 4. ја ну а ра 1933. вид. у васић 2019: 
93. Ко мен тар и до пу на др Алек сан дра Ва си ћа. 
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не ке нар.[одне] пе сме у ти ши ни и од ма ра ју се док их не кад не по зо вем 
да се про пи сно ја ве на ра порт а „ори ђи на ли“ су за спа ли из гле да за 
сваг да. Ко му зна. А ви му тре ба да се ја ви те са ми шљу и пер со ном. 
Остав те не вра сте ни ју у кре ве ту, ни сте се вен ча ли ваљ да њо ме. Она ко 
от пи суј те ка ко му жи ву је те и у ка кву сте здра вле ни ју. Па му по ша љи-
те ка кве но те. Гр ли вас и во ли Ко ста

Пи смо бр. 2

Че твр так
21. XI 918

Св. Аран ђео

Маеstro ca ro mio,
При мих пи смо. Ја вр ло до бро знам да су све мо је бур ги је бур ги је 

још у пра вом сми слу и да то још ни је стил ко ји бих же лео у тех нич ком 
сми слу, али то је све још на сна гу и ва ша „да ле ко се жна Бер та“ ме је 
бом бар до ва ла стра хо ви то и под та квим усло ви ма ја ни сам имао ни вре-
ме на да спре мим од брам бе не ра до ве про пи сно. Ка ко та ко гла ва се опет 
не ка ко из ву кла из те ужа сне ка но на де а ви му сад ре ту ши рај те у по-

за ди ни. Та ман ја ми слио да се она 
бур ги ја за кла вир мо же да од сви-
ра кад ме он опет бом бар ду је но 
са мо сад ка ли бром ко њич ке ба-
те ри је. Ја му баш на ро чи то ни сам 
хтео да ком по ни ци рам кла вир ски 
став же ле ћи да са мо ни јан си рам 
про пи сно вра го ла сте цр но о ке-пла-
во о ке жен ска ће али јед но је ваљ да 
тач но: да је ипак пи са но згод но за 
кла вир. Је л та ко или ни је? Три ста 
му му ка ако ни је дру ги пут ћу сву 
те шку ба те ри ју да по кре нем у ак-
ци ју. Ка ко му дра го тек то је баш 
би ло на сна гу.

Сва је при ли ка да се не ће наћи 
ко ће пре ве сти 6 пе са ма из по след-
њег ва шег пи сма за ал бум јер из 
при ло же ног... [нечит ко] ви де ће те 
да Гђа New march ни је пре ве ла ни 
ових 7 пе са ма ко је сам јој дао још 
ав гу ста и ко је ми је ју трос вра ти ла 
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по што јој тра жих.12 Ни шта ми ни је од го во ри ла да ли би хте ла пре ве-
сти но вих 6 пе са ма али пре ма све му из гле да да не ће мо ћи.13 Ја вам их 
ша љем да уз ме те шта вам тре ба – на ро чи то „Дре ма ла спа ва ла“ је дру-
га чи је фра зи ра но ма ло – па ми што пре вра ти те исте јер ће ми тре ба-
ти. „Ма ке до нац“ са мо тран спо но ва ти у F moll. Је су ли ба рем ових 7 
пес.[ама] пи са ни кла вир ски сто му му ка?14 

Пре ва ри ли сте се. Ја сам у де пе ши ми слио 3. [треће???] две пе сме 
и ону игру. Ил му сад ви ше не мо гу да бур ги јам јер тре ба ра ди ти за-
дат ке – сто му гро мо ва оста рех већ ра де ћи за дат ке – из хар мо ни је, 
кон трап.[унк тa]... и фу ге! Ето су тра имам хар мо ни ју а већ је 4 ча са по 
под не. А мо ра да се ра ди јер не знам ама баш ни шта, а јест глуп по сао 
кад кад. Ра ди ти стрикт но он да кад би же лео да све бре ше сло миш е то 

12 Ро за Њу марч (Ro sa New march, 1857–1940) би ла je му зич ки пи сац и кри ти чар, нај по-
зна ти ја по про мо ви са њу ру ске и сло вач ке му зи ке у Ве ли кој Бри та ни ји.

13 Шест пе са ма ко је се по ми њу је су Ми ло је ви ће ве пе сме об ја вље не у Ен гле ској 1921, 
у збир ци Ју го сло вен ске на род не пе сме [Yugo slav Folk Songs]. Ро за Њу марч је пре ве ла тек-
сто ве пе са ма у збир ци, а на слов ну стра ну је ди зај ни рао ва јар Иван Ме штро вић (1883–1962). 
О при су ству Ива на Ме штро ви ћа у срп ској сре ди ни и о дру гим аспек ти ма ње го ве лич но сти 
и ње го вог ра да вид. у упе ча тљи вом пор тре ту Ми ла на Ка ша ни на (Кашанин 2004: 87–105).

14 Тих се дам Ма ној ло ви ће вих пе са ма су из да те 1938. као Пе сме на ших род них стра на.
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је та ко да не кад хо ће да се по лу ди. 
По цео дан ра диш ћо ра ву фу гу а 
за дат ке из хар мо ни је исто та ко. 
Сад му баш не ка ко сту ди рам квин-
те те Брам сов и Шу ма нов. А „Pel-
le as et Me li san de“ ју трос узех да му 
зглед нем ор ке стар ма ло. Не мој те 
мно го да по ла же те на мо га ке ца 
јер мо же да про пад не исто као на 
ис пи ту ле тос. Тим пре кад чо век 
на га зи на да му а он да му „ле ка 
не ма“ што ре кли. Ста ре ра не, шта 
ћеш му. Не го тре ба ићи на сла ву 
код по па на шег а не ка ко ми се и 
лад но хва та, па је пра во да за вр-
шим ово са свим слу чај но уз но те 
по сла то пи смо (ја, кад би по штар 
то знао ка знио би ме за кри јум ча-
ре ње). Има ли што из Ср би је, ка ко 
је Го да и Гђа?15 Ја пи сах но не мам 
ве сти по о дав но. Кад ће ал бум да 
иза ђе? Good by, good by, good by...

[sic.] ♫ [У са мом дну стра ни це, нот ни за пис с не чит ким пот пи са ним 
тек стом] Гр ли вас Ко ста

Пи смо бр. 3

23. II 1919.
12 Lin ton Rd

Ox ford
Дра ги мој Ми ло је,
Ка ко дав но гла са не да до смо од се бе као да смо за бо ра ви ли да по-

сто ји мо. А чуд ни смо, све оста вља мо од да нас до су тра па кад по гле дам 
уна зад а оно ско ро три ме се ца про шло од по след њег пи сма. Ђа вол ски 
је чо век не кад на стро јен, ни је спо со бан што ре кли ни пи смо да на пи ше, 
а то је зби ља већ је дан по сао ко ји тра жи на ро чи то рас по ло же ње. Ако 
сам крив опро штај тра жим јер и ина че до вољ но гре ха но сим на ду ши 
а кле тве су те шке ма и не би ле де во јач ке са мо. Та во ри ло се ду го и дуго 
и тек се са да ма ло рас кра ви ло. Це ле зи ме гла ве про сто не мо жеш да 

15 Ми ло је вић је био оже њен Иван ком (ро ђе ном Ми лу ти но вић, 1881–1975), ко ја је би ла 
кон церт на пе ва чи ца и во кал ни пе да гог. Њи хо ва ћер ка Го да, Гор да на Трај ко вић (1911–2003), 
би ла је кон церт на пи ја нист ки ња и пе да гог.
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диг неш и тек сам сад ма ло да нуо ду шом. По сле мно го на пре за ња тек 
смо ус пе ли да 2/II да мо је дан ду хов.[ни] кон церт ов де, у New Col le ge 
Cha pel у 8.30 уве че. Би ло је све та и то нај от ме ни јег. Про грам као и у 
Лон до ну ра ни је са мо још и „Ве че ри тво је ја тај ни ја“. Ефе кат је оста вљен 
од ли чан. „Хе ру вим ска пе сма“ иде сад ка ко се по же ле ти мо же.16 9/II 
има ли смо у Cha te dral-и та ко ђе по сле под не кра ћу слу жбу где смо пе-
ва ли не ке ства ри. 17/II смо оти шли за Bir ming ha me [sic.]. Већ ме сец 
да на ра ни је уде ша ва ло се за тај пут. У 11.30 по че ли смо пра во слав ну 
слу жбу у Cat he dra li [sic.]. Слу жи ли: Ни ко лај, Цви јо вић и поп... [име 
нечит ко]. Дан био вла жан те за то све га ле ри је ни су би ле пу не али је 
до њи део био пун. Има ли смо див но ме сто за хор по за ди у јед ном уду-
бље њу та ко да се ехо про ла мао кроз цр кву. Ја ни кад ни сам био за до вољ-
ни ји као та да. Да ло се све што се мо гло да ти са ма те ри ја лом ко ји сам 
имао. Пе ва ча до 30 (Гр да нич ки те нор). Кад смо по че ли ве ли ко амин 
не ко ре че да је епи скоп Bir ming ham ski хтео да пад не у „не свест“. Свет 
је био за па њен ка ко су но ви не су тра дан ре кле. На ро чи то је па ло у очи 
„Иже“ ко је се,17 ка ко ре че кри ти ка, гу би ло час у pe r den do si час у ве ли ко 
[знак за крешендо] и све је то из у ми ра ло у угло ви ма хра ма. По на вљам 
ја ни сам ни кад био за до вољ ни ји певањeм као та да. Уве че смо опет у 
ка те дра ли има ли ду хов.[ни] кон церт са истим успе хом. Сад ће из гле да 
бо го сло ви да се вра ћа ју на траг (мо жда не сви) та ко да не ћу мо ћи има ти 

16 Ма ној ло вић не пре ци зи ра чи је су ком по зи ци је.
17 „Иже“ је део Хе ру вим ске пе сме.
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хор ви ше.18 За то из гле да да гле да ју да пре не го оду да мо још два или 
три та ква кон цер та са слу жбом ов де у Ре дин гу и Ман че стру. Још ни-
шта по зи тив но о то ме. Та ко ства ри сто је ов де.

Сад до ла зи глав но:
Овог ју тра до бих пре ко по слан ства сле де ћи те ле грам: Со лун 18/II/ 

919: Из ве сти те Ко сту Ма ној ло ви ћа му зи ча ра (изем ти из раз) да је иза-
бран за хо ро во ђу Бе о гр.[адског] Пев.[ачког] Дру штва19 и да је у Бо го-
сло ви ји20 по тре бан за на став ни ка му зи ке. Мо лим из ве сти те ме те ле-
граф ски ка да се он мо же кре ну ти за Бе о град. Ри ста Ода вић.21 

Ја сам од го во рио на ак ту сле де ће: При мио сам на пот пис и мо лим 
да до ста ви те да ми је не мо гу ће на пу сти ти Ox ford пре но вем бра због 
ис пи та пред ко јим сам.

Да кле то је пе сма ско ро ко ја је би ла и са ва ма. Ја ни сам ре као ни 
да се при мам ни да не има ју ћи у ви ду ис пи те са мо а ра чу на ју ћи да је 
леп ше од го во ри ти та ко да ме не би по ву кли пре но вем бра одав де. Мој 
при ста нак та кав од го вор не зна чи. Огра да со фи стич ка са мо.

18 Ве ли ка гру па сту дена та те о ло ги је из Ср би је је то ком ра та на ста ви ла сту ди је у Окс-
фор ду (veSić,Peno 2017: 16).

19 Уп. на по ме ну 5. 
20 Бо го слов ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
21 Ри сто Ода вић (1870–1932), књи жев ник и јав на лич ност, из ме ђу оста лог члан пар ла-

мен та, ди рек тор Др жав не штам па ри је и шеф прес би роа Mинистарства ино стра них по сло ва. 
Су ге сти ван пор трет Ри сте Ода ви ћа дао је јовановићстоимировић 1998: 110–129.
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Ја знам до бро да дру штво тре ба хо ро во ђу а још на Кр фу сам ова ко 
не што и пред ви део. Се ћам се по сле јед ног члан ка ко ји је у Срп.[ским] 
Нов.[инама]22 иза шао о хо ру да ми је око ли шним пу тем је дан члан 
„Стан ко ви ћа“23 та ко не што на го ве шта вао као и је дан из Бе о град.[ског] 
пев.[ачког] др.[уш тва]. Ат мос фе ру сам по зна вао вр ло до бро. Не што је 
би ло о Ли тур ги ји ва шој и о „По ру ци“ и Мо ли тви ...[нечит ко] у но ви на-
ма. Они ни су зна ли да сам то ја пи сао, а ја сам им ре ко да је то си гур но 
не ко из ре дак ци је. Кад ми је је дан из Стан ко ви ћа ре ко да он ни је знао да 
Ми ло је вић та ко вре ди, ка ко је у члан ку ста ја ло, и да је то мо рао пи са-
ти не ко ко ји ства ри бо ље по зна је као и да би они ве ро ват но из вр ши ли 
нов из бор хо ро во ђе ја им ре кох да ће си гур но по гре ши ти и да по мом 
скром ном ми шље њу то не тре ба да чи не. Да кле но ве се иде је ни су мо гле 
још усва ја ти у тим кру го ви ма и они су ми сли ли да још иде све по ста-
ром. Ја се се ћам ва ше бор бе у Бе о гр.[адском] друш.[тву] вр ло до бро 
та ко да ми је и та ат мос фе ра још бо ље по зна та.

Ја за сад не ћу још ни шта да им од го ва рам пре не го би до био из Бео-
гра да на пи сме но да ви ди мо усло ве њи хо ве па ће мо ми он да на ше да по-
ста вља мо. Мој пр ви услов би ће да вас иза бе ру за хо ро во ђу а не ме не, 
у сва ком слу ча ју да се зна да иза јед ног сто ји дру ги. Раз лог је: ак тив ни 
рад и ко о пе ра ци ја нај бо љих сна га. Јед ном тре ба раз би ти твр ду ко ру 
за јед нич ким на па дом. Ста ри се на зо ри по шту ју уко ли ко вре де а стре ми 
се нај ве ћем пре ко свих пре пре ка. Шта да ду љим ви ше: дај те плам бор-
бе да је по ве де мо не ми ло срд но. Сна га, ко ли ко је има и ко ли ко вре ди, 
нек се тро ши за но ву згра ду. Му зич ка Ака де ми ја,24 Опе ра, Кон цер ти 
и све уз то, ја ви те ка кве на ме ре има те о њи ма. Тре ба ску пи ти јед ном 
qu a si не при ја тељ ске та бо ре у це ли ну. Дај те ло зин ку за бор бу и је дан 
сна жан фронт. Је дан ста ри фронт већ се по кре нуо у на пад, ја ви те ка ко 
да га од би је мо.

Ка кав по ло жај ја имам да за у змем у овом пр вом на па ду. Ја че кам 
аваз Про ме те јев.

Те ле гра фи рах да ми пра ти те мо је на род не пе сме, тре ба ле би ми што 
ско ри је. Шта је са ал бу мом? Овај у Ен гле ској још ни је угле дао све та, 
тра же за штам пу све га 10.000 ши лин га за 2000 ком!!

Мом чи ло ми ја вља да је био не ки кон церт где се пе ва ла и не ка 
мо ја бур ги ја „Chan son Tri ste“. Шта му је то? Ина че ни шта но во. Ра дим 

22 Срп ске но ви не (1834–1919) пр во бит но су из ла зи ле као не дељ ник, а као днев не но ви не 
од 1873. го ди не; вид.: Кисић,булатовић1996: 55–56; Пејчић 2010; 2014.

23 Пе вач ка дру жи на „Стан ко вић“ осно ва на је 1908. у Бе о гра ду (пр во бит но: Цр кве на 
пе вач ка дру жи на „Кор не ли је“, осно ва на 1881).

24 Ми ло је вић и Ма ној ло вић су се ду го за ла га ли за отва ра ње Му зич ке ака де ми је у Бео-
гра ду, ко ја је по че ла с ра дом тек 1937. го ди не. Ма ној ло вић је био њен пр ви рек тор. О Ми ло-
је ви ће вим члан ци ма на ову те му вид.: васић 2004: 130–131.
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за дат ке, фу ге и све дру ге бур ги је школ ске, по не кад и ка кав стих до би-
је мо да ста ви мо у му зи ку – ен гле ски, и бо рим се са пра ви ли ма и са оним 
што ври у ме ни. Бес тра га гла ва сви ма на дри те о ре ти ча ри ма ако не ма ју 
ма ло од оно га „од о зго“ у се би.

Има те ли од ку ће ве сти? Ка ко је Гор да, ка ко Го спа? Ја ни шта ево 
већ по ла го ди не та ко да не знам шта да ми слим и па да ми те шко та 
не из ве сност. Дај Бо же да је до бро.

Ина че сам ка ко се узме, и до бро и не. На зе бох пре два да на и сад 
ме ки ја ви ца сте гла, бес тра га јој гла ва.

Мно о о о го по здра ва ша ље вам
Гр ли и во ли

Ко ста

Пи смо бр. 4
У јед ном ли сту иза шао је Ја ни ћев чла нак 
о цркв. муз и о ва ма на ро чи то. Ја нић као Ја нић ње гов ски све при ча
тек нек се чу је и ов де да смо жи ви.25

17. III.1919.
12 Lin ton Rd.

Ox.

Ma e stro ca ro mio,
Ка кво је то за го нет но ћу та ње ко је ми да је раз ло га да ве ру јем да сте 

се не што на љу ти ли на мо ју ма лен кост? Ка кав је то ђа во, му шки или 
жен ски, по сре ди те ми не од го во ри сте ни на де пе шу од пре три не де-
ље у ко јој вам ја вих да ми по ша ље те оних мо јих 7 на род них пе са ма са 
кла ви ром што вам по слах још но вем бра пр.[ошле] год, као ни на пи смо 
ко је је сле до ва ло за тим. Не ја ви сте ми ни да ли при ми сте тих се дам 
пе са ма (Леп Иво, Дре ма ла спа ва ла, Се ре на да, Ма ке до нац, Зо ра зо ри, 
Со ко, Мла дост) те ме то бу ни да вам уоп ште ни је ни сти гло, ма да су 
но те би ле пре по ру че не. Жао би ми би ло јер ја код се бе не мам ви ше 
ни ка кав пре пис истих, за то вам и ја вих да уз ме те из њих шта вам тре-
ба па да ми их по ша ље те. Но ви се ућу та сте као онај Сфинкс ми сир ски 
(но, ве ле љу ди, да и он не кад про го во ри а то је у зо ру ра ну кад то пли 

25 Во ји слав Ја нић (1890–1944), све ште ник и је дан од во де ћих срп ских по ли ти ча ра у 
Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, ин тен зив но ан га жо ван на вер ским пи та њи ма, бо ра вио је у 
Ен гле ској истих го ди на ка да и Ма ној ло вић, уче ству ју ћи на по пу ла ри за ци ји срп ске му зи ке 
пу тем ор га ни за ци је ду хов них кон це ра та и за ла жу ћи се за об ја вљи ва ње но та с му зи ком 
срп ских ком по зи то ра Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо кра њца и Ми ло ја Ми ло је ви ћа. О де лат но сти 
Во ји сла ва Ја ни ћа на из да ва њу срп ских му зи ка ли ја то ком Пр вог свет ског ра та вид.: радић 
2018. До пу на и ко мен тар уред ни це. 



179

зра ци сун ча ни за гре ју хлад ни ка мен и кад услед ис па ре ња и то пло те 
ва здух за стру ји ја че и из утро бе Сфинк са кре не на по ље те на тај на чин 
про из ве де звук у гр лу сфинк со вом). Ја че ка, че ка, ко Мит ке што че ка-
ше Ко шта ну,26 лу до, мла до ама вај де не има. А ни је да ми не тре ба ју, 
по мно го ми тре ба ју, а ви ни абе ра. Еве ви се опет умо ља вам – шта да се 
ра ди, мла ђи сам, не сам јо фи цир тол ко са мо под на ред ник бол ни чар ски27 
– да ми по шље те ти ја на ши бур ги ја на род ски ка ко ми тре ба ду по бр зо. 
Па од го во ри те што на оно пи смо да знам ка кав по ло жај да за у змем. 
Не знам раз лог ако сте љу ти за што па баш на ме не. Знам да сам гре шан 
ја ко же пре гре шни Зет о из Ле сно ва ма на сти ра28 ама гре си су све не вољ-
ни и ако их има а ако их ко на ро чи то тра жи он да мо же увек и по гре шно 
да их раз у ме. Тол ко кол ко са мо да се оправ дам да ни кад рђав ство не 
ми слих. Ете ви па су ди те по ду ши.

Во ље сам зле и не рас по ло жен већ одав но и за то не за ме ри те ако 
не пи шем. Од ку ће већ се дам ме се ци ни шта. Не смем ни да се усу дим 
ско ро да пи шем ви ше. Ша љем но вац и не ке ства ри но ни ти знам да ли 
су сти гле ни да ли има ко га да их при ми. Бог не[к] их чу ва. У гру ди ма 
ми је пу но бо ла и ту ге и су зе иду че сто низ ли це. За што? Не знам. Чини 
ми се да ми је са мо још бол остао као уте ха док са свих стра на па да ју 

26 Ли ко ви из дра ме Ко шта на Бо ре Стан ко ви ћа. 
27 Ка ко су обо ји ца ком по зи то ра би ли ре гру то ва ни у срп ску вој ску то ком ра то ва, Ма-

ној ло вић алу ди ра на Ми ло је ви ћев ви ши ранг у вој сци.
28 Вид.: gabelić2018.
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удар ци вре ме на. По тре бан ми је мир, ја га не мам а то ста је не ра ва и рас-
по ло же ња. Што би вас и да ље мно ме гња вио. Тр пи шта те сна ђе то ти је.

На шкра бах по сле бо ле сти – опет бе јах две не де ље у кре ве ту не ки 
на зеб шта ли – Мinuet и Scher zo за мој String qu in tet (Scher zo у 6/4 5/4 
3/4). Што ре кли у шти мун гу сам за цео али не иде још мо мент кре а-
ци је. Мо жда ће не кад до ћи мо жда и не ко зна. Ина че сад је рас пуст за 
6 не де ља и он да опет на ис пит 11 ју на. Ово је по след њи пут да на њ 
идем, ви ше не. Ра дим за дат ке, рас пи њем се бе њи ма и фу га ма, ма да су 
ми ми сли да ле ко од њих и ком по ну јем за за да так кад кад ка кву ен гле-
ску пе сму за... [нечит ко] или „Па стир“ ка нон за So pr.[ан] и C.[онтра]Аlt 
са кла ви ром. Бур ги је као и све дру ге си гур но шта су. Тек шта да се 
ра ди. Мо ра се не што шкра ба ти. Пи ши те. Не љу ти те се ни кад на ме не, 
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Ve ri ca S. Gr mu ša

KostaManojlović’sletterstoMilojeMilojević
(Oxford,1917–1919)

Sum mary

This pa per brings tran scripts of the fo ur let ters that com po ser Ko sta Ma noj lo vić 
sent du ring his stu di es in Ox ford (1917–1919) to com po ser Mi lo je Mi lo je vić. The let ters 
gi ve in for ma tion on Ko sta Ma noj lo vić’s stu dent days – les sons and exams ta ken, the 
com po si ti ons he wor ked on, as well as de ta ils of his work on pro mo ting the Sla vo nic 
mu sic. Whi le in Ox ford, Ma noj lo vić wor ked on pu blis hing an edi tion of So uth Slav folk song 
ar ran ge ments in UK and ga ve lec tu re-re ci tals on “folk mu sic”. Furt her mo re, Ma noj lo vić 
con duc ted a cho ir ma de of the o logy stu dents, per for ming Sla vo nic sac red mu sic in Ox ford 
and furt her aro und En gland. The let ters con firm the clo se re la ti on ship bet we en the two 
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com po sers, hig hlig hting ho we ver the still evi dent hi e rarchy bet we en Ma noj lo vić as a 
di sci ple and Mi lo je vić as his te ac her. Ma noj lo vić sent Mi lo je vić his com po si ti ons for an 
ap pra i sal and re por ted in de tail the go vern ment’s of fer to ta ke the posts of the con duc tor 
of the Bel gra de Cho ral So ci ety and the mu sic te ac her at the Fa culty of The o logy, Uni ver-
sity in Bel gra de. The let ters are gi ven in full, with a bri ef in tro duc tion and the ne ces sary 
an no ta ti ons.

Keywords: Cor re spon den ce, Ko sta Ma noj lo vić, Mi lo je Mi lo je vić, Ox ford, World 
War One, Sla vo nic Mu sic.
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UDC 792.54.091.8(497.113 Novi Sad)”1968/1999”

ЗО РАН Р. ЂЕ РИЋ
Срп ско на род но по зо ри ште у Но вом Са ду

Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци, Ака де ми ја умјет но сти*

РЕ ПЕР ТО АР ПО ЗО РИ ШТА МЛА ДИХ У НО ВОМ СА ДУ,  
ОД 1968. ДО 1999. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: По зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду 1968. го ди не ме ња име у По зо ри-
ште мла дих. Са про ме ном име на ак це нат је, у из ве сној ме ри, по ме рен са ис кљу чи во 
лут кар ских пред ста ва за де цу на драм ске пред ста ве за де цу, омла ди ну и од ра сле, али су 
и да ље ре а ли зо ва не лут кар ске пред ста ве, ка ко са стал ним ре ди те љи ма та ко и са го-
сти ма из су сед них зе ма ља. Пре гле дом ре пер то а ра По зо ри шта мла дих у Но вом Са ду, 
то ком три де це ни је ра да (70, 80. и 90. го ди не), ука за ће мо на нај зна чај ни је пред ста ве и 
ау то ре, као и на драм ске умет ни ке и лут ка ре-ани ма то ре овог по зо ри шта.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: По зо ри ште мла дих у Но вом Са ду, ре пер то ар, лут кар ске и 
драм ске пред ста ве, од 1968. до 1999. го ди не.

По зо ри ште мла дих 70их го ди на 

По зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду 23. но вем бра 1968. го ди не ме ња 
име у По зо ри ште мла дих (70 годинаПозориштамладих 2001). Ми ли-
во је Ра да ко вић, стал ни ре ди тељ По зо ри шта лу та ка у Но вом Са ду, од 
1960. го ди не, на ста вља са успе шним ре жи ја ма лут кар ских пред ста ва 
и у По зо ри шту мла дих: Би бер че1, ко мад Љу би ше Ђо ки ћа2 (пре ми је ра 

* zor dje@g mail.com , 063/562-599.
1 Би бер че, али по тек сту Во ји на М. Ђор ђе ви ћа, пр ви пут је на сце ну По зо ри шта лу та-

ка Но ви Сад по ста вио Сте ван Ша ла јић, у се зо ни 1954/55.
2 Љу би ша Ђо кић (1929–1996), драмс ки ау тор и ре ди тељ. Ди пло ми рао је на По зо ри шној 

ака де ми ји у Бе о гра ду (гру па за ре жи ју) у кла си проф. Ху га Кла јна и на Фи ло зофс ком фа-
кул те ту (гру па за ис то ри ју и умет но ст). На сце ну је по ста вио, као ре ди тељ, три де се так 
драмс ких де ла. На пи сао је де се ти ну драмс ких де ла за деч ју сце ну, ко ја су с ве ли ким ус пе хом 
игра на на ју го сло венс ким сце н а ма. Об ја вио је ви ше ра до ва из об лас ти дра ма тур ги је и по-
зо ри шта за де цу у струч ним ча со пи си ма. Од 1968. до 1975. био је пред сед ник Ме ђу н ар од не 
ор га ни за ци је по зо ри шта за де цу и ом ла ди ну – ASI TEJ. Ре жи рао је се ри је: Коц ка, коц ка, коц
ки ца..., Ко ла ри ћуПа  ни ћу и др. Био је ре дов ни про фе сор на Фа кул те ту драмс ких ум ет но с ти 
у Бе о гра ду, где је пре да вао Увод у дра ма тур ги ју. Сво је на ј ве ће ум ет нич ке ус пе хе ост ва рио је 
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28. де цем бра 1968) и Де да Ста ру ди ја, Ан дри ја ше ви ћа и Про ко фје ва 
(пре ми је ра 9. мар та 1969). По чет ком сле де ће се зо не, ре жи ра ко мад Јо-
зе фа Пе ра (Jo zef Pe er) Бу ду ли њек III (пре ми је ра 2. но вем бра 1969) и 
Но во го ди шњу бај ку Ми ро сла ва Чон ки ћа (пре ми је ра 26. де цем бра 1969). 
Ма ри ја Ку лун џић, до а јен срп ског лут кар ства, го шћа из Бе о гра да, ре-
жи ра ко мад В. Гол фел да Нто шка, То шка и лав (пре ми је ра 16. априла 
1969) а Ђу ла Ко вач (Kovács Gyula) по ста вља ко мад Кар дош-Те шан ског 
(Kar dos-Těšanský) Ми шко Ве ве рић (премијера 18. фе бру а ра 1970).

На ста вља ју се ре жи је Ра да ко ви ћа: Цр вен ка па С. Је ли ћа (пре ми је-
ра 1. но вем бра 1970), Ко се бо ји ву ка још Естер Тот (Ester Tot) (пре ми-
је ра 6. де цем бра 1970) и Опа сно пу то ва ње Де да Мра за, по соп стве ном 
пред ло шку (пре ми је ра 25. де цем бра 1970), Пла ви Пе тар Ђу ле Ур ба на3 
(Urbán Gyula, пре ми је ра 16. апри ла 1971). 

Мом чи ло Мар ти но вић нај пре по ста вља ко мад Лу ди че твр так 
Ери ха Кест не ра4 (Erich Kästner) (пре ми је ра 14. ја ну ара 1971), а он да и 
Кри ла ту кра ву Сте ва на Пе ши ћа5, јед ног од нај бо љих срп ских пи са ца 
за лут кар ско по зо ри ште (пре ми је ра 16. де цем бра 1971). 

До ла ском Или је Сли јеп че ви ћа за стал ног ре ди те ља По зо ри шта 
мла дих на ста је но ви успе шан пе ри од овог по зо ри шта. Нај пре је ре жи-
рао ко мад ру ских пи са ца Х. Ве ња ми но ви ча и Г. Ци фе ро ва Хо ћу да 
бу дем ве лик (пре ми је ра 2. апри ла 1972), а по том Ра до зна ло слон че Ни не 
Ки си јан (Ki sian), по Р. Ки плин гу (Rudyard Ki pling) (пре ми је ра 11. ју на 
1972), јед ну од нај и зво ђе ни јих лут кар ских пред ста ва. То ком сле де ће сезо-
не, Сли јеп че вић ре жи ра ко ма де Ђ. Јан ко ви ћа, Дра гу ти на До бри ча ни на6 

као пи сац дра ма за де цу: У ца ра Тро ја на коз је уши (1952), Би бер че (1954), Гр ди ло (1964), Ви ла 
Стра ха (1966), У оа зи Та ра па ни (1968) и др. Пи сац је ви ше дра ма ти за ци ја и ра ди о драмс ких 
де ла. Ње го ве дра ме Би бер че (1962) и Гр ди ло (1965), у из во ђе њу по зо ри шта „Бош ко Бу ха“, 
при ка за не су с ус пе хом на Сте ри ји ном по зор ју. Об ја вио је сле де ће књи ге: Би бер че, Прос ве-
та, 1964; Школс ка по зор ни ца, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка СРС, 1969; По зо риш не бај ке, „Вук 
Ка ра џић“, 1980. До бит ник је на гра да „Мла дог по ко ле ња“ и „По ли ти ки ног за бав ни ка“, као 
и дру гих приз на ња.

3 Ђу ла Ур бан (Urbán Gyula, ро ђен 1938. го ди не), ма ђар ски пи сац, сце на рист, ре ди тељ 
и глу мац. Ње гов ко мад за де цу и лут кар ско по зо ри ште Пла ви Пе тар (Пла во ште не, Пла ви 
псић...) до жи вео је ве ли ку по пу лар ност у све ту, а у Ру си ји је сни мљен ани ми ра ни филм по 
ње му. 

4 Ерих Кест нер (Erich Kästner, 1899–1974), не мач ки пи сац, по знат као ау тор ро ма на за 
де цу Емил и де тек ти ви.

5 Сте ван Пе шић, срп ски књи жев ник и драм ски пи сац (Ко виљ, не да ле ко од Но вог Са да, 
8. ју л 1936. – Бе о град, 7. јул 1994). На пи сао је ви ше од 40 лут кар ских ко ма да ко ји су игра ни 
на лут кар ским сце на ма ши ром Ју го сла ви је.

6 Дра гу тин До бри ча нин (Про ку пље, 9. јул 1922. – Бе о град, 9. јул 1988) био је по зна ти 
срп ски глу мац. Нај по зна ти ји је по уло га ма у ТВ се ри ја ма, али је сни мио и мно го фил мо ва и 
играо и у по зо ри шту. На пи сао је не ко ли ко драм ских ко ма да, као и ви ше ко ма да за лут кар ско 
по зо ри ште.
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и Је жи ја Ја ро ша (Jеrzy Ja ros), а Ана Банд (An na Band) ко мад Ј. Зол та на 
(Zoltán) Пи но кио (пре ми је ра 10. сеп тем бра 1972). 

Ду шко Ро дић по ста вља Про дав ни цу лу та ка Ра до сла ва Па вел ки ћа7 
(пре ми је ра 16. ок то бра 1973), а И. Сли јеп че вић Но во го ди шњу бај ку 
истог пи сца (пре ми је ра 23. де цем бра 1973). По том Сли јеп че вић по ста-
вља Куц ка ву бај ку Д. До бри ча ни на (пре ми је ра 30. мар та 1974), Ве се лу 
ку ћу С. Пе ши ћа (пре ми је ра 15. сеп тем бра 1974), у ок то бру текст В. 
Стан ко ви ћа Чвен ко и Ку ку рен ко, а у де цем бру Но во го ди шњу јел ку Ђ. 
Ра до са вље ви ћа. Сле де ће се зо не он по ста вља но вог Па вел ки ћа, Кли ке
ра ши (пре ми је ра 8. ма ја 1975).

Ипак, пра ви до га ђај у лут кар ском све ту је пред ста ва ко ју је ре жи-
рао Де јан Ми јач, Ве ли ки пче лар, по тек сту До бри це Ери ћа (пре ми је ра 
15. де цем бра 1974). Ова пред ста ва се по ми ње у не ко ли ко лут кар ских 
ен ци кло пе ди ја, пре све га због из у зет них др ве них лу та ка Шан до ра 
Сар ва ша, ко ји је ра дио у По зо ри шту лу та ка, од но сно у По зо ри шту 
мла дих од 1957. го ди не, до пен зи о ни са ња, као кре а тор и ре а ли за тор 
лу та ка, ре кви зи те и де ко ра.8 Ове лут ке су за сту пље не у ве ћи ни из ло-
жби до ма ћег лут кар ства, код нас а и у све ту. Сар ваш је по ка зао, пре 
све га, сво ју ду бо ре зач ку ве шти ну, па и умет ност. Лут ке ко је је осми-
слио и из ра дио за пред ста ву Ве ли ки пче лар су ле пе и функ ци о нал не. 
Оне су пло сне, ре љеф не, са огра ни че ним мо гућ но сти ма по кре та ња, 
већ пре ма иде ји и за дат ку ко је им је да вао ре ди тељ Ми јач, ко ме је ово, 
ко ли ко ми је по зна то, ре дак „из лет“ у свет лут кар ства. Не сум њи во 
успе шан.

Сле де ће го ди не го сту је Ата нас Ил ков9, по зна ти бу гар ски лут кар-
ски ре ди тељ и пе да гог, осни вач Ака де ми је за лут кар ство у Со фи ји, 
ко ји ће ре жи ра ти у По зо ри шту мла дих не ко ли ко из у зет них пред ста ва. 

7 Ра до слав Па вел кић (Бе о град, 1933), глу мац и пи сац. Ра дио је у Бе о град ском драм ском 
по зо ри шту, за тим у Ма лом по зо ри шту „Ду шко Ра до вић“. По ред глу ме, пи ше ко ма де, нај-
ви ше за де цу и лут кар ско по зо ри ште. Нај по зна ти ји су: Ве се ли воз, Кли ке ра ши, На ше игре, 
Пар ти зан ска раз би бри га, Сун че ве пе ге, Цр вен ка па и збу ње ни вук... У јед ном пе ри о ду је био 
нај ви ше из во ђен ау тор у по зо ри шти ма за де цу и на лут кар ској сце ни. 

8 У ар хи ви По зо ри шног му зе ја Вој во ди не на ла зи се све ска, ко ја има зе ле не ко ри це и 
14 ис пи са них ли сто ва, пла вом хе миј ском олов ком, ла ти ни цом, ве ли ким штам па ним сло ви-
ма. Не чит ко је пот пи са на, али из оно га што је на пи са но, за кљу чу јем да је реч о ис по ве сти 
Шан до ра Сар ва ша, ду бо ре сца, кре а то ра и реализаторa лу та ка, ко ји је про вео у По зо ри шту 
лу та ка 35 го ди на. 

9 Ата нас Ил ков (1924–2013) 1962. го ди не по кре ће од сек за шко ло ва ње глу ма ца и ре-
ди те ља за лут кар ско по зо ри ште на Ака де ми ји умет но сти у Со фи ји. Као го сту ју ћи про фе сор 
др жи пре да ва ња у Ја па ну, Не мач кој, Фран цу ској, Ју го сла ви ји, а ре жи ра у лут кар ским по-
зо ри шти ма у Ку би, у Че хо сло вач кој, Ју го сла ви ји, Шпа ни ји, Фран цу ској и Не мач кој. Ре жи-
рао је и не ко ли ко лут кар ских пред ста ва за од ра сле, ко је су по сти гле ве ли ки успех. До бит ник 
је мно гих на ци о нал них и ме ђу на род них на гра да, ме ђу оста ли ма и „Ма лог прин ца“, ко ју му 
је до де лио Ме ђу на род ни фе сти вал по зо ри шта за де цу у Су бо ти ци.



186

Пр ва од њих је Чи ка Бај ки не бај ке, по ко ма ду Јир жи ја Стре де10 (Jiří Středa) 
(пре ми је ра 14. сеп тем бра 1975). 

Сле ди Па ко сник, по Јо зе фу Пе ру (пре ми је ра 25. ок то бра 1981), са 
ко јим је По зо ри ште мла дих, дан по сле пре ми је ре, отво ри ло 15. су срет 
по зо ри шта лу та ка СР Ср би је, у уто рак, 26. ок то бра 1981. го ди не, а по том 
успе шно на сту па ло на ви ше лут кар ских фе сти ва ла, ка ко у Ју го сла ви ји 
та ко и у ино стран ству. 

Шест го ди на ка сни је, Ил ков ре жи ра ко мад Ра де Мо ско ве11 Хро ми 
пе тлић (пре ми је ра 15. фе бру а ра 1987), по том ко мад бу гар ског пи сца 
Бо ри са Апри ло ва12 Шест пин гвин чи ћа (пре ми је ра 15. ок то бра 1989) и, 
на кра ју, Бај ку из ран ца, по мо ти ви ма Д. Би се та (пре ми је ра 1. фе бру а ра 
1997). 

Јан Дор ман (Jan Dor man)13, чу ве ни пољ ски ре ди тељ и осни вач екс-
пе ри мен тал ног лут кар ског по зо ри шта, ода брао је ко мад до ма ћег пи сца, 

10 Јир жи Стре да (Jiří Středa, 1933–2010), ле ген да че шког лут кар ства. Био је по зо ри шни 
ре ди тељ, пре во ди лац, драм ски пи сац и пе да гог. Ди пло ми рао је на Од се ку за лут кар ство на 
По зо ри шном фа кул те ту у Пра гу 1956. го ди не. Пр ви уго вор је пот пи сао у Ре ги о нал ном по-
зо ри шту лу та ка у Остра ви. По сле крат ког ан га жма на пре ла зи у лут кар ско по зо ри ште у 
Те пли це. Пи сао је драм ске тек сто ве. Нај по зна ти ји ње гов ко мад је Бај ке го спо ди на Бај ке 
(Pohádky pa na Pohádky), код нас пре ве ден као Чи ча Бај ки не бај ке. Од 1961. ре жи ра у лут-
кар ском по зо ри шту „Змај“ („Drak“) и са ра ђу је са Цр ним по зо ри штем. Од 1963. на ред них 30 
го ди на умет нич ки је ди рек тор Цр ног по зо ри шта у Пра гу. У исто вре ме, као лут кар ски ре ди-
тељ го сту је у Бра ти сла ви, Бр ну, Ли бе ре цу, Че шким Бу ђе јо ви ца ма, Бан ској Би стри ци, Вар-
ша ви, Со фи ји, За гре бу и на мно гим дру гим сце на ма. Се дам де се тих го ди на је дра ма тург и 
ре ди тељ По зо ри шта за де цу „Ал фа“ у Плзе ну, а за тим је де сет го ди на ра дио у По зо ри шту 
Спеј бла и Хур вин ка. По зо ри ште раз ли ке (Di va dlo Rozmanitostí) осно вао је 1987. и во дио до 
1997. го ди не. Пре да вао је ре жи ју и дра ма тур ги ју на ка те дри за лут кар ство. Још у По зо ри шту 
„Змај“ за по чео је са пре по зна тљи вим мо дер ним ре ди тељ ским сти лом. Уз ма ри о не те, ко ри-
стио је филм ске про јек ци је, жи во из во ђе ње му зи ке и ви дљи ве глум це, као парт не ре лут ке. 

11 Ра да Мо ско ва је ро ђе на 1933. у Га бро ву, у Бу гар ској. Би ла је дра ма тург у Цен трал ном 
(др жав ном) по зо ри шту лу та ка а по том у На род ном по зо ри шту мла дих (1962–1980) и По зо-
ри шту лу та ка (1981). Ау тор ка је мно гих ко ма да за лут кар ско по зо ри ште и књи га за де цу: 
Леп тир (пе сме, 1968), Хеј, коњ че! (при че, 1982), Пар че вре ме на (пе сме, 1995). Мо ско ва је сце-
на ри ста за фил мо ве: Ку че у фи о ци (1982), На вр ху ви шње (1984), Здра во, ба ко! (1992), Раз го вор 
са пти ца ма (1997), Го спо ђа Ди но са ур и дру гих. 

12 Бо рис Апри лов (пра во име Ата нас Ва си лев Джав ков, 1921–1995), бу гар ски пи сац, 
ху мо рист и дра ма тург, по знат по крат ким при ча ма, дра ма ма и фил мо ви ма, а нај по пу лар ни ји 
као пи сац за де цу. Нај по зна ти ји је по ци клу су ро ма на о аван ту ра ма ли сца Ли ска, од ко јих су 
не ки укљу че ни у школ ске про гра ме: Ли ско ве аван ту ре у шу ми (1957), Ли ско ве аван ту ре на 
мо ру (1968), Но ве Ли ско ве аван ту ре (1971), у ко ји ма су, по ред оста лих, при че „Чи ми“ и „Цр вен-
ка па“, Нај но ви је Ли ско ве аван ту ре (1975) и Де сет Ли ско вих аван ту ра (1987). Апри лов је на-
пи сао мно го по зо ри шних и лут кар ских ко ма да, ка ко за де цу та ко и за од ра сле. Ве ли ки број 
њих је игран у ино стран ству. По себ но је по пу ла ран ко мад Чи ми, ко ји је по ста вљен на мно гим 
лут кар ским сце на ма у све ту, а по ње му је у Не мач кој сни мљен филм. По зна ти су и ње го ви 
ко ма ди: Лоп та у мо ру (1965), Ко њић Пон чо (1967), Па па гај и леп тир (1968), Ма ли бе ли облак 
(1970) и Шест пин гвин чи ћа (1978). 

13 Јан Дор ман (Jan Dor man, 1912–1986), пољ ски по зо ри шни ре ди тељ, глу мац, пе да гог, ли-
ков ни умет ник, пи сац. Осно вао је у Со снов цу Ме ђу школ ско по зо ри ште за де цу 1945. го ди не. 
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Ма ја Ђу ро ви ћа14, Брод са зе ле ном бра дом (пре ми је ра 2. но вем бра 1975) 
и ре жи рао га у По зо ри шту мла дих. Са овом пред ста вом су успе шно 
го сто ва ли у ви ше пољ ских гра до ва.

Или ја Сли јеп че вић ре жи ра Ло вач ку при чу Сте ва на Пе ши ћа (пре-
ми је ра 15. апри ла 1976), по том ко мад Ду го ња, Ви до ња и Тр бо ња М. Ши-
ро ле (пре ми је ра 19. де цем бра) а по чет ком 1977. ко мад Мак си ми ли јан 
Зви жду ка ло Л. Вол ке ра (Vol ker) и Г. Кри ге ра (Kri e ger). 

Пе ши ћев ко мад Јед не но ћи у Но во ме Са ду ре жи ра Ср бо љуб Стан-
ко вић15, је дан од нај зна чај ни јих срп ских лут кар ских ре ди те ља, гост 
из Бе о град (пре ми је ра 31. ок то бра 1976). 

Два го ста из Сло ве ни је, ис так ну ти са вре ме ни ре ди те љи лут кар-
ског по зо ри шта, до ла зе да ре жи ра ју лут кар ске пред ста ве у По зо ри шту 
мла дих. Нај пре, Ма тјаж Ло бо да16 ре жи ра При чу ста рог кла ви ра Бран-
ке Ра кић (пре ми је ра 26. ма ја 1977), а сле де ће се зо не Еди Ма ја рон17 ре-
жи ра Бај ку у пла вом Фра не Пун та ра (пре ми је ра 19. фе бру а ра 1978). 

Пр ва пред ста ва ко ју су на пра ви ли, Обо је ни кр ча зи, би ла је за сно ва на на деч јој екс пре си ји 
и за ба ви. Про ме нио је 1947. го ди не на зив по зо ри шта у Екс пе ри мен тал но по зо ри ште за де цу 
а 1951. до би ло је да на шњи на зив – По зо ри ште за де цу За глен бја. Дор ман га је во дио све до 
од ла ска у пен зи ју, 1978. го ди не. За то вре ме ово по зо ри ште је по ста ло јед на од нај а ван гард-
ни јих пољ ских сце на за де цу и омла ди ну, исто вре ме но и јед на од нај бо љих сце на за де цу у 
Пољ ској. Ка сни је је Дор ман ра дио сво је ау тор ске пред ста ве и у дру гим пољ ским по зо ри шти-
ма. Ње го ва кћер ка је 1998. го ди не осно ва ла Фон да ци ју Ја на Дор ма на, ко ја по сто ји и да нас 
и чу ва се ћа ње на ње гов пи о нир ски рад, али и под сти че раз вој по зо ри шта за де цу у Пољ ској.

14 Ра ди слав Ма јо Ђу ро вић (1931–2012), књи жев ник, драм ски пи сац и пи сац ко ма да за 
лут кар ско по зо ри ште. Био је се кре тар Кул тур но-про свет не за јед ни це Бе о гра да, на чел ник 
Оде ље ња за кул ту ру Скуп шти не гра да Бе о гра да, осни вач и пр ви управ ник Ма лог по зо ри шта 
„Ду шко Ра до вић“ у Бе о гра ду. 

15 Ср бо љуб Лу ле Стан ко вић (1921–2000), срп ски и ју го сло вен ски лут кар ски ре ди тељ 
и пи сац ко ма да за лут кар ско по зо ри ште. Је дан је од осни ва ча Деч јег по зо ри шта „Бо шко 
Бу ха“, за јед но с Ги том Ну шић Пре дић, од 1951. до 1961. ре ди тељ и умет нич ки ди рек тор. Од 
1954. ре жи ра на лут кар ским сце на ма Бе о гра да, Ср би је и Ју го сла ви је. Пи сац је ви ше чла на-
ка из исто ри је, есте ти ке и прак се лут кар ства. Ње го ва Крат ка исто ри ја лут ке и лут кар ства 
об ја вље на је у Уво ду у лут кар ство, 1966. го ди не. Не по сред но пред смрт, 2000. го ди не, до био 
је пре сти жну Ин тер на ци о нал ну на гра ду за жи вот но де ло „Ма ли принц“, за из у зе тан до при-
нос раз во ју кул ту ре и сцен ске умет но сти за де цу Ме ђу на род ног фе сти ва ла по зо ри шта за 
де цу у Су бо ти ци – пре ма би о гра фи ји ко ју је са чи нио Ра до слав Ла зић у свом тек сту „Гла сни-
ци исто ри је срп ског лут кар ства: Бо жи дар М. Вал тро вић, Ма ри ја Ку лун џић и Ср бо љуб Лу ле 
Стан ко вић“, Сце на, број 4, 2013, стр. 96. 

16 Дра ма тург и ре ди тељ Ма тјаж Ло бо да (Ma tjaž Lo bo da) ро ђен је 18. но вем бар 1942. у 
Љу бља ни. Сту ди рао је ре жи ју на Ака де ми ји за по зо ри ште у Љу бља ни. Вр ло ра но је по чео 
да са ра ђу је са По зо ри штем лу та ка у Љу бља ни. У по чет ку је био глу мац-ани ма тор лу та ка, 
а из ме ђу 1968. и 1976. умет нич ки ди рек тор по зо ри шта. Од 1977. до не дав ног пен зи о ни са ња, 
био је дра ма тург. На сто јао је да пре по зна по тре бе лут кар ског гле да ли шта у са вре ме ном сло-
ве нач ком тек сту. У том сми слу по чео је да пи ше тек сто ве за лут кар ско по зо ри ште и да обја-
вљу је члан ке о лут кар ској дра ма тур ги ји и исто ри ји.

17 Еди Ма ја рон (Edi Ma ja ron, Љу бља на, 1940), ре ди тељ, лут кар, пе да гог и ви о лон че лист. 
Ака де ми ју за му зи ку за вр шио је у Љу бља ни 1963. го ди не и по том на сту пао као пр ви ви о лон-
че лист у Сим фо ниј ском ор ке стру РТВ Сло ве ни ја. Ка сни је се пот пу но по све тио лут кар ству. 
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По сле не ко ли ко при год них пред ста ва (Пар ти зан ска по зор ни ца 
П. Зуп ца, Но во го ди шња ноћ Р. Па вел ки ћа, Но во го ди шња ра до сни ца 
Ђ. Јан ко ви ћа, Бра ни те љу бав Ђ. Ра ди ши ћа), Сли јеп че вић об на вља 
пред ста ву Зе ка, Зри ка и Јаг ње, по том ре жи ра Три угур су за М. Ши ро-
ле и Ги њо ло ва пу то ва ња Мој шчин ског и Вил ков ског.

Осим то га, По зо ри ште мла дих би ло је ре пре зент на шег сцен ског 
из ра за за нај мла ђе у НР Пољ ској (1963. и 1976), СР Ру му ни ји (1969), 
НР Фран цу ској (1976) и СР Не мач кој (1971. и 1978). На овим го сто ва-
њи ма из ве де но је укуп но 27 пред ста ва ко ји ма је при су ство ва ло ви ше 
од 20.000 по се ти ла ца.

По зо ри ште мла дих 80их го ди на
Пр ва пре ми је ра 1980. го ди не би ла је пред ста ва Бе ли је лен, по зна-

ти ко мад Вла ди ми ра На зо ра18 ко ји је на сце ну По зо ри шта мла дих 
по ста вио Ду шан Ро дић (пре ми је ра 9. мар та 1980). 

Ми ли во је Ра да ко вић се вра ћа ре жи јом ко ма да Ти грић Пе тар Ха не 
Ја ну шев ске (Ha na Ja nu šev ska) (пре ми је ра 12. апри ла 1981). 

Сли јеп че вић ре жи ра: Зе ле ни снег С. Ру шку ца (пре ми је ра 20. де-
цем бра 1981), Тај ну па чи јег вр ти ћа Ђу ле Ур ба на (пре ми је ра 27. мар та 
1982) и Бај ку о сло но ви ма О. Д. Ба ће ка (пре ми је ра 7. но вем бра 1982). 
Ђор ђе Ђур ђе вић ба ви се срп ским пи сци ма – по е зи јом Ђу ре Јак ши ћа, 
По ноћ на снег па ла (пре ми је ра 9. ма ја 1982), јед но чин ка ма Б. Ну ши ћа19 
Власт, Анал фа бе та и Му ва (пре ми је ра 17. но вем бра 1982) и по е зи јом 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја20, Ро ду и по том ству (пре ми је ра 29. мар та 1983) 

Ре жи рао је око 90 пред ста ва у лут кар ским по зо ри шти ма Евро пе, од Ари сто фа на, пре ко Шек-
спи ра до са вре ме них сло ве нач ких ау то ра. За ТВ Сло ве ни ја је сни мао лут кар ске се ри је. Пен-
зи о ни сан је као ре дов ни про фе сор за лут кар ство. Об ја вљу је тек сто ве из обла сти лут кар ства. 
На гра ду Ре пу бли ке Сло ве ни је за жи вот но де ло из под руч ја пе да го ги ке до био је 2006. го ди не.

18 Вла ди мир На зор (Vla di mir Na zor, 1876–1949) био је хр ват ски и ју го сло вен ски књи-
жев ник, а при кра ју жи во та и пред сед них НР Хр ват ске. Је дан је од нај плод ни јих пи са ца у 
хр ват ској књи жев но сти, ау тор обим ног де ла са ста вље ног од раз ли чи тих жан ро ва: пе са ма, 
епо ва, но ве ла, ро ма на, днев нич ких за пи са, пу то пи са, есе ја, чла на ка, при ча и игро ка за за де цу. 
Пр во де ло му је Сла вен ске ле ген де (1900). За тим је об ја вио Ве лог Јо жу (1908), 1916. не ко ли ко 
књи га: Утва зла то кри ла, Ме двјед Брун до, Сто и ме на, а 1924. При че из дје тињ ства. По сле 
ра та об ја вио је Пје сме пар ти зан ке (1944) и днев ник С пар ти за ни ма (1945).

19 Бра ни слав Ну шић (1864–1938) је дан је од нај зна чај ни јих срп ски ко ме ди о гра фа, уз 
то је и пи сац ро ма на, при ча и есе ја, за чет ник ре то ри ке у Ср би ји. Био је и но ви нар и ди пло ма-
та, управ ник по зо ри шта, итд. Нај че шће су ње го ви ро ма ни дра ма ти зо ва ни и адап ти ра ни за 
по зо ри шта за де цу (Оп штин ско де те, Хај ду ци, Ау то би о гра фи ја), али је на пи сао и не ко ли ко 
ко ма да за де цу: На ша де ца, Је дан сло бо дан школ ски час, Ци цин ро ђен дан, Ки ри ја, Ушао ђа во 
у се ло и Европ ски кон зи ли јум (вид.: Ра до слав Ла зић, Ну ши ћев те а тар за де цу, Бе о град 2007). 

20 Јо ван Јо ва но вић Змај (Но ви Сад, 1833–1904) био је је дан од нај ве ћих ли ри ча ра срп ског 
ро ман ти зма. По за ни ма њу био је ле кар, а то ком це лог свог жи во та уре ђи вао је и из да вао 
књи жев не, по ли тич ке и деч је ча со пи се. Он је пр ви пи сац у срп ској књи жев но сти ко ји је 
пи сао по е зи ју за де цу.
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и Пе ва ње (пре ми је ра 29. ма ја 1983); по том ре жи ра Ми тра ље сца го лу
би јег ср ца Бран ка Ћо пи ћа (пре ми је ра 12. ок то бра 1984).

На да Бје ло гр лић ре жи ра Ја ву у Сно ви гра ду Сло бо да на Ста ни ши ћа21 
(пре ми је ра 31. мар та 1983). Пи сац С. Ста ни шић ре жи ра свој ко мад Нова 
го ди на – за бра ње но спа ва ње (пре ми је ра 22. де цем бра). По зна ти лут-
кар ски ре ди тељ и те о ре ти чар Бо ри слав Мрк шић адап ти ра и ре жи ра 
Ан дер се но ву Сне жну кра љи цу (пре ми је ра 24. но вем бра 1983) а по том 
Ву ка и ја ри ће Ја на Гра бов ског (Jan Gra bow ski) (пре ми је ра 25. мар та 1984). 
Обе пред ста ве су има ле дуг век тра ја ња. Мрк шић ка сни је ре жи ра ко-
мад Јо зе фа Ча пе ка (Jo sef Ča pek) Ку ца Ма ца (пре ми је ра 9. апри ла 1985). 

Или ја Сли јеп че вић по но во по се же за ко ма ди ма Р. Па вел ки ћа и 
ре жи ра Ве се ли воз, мо жда је дан од ње го вих нај у спе ли јих ко ма да (пре-
ми је ра 6. ја ну а ра 1985). Жи во мир Јо ко вић, лут кар ски ре ди тељ, осни вач 
По зо ри шта лу та ка „Пи но кио“ из Зе му на, пр ви пут ре жи ра у По зо ри-
шту мла дих, и то ко мад Вла ди ми ра Ан дри ћа22 Же нид ба цврч ка при
ма ша (пре ми је ра 4. апри ла 1985). Ср бо љуб Стан ко вић ре жи ра Бај ку о 
по штан ском сан ду че ту Зо ра на По по ви ћа (пре ми је ра 24. но вем бра 
1985), по том свој текст Лут ка са цр ве ном ка пом (пре ми је ра 2. но вем-
бра 1986). Ми ро слав Ује вић, лут кар ски ре ди тељ из Ни ша, ре жи ра два 
ко ма да: Пе пе љу гу Жи во ји на Ву ка ди но ви ћа (пре ми је ра 8. де цем бра 
1985) и При чу о ре пи Сте ва на Пе ши ћа (пре ми је ра 11. ма ја 1986). 

Не ве на Јан ко вић, ре ди тељ ка из Но вог Са да, ре жи ра ка ба ре за децу 
Ла жи ка жи из џа ка, свог су пру га Па вла Јан ко ви ћа Шо ле та23 (пре ми је ра 

21 Сло бо дан Ста ни шић (1939) је дан је од нај пр о дук тив ни јих и нај чи та ни јих срп ских 
пи са ца за де цу и мла де. Жи ви и ства ра у Бе о гра ду, где је за вр шио Фи ло ло шки фа кул тет и Фа-
кул тет драм ских умет но сти, од сек дра ма тур ги је. Био је уред ник деч јег ли ста Не вен, а по том 
ча со пи са Ле њи Га ша, Змај, Чи ка Јо ва (Швај цар ска). Об ја вио је ви ше од 70 књи га ро ма на, 
збир ки при ча и пе са ма, ау тор је и 9 ан то ло ги ја и сце на ри ја за мно ге те ле ви зиј ска еми си је и 
се ри је. До бит ник је на гра да „По ли ти кин за бав ник“, „Ста ра ма сли на“ за жи вот но де ло, 
„Злат ни леп тир“ за пе снич ко ства ра ла штво, „Злат ног кљу чи ћа“ гра да Сме де ре ва, „Злат ног 
Га ши ног пе ра 98“, на гра де Кул тур ног цен тра и би бли о те ке гра да Алек син ца за под сти цај и 
уна пре ђе ње деч је ли те ра ту ре, на гра де Ве чер њих но во сти „Гор да на Бра јо вић“. До бит ник је 
и По ве ље Зма је вих деч јих ига ра за тра јан до при нос и уна пре ђе ње ли те ра ту ре за де цу, а био 
је и до ма ћин-но си лац Зма је вог шта па на Зма је вим деч јим игра ма 1993. го ди не.

22 Вла ди мир Ан дрић (1944) пи сац је за де цу и ре ди тељ. Ди пло ми рао је филм ску ре жи ју 
на Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду. Од сво је два де се те го ди не пи ше и ре жи ра. 
Ско ро че ти ри де це ни је ра ди на Те ле ви зи ји Бе о град, тре нут но је од го вор ни уред ник Ре дак-
ци је деч јег и школ ског про гра ма. Тво рац је ан то ло гиј ских те ле ви зиј ских се ри ја ла „Ла ку 
ноћ, де цо“ и „Пу сто лов“. До бит ник је ве ћег бро ја на гра да за филм ску и по зо ри шну ре жи ју. 
На гра де „По ли ти кин за бав ник“, „Не вен“, „Зма је ве деч је игре“ и „Злат ни кљу чић“ са мо су 
по твр ди ле Ан дри ћев кре а тив ни ан га жман у обла сти деч је књи жев но сти. На гра да за нај бо љу 
деч ју књи гу у 2006. го ди ни при па ла је ње го вој збир ци пе са ма и при ча Дај ми кри ла је дан круг. 
Де ла за де цу: Све ска над све ска ма, На пред пла ви, сме ђи, цр ни, Ве чер њи слон, Ср це на зи ду, 
Но во го ди шњи по клон.

23 Па вле Јан ко вић Шо ле (1939–1997) пи сао је ис кљу чи во по е зи ју за де цу и афо ри зме. 
Об ја вљи вао је у ли сто ви ма, ча со пи си ма и еми си ја ма ра дио-ста ни ца. Пе сме су му у Ан то
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12. ју на 1986). Ми лан Бе ле ги ша нин ре жи ра Срећ ног прин ца Оска ра 
Вајл да24 (пре ми је ра 27. фе бру а ра 1987). За де лом Оска ра Вајл да по се же 
и мла ди ре ди тељ из Су бо ти це Иштван Ла лић, дра ма ти зу ју ћи, адап-
ти ра ју ћи и ре жи ра ју ћи при чу Сла вуј и ру жа (пре ми је ра 13. мар та 1990). 
Пред ста ва је би ла вр ло нео бич на, екс пе ри мен тал на. Му зи ку је ком по-
но вао Ми тар Су бо тић (Су ба, Rex Ilu si vi), док се за сцен ски по крет по-
бри нуо Де неш Де бреи. Ко ри шће но је не ко ли ко ти по ва лу та ка, као и 
раз ли чи те тех ни ке: од по зо ри шта сен ки до ги њо ла и ја вај ки. 

Гост из Но во сад ског по зо ри шта, јед но вре ме и ње гов управ ник, 
ре ди тељ Ла још Шол тиш (Sol tis La jos), по ду хва та се ре жи је Ег зи пе ри-
је вог25 Ма лог прин ца (An to i ne de Sa int-Exu pery, A Kis Her ceg, пред ста-
ва је на ма ђар ском је зи ку, ура ђе на у са рад њи са Те ле ви зи јом Но ви Сад, 
пре ми је ра 23. де цем бра 1987). Је ле на Си тар (Je le na Si tar), мла да сло ве-
нач ка лут кар ска ре ди тељ ка, ре жи ра ко мад Не ве не Си мин Зла то ру ни 
ован (пре ми је ра 24. фе бру а ра 1988). Ми ли во је Ра да ко вић адап ти ра 
Бра ћу Грим26 и ре жи ра Сне жа ну и се дам па ту ља ка (пре ми је ра 19. ју на 
1988). 

Ре ди тељ из Бе о гра да Дра го слав То до ро вић ре жи ра ко мад Ср бољу-
ба Стан ко ви ћа При ча о ле вој гу ски (пре ми је ра 2. ок то бра 1988). Сце но-
гра фи ју и ко сти ме је осми слио Алек сан дар Злат ко вић. Ау тор му зи ке 
је Ју го слав Бо шњак. Ма ђи о ни чар ске три ко ве је глум цу Рат ку Ра ди во-
је ви ћу, ко ји је играо Ма ђи о ни ча ра, по ка зао Алек сан дар То до ро вић. У 

ло ги ји вој во ђан ске по е зи је за де цу штам па не на ма ке дон ском је зи ку. Пре во ђен је на ма ђар ски, 
тур ски, ру мун ски, ма ке дон ски и ал бан ски је зик. Де ла: Сре бр на пра ши на, Ко би рек’о, Гор
ски сме шко, Ко шти ца, ко жа за дво је... 

24 Оскар Вајлд (Oscar Wil de, Да блин, 1854. – Па риз, 1900) био је ир ски књи жев ник. 
Пи сао је по е зи ју, дра ме, ро ма не, али је у по зо ри шти ма за де цу и лут кар ским по зо ри шти ма 
по знат, пре све га, по при по вет ка ма: Срећ ни принц, Се бич ни џин, Ода ни при ја тељ и Нео бич
на ра ке та – све из 1888; по том: Зло чин лор да Ар ту ра Се ви ла, Дух из Кен тер ви ла, Мла ди 
краљ, Ри бар и ње го ва ду ша и Зве зда ни де чак – све из 1891. го ди не, ко је су дра ма ти зо ва не и 
адап ти ра не за лут кар ску сце ну. 

25 Ан то ан де Сент Ег зи пе ри (An to i ne de Sa int-Exupéry, 1900–1944), фран цу ски пи сац 
и пи лот. Пр во де ло, Ави ја ти чар, об ја вио је 1926. Го ди не 1929. ле ти на ра зним прав ци ма у 
Аме ри ци и ис тра жу је Па та го ни ју и Кор ди ље ре. Ор ден ле ги је ча сти за за слу ге у ци вил ном 
ва зду хо плов ству до био је 1930. Го ди не 1932. ре дов но ле ти из Мар се ља за Ал жир; 1934. ле-
тео је по Да ле ком ис то ку и вра тио се умо ран и бо ле стан. Уче ство вао је као пи лот на стра ни 
са ве знич ких сна га про тив Хи тле ро ве Не мач ке. По ги нуо је 31. ју ла 1944. ле те ћи по за дат ку. 
Пи сац је мно гих чла на ка, при ча и ро ма на, ме ђу ко ји ма су: Пра вац југ (1928), Ноћ ни лет (1931), 
Зе мља љу ди (1939), Рат ни пи лот (1932), Сми сао жи во та (1936), Ци та де ла (1938) и, нај по-
зна ти ји, Ма ли принц, ко ји је на пи сао 1943. го ди не.

26 Бра ћа Грим (Brüder Grimm, Ja cob и Wil helm Grimm) по ста ли су слав ни по об ја вљи-
ва њу збир ке не мач ких бај ки, Kin der und Hausmärchen (Деч је и по ро дич не при че, 1812), дру ге 
све ске (1814) и мно гих дру гих из да ња. Од бај ки Бра ће Грим, ко је су све дра ма ти зо ва не и адап-
ти ра не за лут кар ско по зо ри ште, из два јам: Пла во бра ди, Бре мен ски град ски сви ра чи, Обу ћар 
и ви ле ња ци, Кра ље вић жа бац, Злат на гу ска, Иви ца и Ма ри ца, Цр вен ка пи ца, Ча роб ни фру
лаш, Цви ли дре та, Тр но ру жи ца, Сне жа на, Срећ ни Иви ца, Пал чић.
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пред ста ви уче ству ју: Оља Вој но вић, Ти ја на Мак си мо вић, Дра ги ња Јер-
гић Бу буљ, Емил Кур ци нак, Еми на Ва сић Ми лић, Ве сна Ждр ња и Те-
ре за Чам бор. Са овом пред ста вом, По зо ри ште мла дих је уче ство ва ло 
на Су сре ти ма по зо ри шта лу та ка Ср би је, ко ји су се те го ди не одр жа ли 
у Но вом Са ду, бу ду ћи да је По зо ри ште мла дих би ло до ма ћин, а сле де ће 
го ди не на по след њем Би је на лу лут кар ских по зо ри шта Ју го сла ви је у 
Бу гој ну, по том на по след њем ју го сло вен ском Фе сти ва лу дје те та у Ши-
бе ни ку, па на PIF-у у За гре бу. На сва три ова фе сти ва ла, Рат ко Ра ди во-
је вић, ко ји је играо ма ђи о ни ча ра и ва дио, на деч је оду ше вље ње, жи вог 
бе лог зе ца из ше ши ра, до био је на гра де за глу му.

Мла ди но во сад ски ре ди тељ Ср ђан Ар се ни је вић ре жи ра ко мад 
Ма гич на цуц ла На та ли је Ка та ри не (пре ми је ра 7. ма ја 1989). Аси стент 
ре ди те ља је би ла Оља Вој но вић. Сце но гра фи ју је осми слио Ми ле та 
Ле ско вац. Лут ке је кре и рао и из ра дио Шан дор Сар ваш. Ау тор му зи ке 
је Ја сми на Ми тру шић. 

По зо ри ште мла дих 90их го ди на
Од ма ри о нет ског, ка кво је би ло пр вих два де се так го ди на свог по сто-

ја ња, лут кар ско по зо ри ште у Но вом Са ду до шло је до пре о бра жа ја у 
По зо ри ште мла дих. Тим пре о бра жа јем же ле ло се за хва ти ти у „озбиљ-
ни ји“ ре пер то ар и обра ти ти ста ри јој, тзв. омла дин ској пу бли ци. Та ко 
су ма ри о не те за по ста вље не (ре кон струк ци јом Ма ле са ле ко ја је би ла 
кра јем 90-их, укло њен је мост за ма ри о не те, ко ји је по сто јао од из град ње 
зда ња Спо мен-до ма и на мен ске са ле за лут кар ско, та да пре вас ход но 
ма ри о нет ско по зо ри ште). Све ви ше је „ги њо ла“ и „ја вај ки“, „флах“ лута-
ка, ком би но ва не игре лу та ка са жи вим глум ци ма и пред ста ва без лу така 
и слич ног. Сви ти по ку ша ји обра ћа ња омла дин ској пу бли ци су оста ли 
без ве ћег од је ка и вр ло бр зо па да ли у за бо рав. На сце ни су оста ја ле пред-
ста ве за пред школ ски уз раст, ко ма ди из већ „кла сич ног“ лут кар ског 
ре пер то а ра, об ра де бај ки и оми ље них на сло ва из ли те ра ту ре за де цу.27 

У про те клој се зо ни По зо ри ште мла дих је има ло чак пет пре ми је ра. 
Ата нас Ил ков је ре жи рао ко мад Бо ри са Апри ло ва Шест пин гвин чи ћа. 
Лут ке и сце но гра фи ју су осми сли ли Ива Ха џи је ва и Бо рис Чер шков. 
Ау тор му зи ке је Пе тар Сту пел. У пред ста ви игра ју: Јев то Ду ша но вић, 
Еми на Ва сић Ми лић, Ја сна Фран чић, Ол га Вој но вић, Ја смин ка Сту пар, 
Мир ја на По по вић, Те ре за Чам бор, Га бри е ла Дуд ко ва, Дра ган Зо рић, 
Дра ги ња Јер гић Бу буљ, Ве ра Хр ћан, Емил Кур ци нак и Во ји слав Цин-
коц ки. Но во го ди шња јел ка је при год на пред ста ва ко ју је не ка да ре жи рао 

27 О то ме ви ше у: Зо ран Ђе рић, „По зо ри шта за де цу“, Ал ма нах по зо ри шта Вој во ди не, 
бр. 24, 1991, стр. 39.



192

Или ја Сли јеп че вић, а са да об но вио ан самбл ко ји у њој игра (по ред го ре 
по ме ну тих, у ње му су и: Па вле Ву ји чић, Ве сна Ждр ња и Ти ја на Мак-
си мо вић). По мо ти ви ма из на род них при ча, Ве ра Хр ћан је ре жи ра ла 
пред ста ву Мјау, ка ква фр ка (пре ми је ра 8. фе бру а ра 1990). Му зи ку је 
на пи са ла Ја сми на Ми тру шић. Лут ке и сце но гра фи ју су осми сли ле Ве ра 
Хр ћан и Те ре за Чам бор, ко је, уз Ја смин ку Сту пар, игра ју у овој пред-
ста ви за нај мла ђе.

То дор Ри стић ре жи ра ко мад Ми ро сла ва Кли ме Ка ло Ми траш 
(пре ми је ра 1. мар та 1990). Сце но гра фи ја, лут ке и ко сти ми су за ми сао 
Ма је Пе тро ве. Из бор му зи ке је, уз ре ди те ља, са чи нио Си ни ша Ми лић, 
ко ји у пред ста ви сви ра и пе ва. Аран жер му зи ке и ко ре пе ти тор је Зо ран 
Му лић. Ко ре о граф је Га бри е ла Те гла ши. У пред ста ви уче ству ју: Ве ра 
Хр ћан, Ја сна Фран чић, Ол га Вој но вић, Те ре за Чам бор, Еми на Ва сић Ми-
лић, Дра ган Зо рић, Па вле Ву ји чић, Емил Кур ци нак, Ђор ђе Ћи рић и Сте-
ван Гез. Ово је ам би ци о зно осми шље на пред ста ва ко ја осва ја, пре све га, 
атрак тив ном ром ском му зи ком и ли ков но шћу (ле по том лу та ка и сце не).

Ви ше од два де сет го ди на на сце ни По зо ри шта мла дих ни је би ло 
ма ри о нет ских пред ста ва. Лут ке на кон ци ма, из у зет но зах тев не – од 
ани ма то ра су тра жи ле мно го ви ше од ве шти не, по сте пе но су за ме њи-
ва не и пот пу но за ме ње не лут ка ма јед но став ни јим за во ђе ње и ани ма-
ци ју, ти па „ги њол“ и „ја вај ке“, као и не ким дру гим, ком би но ва ним 
тех ни ка ма, про из во ди ма но ви је лут кар ске тех но ло ги је, већ пре ма ин-
вен ци ји и мо гућ но сти ма ње них кре а то ра, из во ђа ча у ра ди о ни ци и оних 
ко ји су их „ожи вља ва ли“ на сце ни. За то је пр ва про шло го ди шња лут-
кар ска пре ми је ра, Лоп ти ца ско чи ца др Ја на Ма ли ка (пре ми је ра 9. фе-
бру а ра 1992), у ре жи ји Ма ри је Ку лун џић, већ кла си чан ма ри о нет ски 
ко мад, али и „но ви на“ у ре пер то а ру овог по зо ри шта, а за нај мла ђу 
пу бли ку – до жи вљај по себ не вр сте.

Ма ри ја Ку лун џић по том ре жи ра свој текст, Пу ту ју ћи ко ме ди јан ти 
(пре ми је ра 24. ма ја 1992). 

Ре ди тељ Дра го слав То до ро вић вра ћа се у По зо ри ште мла дих по-
сле де сет го ди на, 1998, ка ко би об но вио При чу о ле вој гу ски. Но ву 
ре жи ју у овом по зо ри шту је имао по сле 11 го ди на – Цр вен ка пу, по 
тек сту Иго ра Бо јо ви ћа (пре ми је ра 28. сеп тем бра 2011). У сво ју вер зи ју 
по зна те при че Бра ће Грим, Бо јо вић је, по ред по зна тих ли ко ва: Цр вен-
ка пе, Ма ме, Ба ке, Ву ка и Лов ца, увео и два но ва: Га вра на и Шпо рет. 
Све ли ко ве у пред ста ви По зо ри шта мла дих (осим Шпо ре та, ко јег ани-
ми ра Сне жа на Ве ли ми ро вић) ве што ани ми ра ју Ма ри ја Ми тро вић и 
Сло бо дан Нин ко вић.

Еми ли ја Мач ко вић, стра нац ко ји се већ одо ма ћио на вој во ђан ском 
те ре ну, са лут кар ском ака де ми јом иза се бе и са ле пим ис ку ством, сте-
че ним у пре сто ни ци бу гар ског лут кар ства, Вар ни, дра ма ти зо ва ла је и 
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ре жи ра ла Ву не ну при чу Ла де Бра шо ва но ве (пре ми је ра у По зо ри шту 
мла дих 5. апри ла 1992). Сце ну и лут ке је осми слио и из ра дио Ти хо мир 
Мач ко вић, ве што и на дах ну то. Ре зул тат је сим па тич на, ма ла фор ма, 
пред ста ва ко ја је по сти гла и ства ра лач ко а не са мо ме ха нич ко је дин-
ство лут ке и глум ца. Лут ка ни је ре ми ни сцен ци ја на ко мад кр пе. У 
лут ка-пред ста ви, ина че, све је у пре ли ви ма, од ви дљи ве и чуј не кон-
крет но сти до чи сте ап страк ци је, ре ал но сти ко ја је мо гу ћа са мо у сну. 
Али чак и тад, без тач них ка рак те ра и без пре ци зи ра них, ва жних де-
та ља у ани ма ци ји, не мо же се мно го по сти ћи, јер, јед но став но, сва ка 
лут ка, сва ки ани ма тор ски за да так при хва та се та кав ка кав је сте, та кав 
ка кав нам се ука зу је, са свим ни јан са ма: од уз др жа но сти и крх ко сти 
до сна жног ге ста и ускла ђе не го вор не фра зе.28

Еми ли ја Мач ко вић је нај че шће и пре во ди лац, адап та тор тек сто ва 
ко је ре жи ра. То су крат ки пред ло шци за глу мач ко-ани ма тор ску игру, 
раз ви ја ње при че, по зив на ма шта ње. Све дру го је у ру ка ма оних ко ји 
су на сце ни. На рав но, и лут ке, ко је кре и ра и из ра ђу је Ти хо мир Мач-
ко вић, вр ло вешт у то ме, за слу жан за ви зу ел ни ути сак, за из ра жај не 
мо гућ но сти лу та ка или пред ме та на сце ни, већ пре ма ода бра ном из-
ра жај ном сред ству.

Ву не на при ча на сце ни По зо ри шта мла дих по ста вље на је у две, 
рав но прав не по де ле (1. Емил Кур ци нак, Еми на Ва сић Ми лић, Оља 
Вој но вић; 2. Дра ган Зо рић, Ја сна Фран чић, Ве сна Ждр ња). Раз ли ку ју 
се ко сти ми, али има и дру гих, суп тил них осо бе но сти у игри глу ма ца, у 
јед ној, од но сно у дру гој по де ли, тј. пред ста ви, јер се обе игра ју под јед-
на ко пред но во сад ским ма ли ша ни ма и под јед на ко успе шно. Клуп чад 
ву не, свих мо гу ћих ве ли чи на, основ но су пре ди во од ко га се пле те при-
ча о раз ма же ној прин це зи, Кра љу и Кра љи ци, у двор цу са три ку ле, 
итд. Ка ко се упре да, та ко се и рас пре да, ово фи но пле ти во за нај мла ђе.

ИЗ ВО РИ
Ар хив ска гра ђа По зо ри шта мла дих у Но вом Са ду, ар хив ска гра ђа По зо ри шног му зе ја 

Вој во ди не, Би бли о те ка Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, лич ни ар хив.
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Zo ran R. Đe rić

TheRepertoireofYouthTheaterinNoviSadfrom1968to1999

Sum mary

In 1968, the Pup pet The a ter in No vi Sad chan ged its na me to the Youth The a ter. With 
the chan ge of na me, the emp ha sis has, to a cer tain ex tent, shif ted from ex clu si vely pup pet 
shows for chil dren, to dra ma plays for chil dren, youth, and adults. Pup pet shows we re 
still re a li zed, both with per ma nent di rec tors and with gu ests from ne ig hbo ring co un tri es. 
By re vi e wing the re per to i re of the Youth The a ter in No vi Sad du ring three de ca des (the 
1970s, 1980s, and 1990s), the most im por tant plays and aut hors, as well as dra ma tic ar tists, 
pup pe te ers, and ani ma tors of this the a ter will be pre sen ted.

Keywords: Youth The a ter in No vi Sad, re per to i re, pup pet and dra ma per for man ces, 
from 1968 to 1999.
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ПРИКАЗИ
UDC 792.9(497.11)”19/20”(049.32)

ЕСТЕ ТИ КА АЛ ТЕР НА ТИВ НОГ ПО ЗО РИ ШТА
(Си мон Гра бо вац, ПО Е ТИ КА АЛ ТЕР НА ТИВ НОГ ТЕ А ТРА,  

По себ но сти по зо ри шног из ра за ал тер на тив них тру па у Ср би ји.  
Но ви Сад: По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 2019)

Си мон Гра бо вац, фи ло зоф, глав ни и од го вор ни уред ник ча со пи са, дра-
ма тург, осни вач по зо ри шне гру пе Ин тер вент на тру па Фор гов, уред ник и 
се лек тор Ма лог по зор ја, осни вач Ин тер на цио нал ног фе сти ва ла ал тер на тив-
ног и но вог те а тра Ин фант, умет нич ки и про грам ски ди рек тор, се лек тор и 
из вр шни про ду цент, уред ник и ау тор кон цеп та Но во сад ског лет њег фе сти-
ва ла, при ре ђи вач збор ни ка Стра те ги је но вог те а тра, Ка дру га чи јем те а
тру и Ди ја лог о фе сти ва ли ма, књи жев ни и по зо ри шни кри ти чар и пе сник, 
ба ви се ал тер на тив ним по зо ри штем ви ше од три де це ни је.

Књи га По е ти ка ал тер на тив ног те а тра об ја вље на је 2019. го ди не у 
би бли о те ци Те о ри ја драм ских умет но сти у из да њу По зо ри шног му зе ја Вој-
во ди не, а опре мље на је за кључ ком на ен гле ском је зи ку, бе ле шком о ау то ру, 
имен ским ре ги стром, скра ће ни ца ма и фо то гра фи ја ма из при ват них збир ки 
чла но ва тру па о ко ји ма је ау тор пи сао. 

Сту ди ја По е ти ка ал тер на тив ног те а тра по чи ње тек стом „Уло га по зо-
ри шних тру па у са вре ме ном по зо ри шту“, а по ред увод ног тек ста „Пе де се те“, 
књи га је по де ље на на осам по гла вља: „Дру жи на А или Ра ди кал на про ме на“, 
„По зо ри ште са иде а ли стич ким по став ка ма или Ра со во по зо ри ште“, „По е ти ка 
дво ри шта као по е ти ка по зо ри шта или По зо ри ште Дво ри ште“, „По зо ри ште 
Под ра зно или Про ме на па ра диг ме по зо ри шног је зи ка“, „Но ва осе ћај ност 
или Од ро ман тич ног обр та до спек та кла“, „По зо ри шна ла бо ра то ри ја или 
По зо ри ште ин сти ту ци о нал не про ме не“, „По зо ри ште Ми март или Од ко рео-
дра ме до тран сме ди јал ног те а тра“ и „Тру па Бал кан но ви по крет или По зо-
ри шна тран сфор ма ци ја ри ту а ла“.

У пр вом тек сту „Уло га по зо ри шних тру па у са вре ме ном по зо ри шту“ 
ау тор раз ма тра „по себ но сти и ме сто ал тер на тив ног по зо ри шта“ (стр. 5) у 
на шој зе мљи. Да би де фи ни сао по ло жај ал тер на тив ног по зо ри шта, Гра бо вац 
на ме ра ва да пре ци зи ра основ не ка рак те ри сти ке тог по зо ри шног из ра за, да 
пре ци зи ра раз ли чи то сти у од но су на пре о вла ђу ју ћи по зо ри шни иди ом, јер 
је, ка ко твр ди, да нас у по зо ри шној прак си при сут на по де ла на кла сич ни и 
„онај дру ги“ из ра жај ни је зик (стр. 6).
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„Су шти на по зо ри шног чи на ова кве про ве ни јен ци је без об зи ра ко ли ко он 
био за тво рен, од у зи ма основ ну ко му ни ка ци ју бар с не ким аспек том људ ског 
и дру штве ног окру же ња, јер је он по свом би ћу из вор ни ји, бли жи чо ве ку“ 
(стр. 6).

Гра бо вац на во ди да је основ на уло га ал тер на тив ног по зо ри шта стал на 
про ме на по зо ри шног је зи ка, као и ње го во обо га ћи ва ње са зна њи ма до ко јих 
је до шло у ис тра жи ва њу су шти не по зо ри шног из ра за. Ал тер на тив на по зо ри-
шта ути чу на на пре дак по зо ри шних ин сти ту ци ја, и то про ме ном по зо ри шног 
је зи ка и на чи ном ра да са мих по зо ри шних ин сти ту ци ја, као што су ис тра-
жи ва ње и рав но прав но уче шће свих чла но ва по зо ри шног про јек та, но ви 
еду ка тив ни про це си, ра ди о ни чар ски рад, но ви из во ри фи нан си ра ња и дру го. 
Ау тор твр ди да је су шти на деј ство ва ња по зо ри шног чи на у „из о штра ва њу 
чу ла за раз не вр сте иза зо ва или не га тив но сти“ (стр. 9). Ал тер на тив но по зо ри-
ште је сво јим чи ње њем по ка за ло со ци јал ну уло гу те а тра кроз рад у не мо гу ћим 
усло ви ма, рад са де цом, мар ги на ли зо ва ним гру па ма и ли ци ма оме те ним у 
раз во ју, еко ло шким про бле ми ма или ко ри шће њем руб них обла сти дру гих 
умет но сти, ме ди ја и но вих тех но ло ги ја.

У увод ном тек сту ау тор скре ће па жњу на чи ње ни цу да су се мно ги „ра-
ди кал ни умет нич ки за хва ти“ де си ли пе де се тих го ди на про шлог ве ка, и ка-
рак те ри ше их као „нај зна чај ни је го ди не за на шу умет ност тог пе ри о да“ јер 
су у том пе ри о ду „по се ја не кључ не пре врат нич ке иде је, ство ре на су не за о би-
ла зна де ла“ ко ја су на не ки на чин отво ри ла про стор за мно ге умет нич ке по-
ја ве ко је ће тек до ћи (стр. 15). Го во ре ћи о ли те ра ту ри ко ја из у ча ва овај пе ри од, 
ау тор ка же да су, иа ко да нас по сто је број не сту ди је, оне и да ље да ле ко од 
су штин ске исти не о том ра ди кал ном пе рио ду. Пе де се тих го ди на по че ле су 
при пре ме за рад Дру жи не А у по зо ри шној умет но сти. Осни ва чи ове дру жи-
не су би ли при сут ни на ета бли ра ним по зо ри шним сце на ма (Бе о град ско 
драм ско по зо ри ште), али су те жи ли раз ли чи том при сту пу глу ми, тра га њу 
за до ма ћим тек стом и дру га чи јим од но сом пре ма пу бли ци.

У пр вом де лу књи ге „Дру жи на А или Ра ди кал на про ме на“ ау тор раз-
ма тра рад по зо ри шне Дру жи не А ко ја је на ста ла „са на ме ром да про на ла зи 
та кве пу те ве по зо ри шне де лат но сти ко ји би ра ди кал ни је из ра зи ли са вре ме ну 
умет ност“ (стр. 21). Ка ко Гра бо вац ка же, Дру жи на А у осни вач ком ма ни фе-
сту им пли ци ра бор бу про тив „гра ђан ско-ад ми ни стра тив ног по зо ри шта“, 
на сто је ћи да про на ла зи но ве об ли ке ко ји ће „бо ље из ра зи ти зах те ве но вог 
вре ме на“, од но сно кри ти ку ста ња у по зо ри шту, про ме ну на чи на ра да, про ме ну 
трет ма на по зо ри шног чи на, из бо ра тек ста и про ме ну од но са пре ма пу бли ци. 
Осни ва чи Дру жи не А су уве ли „ко лек тив ну ре жи ју“, али њи хов зах тев за 
про ме ном ра да ни је се од но сио са мо на то, већ ви ше на ра ди о нич ки, ла бо-
ра то риј ски рад на пред ста ви. Пред ста ве су игра ли из ван кла сич них по зо ри-
шних сце на: руд ник, до мо ви кул ту ре, рад нич ки уни вер зи те ти и ам фи те а три 
бе о град ских фа кул те та. Ау тор за кљу чу је да је по зо ри шна тру па у сво је 
вре ме „би ла ви ше не го аван гард на“ (стр. 23). Нај ве ћи иза зов пред ста вља ла 
је чи ње ни ца да су чла но ви тру пе на пу сти ли ма тич но по зо ри ште и упу сти ли 
се у „не по зна то“, што је по себ но зна чај но јер је по сто јао „ско ро не ре шив“ 
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про блем „ле га ли за ци је ра да та квог удру же ња“, али су они тај про блем по сло-
ва ња ре ши ли пре ко кул тур но-про свет не за јед ни це (стр. 24). Дру жи на А је 
из ве ла пред ста ве Де вој ка са на слов не стра не Пу ри ше Ђор ђе ви ћа, Опа сне 
во де Сло бо да на Сто ја но ви ћа, На кра ју узми сво је ли це Ми о дра га Ђур ђе ви ћа, 
Твр ди ца Ј. Сте ри је По по ви ћа, а „по след њи по ку шај оку пља ња“ био је рад на 
пред ста ви На лу дом, бе лом ка ме ну Бо ри сла ва Пе ки ћа.

У на ред ном текст „По зо ри ште са иде ли стич ким по став ка ма или Ра со во 
по зо ри ште“ ау тор је ана ли зи рао рад овог спе ци фич ног по зо ри шног ен ти те-
та. Осни ва ње Ра со ве за ду жби не 1961. го ди не пред ста вља по че так ра да ове 
по зо ри шне тру пе, а за ду жби на је има ла ви ше про грам ских је ди ни ца: Клуб 
за син те зу умет но сти „Ова ко“ (1963), По зо ри шно игра ли ште Уни вер зи те та 
(1964), По зо ри шно игра ли ште (1965) и Те а тар на ци о нал не дра ме (1966). По-
сло ва ње су во ди ли Сту дент ски цен тар (1964–65) и Дом омла ди не (1965–67), 
јер у то вре ме при ват на по зо ри шта ни су мо гла да се ре ги стру ју. Про грам ско 
опре де ље ње по зо ри шта де фи ни са но је у тек сту у ко јем су из не ли да ће при-
пре ма ти ис кљу чи во де ла до ма ћих пи са ца, мла дих и не а фир ми са них ре ди-
те ља и глу ма ца. По зо ри ште је пре ста ло са ра дом 1972. го ди не. Спе ци фич-
но сти Ра со вог по зо ри шта би ле су да је једи ни за по сле ни био управ ник, сви 
са рад ни ци су би ли ан га жо ва ни пу тем уго во ра, а хо но ра ре су до би ја ли по 
пред ста ви. По зо ри ште ни је до би ја ло до та ци је од ин сти ту ци ја, па се фи нан-
си ра ло при хо ди ма од про да је ула зни ца, а оне су због то га би ле нај ску пље у 
Бе о гра ду. По зо ри ште је ра ди ло у са ли „Бор бе“ (1965), ма лој са ли До ма син-
ди ка та (1967–68), а 1968. осни ва ју Бе о град ске лет ње игре и пред ста ве игра-
ју у дво ри шту Ка пе тан Ми ши ног зда ња. Ра со во по зо ри ште је од осни ва ња 
има ло не ко ли ко ва жних по ли ти ка по сло ва ња: рад са пу бли ком, по ку шај 
ства ра ња ју го сло вен ског по зо ри шта, афир ма ци ју мла дих драм ских ау то ра 
и глу ма ца и са мо фи нан си ра ње. Из град ња пу бли ке у Ра со вом по зо ри шту за-
у зи ма ла је цен трал но ме сто, раз ра ђе на до де та ља и „то ли ко ино ва ти ван да 
би на ње го вом ис ку ству и да нас мно га по зо ри шта или тру пе мо гле што шта 
да на у че“ (стр. 38). Ра со во по зо ри ште је три го ди не де ли ло ор де ње пу бли ци, 
сла ло кор пе цве ћа на кућ не адре се на су мич но из ва ђе не из те ле фон ског име-
ни ка, по ста ви ло ве тро ка зе по гра ду са ин фор ма ци ја ма о по зо ри шту, об ја вљи-
ва ло огла се са ду хо ви тим тек сто ви ма и др. Ре пер то ар по зо ри шта раз ли ко вао 
се од та да шње уо би ча је не прак се, стро го је по што ва но на че ло да се игра ју 
са мо до ма ћи тек сто ви, дра ма ти за ци је не по зо ри шних тек сто ва до ма ћих кла-
си ка, као и ин сце на ци је по е зи је ис так ну тих пе сни ка. Умет нич ки рад Ра со вог 
по зо ри шта ка рак те ри са ли су мла ди глум ци ко ји су ство ри ли по се бан глу мач-
ки је зик, а пр ве за дат ке и на гра де до би ли су Пе тар Краљ, Сло бо дан Ђу рић, 
Ева Рас, Во ји слав Бра јо вић и дру ги. Ра со во по зо ри ште је спе ци фич но и по 
про јек ту ства ра ња ју го сло вен ског по зо ри шта, ан га жо ва њем глу ма ца и ре-
ди те ља, али и до ла ском пу бли ке из мно штва гра до ва. Фи нан си ра ње овог 
по зо ри шта та ко ђе је би ло раз ли чи то од дру гих, јер се оно нај ве ћим де лом 
из др жа ва ло са мо фи нан си ра њем од про да је ула зни ца и сред стви ма са мог Ра са. 
За то су ула зни це за пред ста ве про да ва не, ни је би ло бес плат них ула зни ца, а 
по сто ја ла је и мо гућ ност да не за до вољ ни гле да о ци по вра те свој но вац. Рад 
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Ра со вог по зо ри шта био је де таљ но раз ра ђен и пот пу но раз ли чит од по сто је ћих 
по зо ри шта. 

„По е ти ка дво ри шта као по е ти ка по зо ри шта или По зо ри ште Дво ри ште“ 
на ред ни је текст у књи зи у ко јем се ана ли зи ра спе ци фич ност ра да још јед ног 
ва нин сти ту ци о нал ног по зо ри шта. У дво ри шту Ка пе тан Ми ши ног зда ња 
1976. го ди не по че ло је са ра дом По зо ри ште Дво ри ште, као сло бод но удру же-
ње ре ди те ља и глу ма ца. На кон осни ва ња по зо ри шта, фор ми ран је Умет нич ки 
од бор, као нај ви ше упра вљач ко те ло, са два од бо ра за вањ ске и за уну тра шње 
по сло ве, а та ква по де ла је оста ла са мо у пр вој го ди ни по сто ја ња, а ка сни је је 
„као осни вач тру пе, остао са мо Пе тар Зец“ (стр. 55). Пр ва про дук ци ја је била 
пред ста ва Сан лет ње но ћи. Дво ри ште као сцен ски про стор ко ји је у исто 
вре ме и по лу јав ни и по лу при ват ни, по лу о тво ре ни и по лу за тво ре ни про стор 
„сво јом ин три гант но шћу и иза зо ви ма ну ди умет ни ци ма мо гућ ност за игру 
и уоб ли ча ва ње са свим дру га чи је по зо ри шне по е ти ке од би ло ког дру гог про-
сто ра“ (стр. 56). По зо ри ште Дво ри ште је осим драм ске ли те ра ту ре при пре-
ма ло ин сце на ци је по е зи је, а кроз по зо ри шне до га ђа је „да ло је не у кло њи ве 
до при но се и та ко зна чај но про ши ри ло гра ни це сво јих ис тра жи ва ња и ин те-
ре со ва ња... до да ло је дан ма ли али не за о би ла зан, по ет ско-сцен ски дра гуљ“ 
(стр. 59). По зо ри ште Дво ри ште је, ка ко твр ди ау тор, са пр вом пре ми је ром 
од ре ди ло по ет ски пут и по се бан по зо ри шни је зик. По зо ри ште Дво ри ште је 
по твр ди ло да је би ло ау тен тич на не фор мал на гру па, а ам би јен тал ни сцен ски 
и гле да ли шни про стор зах те вао је уче ство ва ње пу бли ке и ели ми ни са ње ове 
по де ле, а ино ва ти ван ре пер то ар је био ускла ђен са умет нич ким афи ни те том 
ак те ра али и са про сто ром. 

На ред но ис тра жи ва ње ау тор књи ге је спро вео и ре а ли зо вао у тек сту 
под на зи вом „По зо ри ште Под ра зно или Про ме на па ра диг ме по зо ри шног 
је зи ка“. По зо ри ште Под ра зно осно ва но је спо ра зу мом 1977. го ди не, а усло-
ве за рад је обез бе ди ло кроз спо ра зум са Сту дент ским кул тур ним цен тром 
у Бе о гра ду. Сви чла но ви ко ји су оку пља ни око про је ка та има ли су иста 
пра ва и оба ве зе. Упра вљач ки апа рат функ ци о ни сао је кроз пред сед ни ка 
збо ра, умет нич ког и опе ра тив ног ру ко во ди о ца, а по сто ја ло је и ко лек тив но 
ру ко вод ство од пет чла но ва ко је је би ло од го вор но збо ру рад не за јед ни це и 
би ра но на го ди ну да на. Пред лог за ре пер то ар је мо гао да дâ сва ки гра ђа нин, 
умет нич ки ру ко во ди лац је про це њи вао пред ло ге и пред ла гао збо ру по зо ри-
шта но си о ца про јек та и обра зо вао еки пу. По зо ри ште је фи нан си ра ла Ре пу-
блич ка за јед ни ца за кул ту ру, а са рад ња са ин сти ту ци о нал ним по зо ри шти ма 
у гра ду ни је по сто ја ла. Пр ва пре ми је ра би ла је Пра ва ствар за че тво ри цу 
му шка ра ца Ми ло са ва Ма ри но ви ћа. Про мо тив на кам па ња је би ла у зна ку 
је зич ког по и гра ва ња са на зи вом по зо ри шта и пред ста ве1 и, ка ко ау тор ка же, 
по кло пи ли су се пра ва енер ги ја, ино ва тив ност и дру га чи ји сен зи би ли тет и 
до не ли но ви тет и раз ли чи тост у по зо ри шној прак си (стр. 80). По зо ри ште 
Под ра зно пру жи ло је но ве об ли ке про дук ци о но ор га ни за ци о ној прак си 
успе ва ју ћи да и по ред не за ми сли вих усло ва за ства ра ње при ват не по зо ри шне 
ин сти ту ци је, осну ју тру пу ве зу ју ћи се за др жав ну ин сти ту ци ју а да при том 

1 „Пра ва ствар је Под ра зно“. 
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„за др же ве о ма бит ну умет нич ку сло бо ду и са мо стал ност“ (стр. 88). Гра бо вац 
твр ди да се за хва љу ју ћи По зо ри шту Под ра зно „код нас пр ви пут по че ла 
по ми ња ти до ку мен тар на дра ма, те ле ви зиј ска глу ма и ре жи ја“ (стр. 88).

По зо ри ште Но ва осе ћај ност је пред мет на ред ног ис тра жи вач ког тек ста 
под на зи вом „Но ва осе ћај ност или Од ро ман тич ког обр та до спек та кла“. По-
зо ри ште Но ва осе ћај ност на ста ло је по чет ком ле та 1980. у Бе о гра ду. Пр ва 
пре ми је ра По зо ри шта Но ва осе ћај ност тре ба ло је да бу де пред ста ва Маг бет, 
али ни је, а Гра бо вац је на во ди јер „оцр та ва ње го ву по е ти ку и ја сно го во ри 
о но вој све сти о по зо ри шном чи ну“ (стр. 91). Но ва по зо ри шна тру па по ред 
умет нич ког по гле да до но си и но во ту ма че ње све та и ствар но сти, за ла жу ћи 
се за ау тен тич ни ји при ступ по зо ри шној ор га ни за ци ји и по зо ри шном чи ну. 
У про грам ском про гла су они се опре де љу ју за про је кат-пред ста ву и „го во ре 
о ин тер ди сци пли нар ном по зо ри шном про дук ту ко ји у се бе укљу чу је раз ли-
чи те ди сци пли не“ (стр. 95). Но ва осе ћај ност је би ла фи нан сиј ски са мо стал-
на, фи нан си ра ли су је СИЗ Ска дар ли ја, СИЗ Гра да Бе о гра да, Те ле ви зи ја 
Бе о град и пи ва ра БИП, а се ди ште тру пе на ла зи ло се у про сто ри ја ма ста ре 
Пи ва ре у Ска дар лиј ској ули ци. Сцен ски про стор у ко ме је ра ди ла по зо ри шна 
тру па од ре ђи вао је и ре пер то ар, а про стор је омо гу ћа вао да од нос пу бли ке 
и глу ма ца сва ки пут бу де дру га чи ји. По зо ри ште Но ва осе ћај ност про шло је 
кроз две фа зе, по ау то ру, пр ву ко ју ка рак те ри ше „окре ну тост ин сце ни ра њу 
по је ди них те ма“, и дру гу фа зу ко ју озна ча ва „те ма ти зо ва ње и улан ча ва ње 
по зо ри шних фе но ме на“ (стр. 103). Гра бо вац за кљу чу је да је По зо ри ште Но ва 
осе ћај ност „на ста ло на ши ро ким но во ро ман ти чар ским прет по став ка ма, ве о-
ма ја сним и пре ци зним, али не ис кљу чи во као по крет по зо ри шних про ме на... 
за њих је по зо ри шни чин ау то но ман“ (стр. 106).

„По зо ри шна ла бо ра то ри ја или По зо ри ште ин сти ту ци о нал не про ме не“ 
је текст о Ака дем ском по зо ри шту Про ме на. По зо ри ште Про ме на отво ре но 
је 1978, а отво рио га је Ма та Ми ло ше вић. Гра бо вац твр ди да се 80-их го ди на 
ХХ ве ка ла бо ра то риј ски при ступ, као је дан од нај ком плек сни јих ме то да ра да, 
при ме њи вао са мо на но во сад ској Ака де ми ји умет но сти. Про фе сор Бо ро 
Дра шко вић под сти цао је сво је сту ден те да се, осим ети да и ис пит них пред-
ста ва, ба ве и ис тра жи ва њем тек ста, ње го вом ар ти ку ла ци јом, и ни је их спре-
ча вао да пред ста ве ре а ли зу ју она ко ка ко су их за ми сли ли. Пр ва пре ми је ра 
би ла је пред ста ва Ма рио и ма ђи о ни чар То ма са Ма на. Иа ко је по че так био 
обе ћа ва ју ћи, „вре ме ном се ис тро ши ла сна га, па су се и не ке сла би је или обич-
не ис пит не пред ста ве игра ле под ње го вим име ном“ (стр. 113). По зо ри ште 
Про ме на се раз ли ко ва ло од оста лих ал тер на тив них по зо ри шта јер ни је било 
у до ми на ци ји ни ти јед не лич но сти, иде је или гру пе, „у ње му су по је ди не 
ге не ра ци је сту де на та... учи ни ле зна ча јан ис ко рак и на пра ви ле из у зет не по-
ма ке у ис тра жи ва њу по зо ри шног је зи ка“ (стр. 114). Го во ре ћи о По зо ри шту 
Про ме на, ау тор на во ди ино ва тив не еле мен те ко је је тру па до но си ла: но ви 
од нос глу ма ца и гле да ла ца и про стор из во ђе ња пред ста ва. 

По зо ри ште Ми март је на ред ни пред мет ис тра жи ва ња Си мо на Гра бов ца 
уоб ли чен у тек сту „По зо ри ште Ми март или Од ко ре о дра ме до тран сме ди-
јал ног те а тра“. Пред ста ве Ми мар та од по чет ка су до но си ле но ви не: по зо ри шни 
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је зик, те мат ска по ла зи шта, ко ри шће ње тех нич ких по ма га ла, трет ман про-
сто ра и од нос пре ма пу бли ци. По зо ри ште Ми март по твр ђу је пра ви ло да је 
кључ ни по кре тач ки и ства ра лач ки по тен ци јал уо кви рен у јед ној лич но сти, 
а то је у слу ча ју ове по зо ри шне тру пе Не ла Ан то но вић. Тру па је на ста ла 1984. 
го ди не, а то ком три де сет го ди на ра да и по сто ја ња ре а ли зо ва ла је ви ше од 300 
пред ста ва, ра ди о ни ца, пер фор ман са и улич них на сту па, а кроз њи хо ву ла бо-
ра то ри ју про шло је око 250 са рад ни ка раз ли чи тих про фи ла. Осно ву њи хо вог 
умет нич ког из ра за чи не по крет, не вер бал но по зо ри ште, ис тра жи ва ње ра зних 
вр ста пле са, по кре та и не вер бал них ко му ни ка ци ја и упо тре ба дру гих ме ди ја. 
Ау тор је си сте ма ти зо вао пред ста ве у пет гру па: „те ма ти зо ва ње аспе ка та са-
вре ме ног жи во та, текст/ли те ра ту ра као по ла зи ште, опо зо ри шта ва ње по ја ва, 
улич ни и ам би јен тал ни до га ђа ји и тран сме ди јал не пред ста ве“ (стр. 132). 
По зо ри ште Ми март је са 30 го ди на по сто ја ња на ше нај ста ри је ал тер на тив но 
по зо ри ште.

По след њи текст у књи зи „Тру па Бал кан но ви по крет или По зо ри шна 
тран сфор ма ци ја ри ту а ла“ по све ћен је по зо ри шној тру пи Бал кан но ви по крет 
и уче шћу њи хо ве пред ста ве Сан о Бал ка ну на Един бур шком фе сти ва лу. Тру-
па је осно ва на 1999. го ди не, са иде јом да се на пра ви пред ста ва на те му ко ле-
дар ских ри ту а ла, и „та ко је на ста ла још јед на по зо ри шна тру па Бал кан но ви 
по крет ко ја је сво ју па жњу усме ри ла на онај ду хов ни про стор ко ји је код нас 
ско ро са свим за по ста вљен, тј. на ис тра жи ва ња тра ди ци о нал них ри ту а ла, 
фол кло ра и оби ча ја код Ср ба и на ро да Бал ка на“ (стр. 149). 

Ис тра жи вач ко-те а тро ло шка сту ди ја Си мо на Гра бов ца је ва жан до при-
нос те а тро ло ги ји у на шој зе мљи, јер је то књи га ко ју смо че ка ли 38 го ди на. 
На и ме, дав не 1982. го ди не у из да њу Сте ри ји ног по зор ја иза шао је збор ник 
Ал тер на тив но по зо ри ште у Ју го сла ви ји, а при ре ђи ва чи су Дра ган Кла ић и 
Ог њен ка Ми ли ће вић; од та да ни је би ло ни јед не те а тро ло шке сту ди је о ал-
тер на тив ном по зо ри шту. Књи га Си мо на Гра бов ца об у хва та пе ри од од 1961. 
го ди не па до да на шњих да на. Ана ли зом су об у хва ће не раз ли чи те по зо ри шне 
тру пе, од пр ве ал тер на тив не по зо ри шне тру пе Дру жи не А, па Ра со вог по зо-
ри шта, По зо ри шта Дво ри ште, По зо ри шта Под ра зно, По зо ри шта Но ва осе-
ћај ност, По зо ри шта Про ме на, По зо ри шта Ми март и Тру пе Бал кан но ви по крет. 
Ана ли зом су об у хва ће ни сви аспек ти ра да на ве де них по зо ри шних тру па. 
Ау тор нам је пру жио до каз да су све тру пе на ста ја ле као бунт про тив уста-
ја ле по зо ри шне ин сти ту ци је без об зи ра на то о ком пе ри о ду да го во ри мо. 
По зо ри шне тру пе су до но си ле нов на чин ор га ни зо ва ња, нов рад са пу бли ком, 
нов на чин фи нан си ра ња и нај зна чај ни је но ву есте ти ку по зо ри шне умет но-
сти. Те а тро ло шка сту ди ја По е ти ка ал тер на тив ног те а тра ни је ва жна само 
као те а тро граф ски до ку мент већ и као пу то каз мла дим ге не ра ци ја ма по зо-
ри шних умет ни ка ка ко да ис ко ри сте ис ку ства из про шло сти и на тај на чин 
до би ју ин спи ра ци ју да и са ми ства ра ју но ве по зо ри шне из ра зе.

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

lju bi ca.ri stov ski@g mail.co m
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UDC 784.4(497.1)(091)(049.32)

Ма ри ја Дум нић Ви ло ти је вић, ЗВУ ЦИ НО СТАЛ ГИ ЈЕ:  
ИСТО РИ ЈА СТА РО ГРАД СКЕ МУ ЗИ КЕ У СР БИ ЈИ.  

Бе о град: Чи го ја штам па, Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, 2019.
Ди сци пли нар на уте ме ље ност ет но му зи ко ло ги је на про сто ру Ср би је 

усме ре на је ка про у ча ва њу на род не (фол клор не) му зи ке, ко ја је сво јим тек-
сту ал ним и кон тек сту ал ним осо бе но сти ма углав ном ве за на за се о ске сре-
ди не. Ме ђу тим, мно ге сту ди је но ви јег да ту ма, кроз ин тер ди сци пли нар не и 
тран сди сци пли нар не при сту пе, бри шу кру то по ста вље не гра ни це ис тра жи-
вач ког фо ку са у ет но му зи ко ло ги ји, а јед на од ва жни јих је књи га Ма ри је 
Дум нић Ви ло ти је вић Зву ци но стал ги је: исто ри ја ста ро град ске му зи ке у 
Ср би ји, об ја вље на 2019. го ди не. Ово пи о нир ско ис тра жи ва ње, ка ко га је ау-
тор ка на зва ла, ба ви се про у ча ва њем град ске на род не и ста ро град ске му зи ке 
кроз умре жа ва ње те о риј ских упо ри шта ет но му зи ко ло ги је и сту ди ја по пу-
лар не му зи ке. 

Књи га пред ста вља пре о бли ко ван текст док тор ске ди сер та ци је Исто
риј ски аспек ти и са вре ме не прак се из во ђе ња ста ро град ске му зи ке у Бе о гра ду 
од бра ње не на Фа кул те ту му зич ке умет но сти Уни вер зи те та умет но сти у 
Бе о гра ду, под мен тор ством Мир ја не За кић. Кроз три ве ли ке це ли не, ко ји ма 
прет хо де пред го вор и увод, а сле де су ми ра ње ре зул та та на срп ском и на 
ен гле ском је зи ку, оп се жан из бор из ли те ра ту ре, при лог у ви ду по пи са дис-
ко гра фи је ста ро град ске му зи ке и ре ги стар име на, са гле да ни су исто ри ја 
на стан ка и аспек ти из во ђе ња град ске на род не му зи ке, као и об ја шње ње 
жанрa ста ро град ске му зи ке. 

Исто риј ски гле да но, тер ми но ло шко од ре ђе ње и зна че ње пој ма на род не 
му зи ке је ви ше слој но и про мен љи во у скла ду са на ци о нал но ре ле вант ним 
дис кур си ма ко ји је окру жу ју. Због то га ау тор ка об ја шња ва за сту пљен тер-
ми но ло шки апа рат у ве зи са на род ном и фол клор ном му зи ком, и ус по ста вља 
пој мо ве град ске на род не и ста ро град ске му зи ке ко ји мо гу и не мо ра ју би ти 
у ко ре ла ци ји. На и ме, град ска на род на му зи ка је, у ши рем сми слу, пред ста-
вље на као ре ги о нал на по пу лар на прак са има нент на град ским сре ди на ма, док 
у ужем сми слу ука зу је на (не фол клор ну) на род ну му зи ку из во ђе ну пре Дру-
гог свет ског ра та у кон тек сту ка фан ског му зи ци ра ња, пре но ше ну усме ним 
и ме диј ским пу те ви ма, ко ја са му зич ког аспек та пред ста вља ло кал ну адап-
та ци ју за пад но е вроп ских и осман ских му зич ко-по ет ских ути ца ја. С дру ге 
стра не, ста ро град ска му зи ка ин тер пре ти ра на је као жа нр по пу лар не на род-
не му зи ке ко ји се кон ти ну и ра ним из во ђе њем „од ре ђе ног му зич ко-стил ски 
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про фи ли са ног ре пер то а ра“ раз вио из град ске на род не му зи ке и пред ста вља 
„са вре ме ну но стал гич ну ре ги о нал ну по пу лар ну прак су“, ко ја сво ју дру гост 
гра ди у од но су пре ма но во ком по но ва ној на род ној му зи ци. У том сми слу, 
кључ ни па ра ме тар ко ји ста ро град ску му зи ку од ре ђу је као жа нр пред ста вља 
дис курс но стал ги је, ту ма чен кроз те о риј ску по став ку сла вист ки ње Све тла-
не Бојм (Sve tla na Boym) и као део „ин ду стри је но стал ги је“.

Ре ин тер пре та ци јом ре зул та та ис тра жи ва ња о на стан ку ра не по пу лар не 
му зи ке у све ту, са фо ку сом на раз вој град ске на род не му зич ке прак се у 
Евро пи и на про сто ру Ју го сла ви је, као и су ми ра њем до са да шњих ет но му-
зи ко ло шких ис тра жи ва ња у Ср би ји на ту те му, пре до че ни су кон цеп ти из-
во ђе ња и усме не пре да је као кру ци јал ни у схва та њу пој ма на род не му зи ке. 
Су шти на град ске на род не му зи ке у пр вој по ло ви ни ХХ ве ка са гле да на је из 
два угла: кр оз ре кон струк ци ју кон тек ста ка фан ског из во ђе ња у Бе о гра ду и 
ме диј ске за сту пље но сти на про гра ми ма Ра дио Бе о гра да, с јед не стра не, као и 
кроз ана ли зу „му зич ко-стил ских функ ци о нал но-ин сти ту ци о нал но-дру штве-
них ка те го ри ја“ ре пер то а ра, с дру ге стра не. Ова ква ди хо том на по став ка 
кон тек сту ал них и тек сту ал них ка рак те ри сти ка про у ча ва ног фе но ме на плод 
је до ми нант ног ана ли тич ког про ми шља ња у са вре ме ној ет но му зи ко ло ги ји, 
те је пре ма истом прин ци пу са гле да на и ста ро град ска му зи ка као жа нр по-
пу лар не на род не му зи ке. 

Те о риј ску пот по ру у по де ли на ка фан ски и кон церт ни кон текст из во ђе ња 
ста ро град ске му зи ке пред ста вља кла си фи ка ци ја ет но му зи ко ло га То ма са 
Ту ри на (Tho mas Tu ri no) ко ја се од но си на „уче снич ко из во ђе ње“ (енгл. parti-
ci pa tory per for man ce) и „при ка зно из во ђе ње“ (енгл. pre sen ta ti o nal per for man ce). 
Про стор на фо ку си ра ност ка Бе о гра ду, као рас кр сни ци има ги нар них кул ту ра 
Ис то ка и За па да и ме сту где је Ра дио Бе о град имао ва жну уло гу у раз во ју и 
по пу ла ри за ци ји жан ра ста ро град ске му зи ке, ути ца ла је на кон кре тан ода бир 
ана ли зе кон тек ста из во ђе ња у ка фа на ма у Ска дар ли ји и кон цер та у Са ва цен-
тру. По ред то га, кроз кон тек сту ал ну ана ли зу при ка зан је про цес ко мо ди фи-
ка ци је ста ро град ске му зи ке у Ска дар ли ји као део ту ри стич ке по ну де, као и 
мо гућ ност при ме не сту ди је пер фор ман са Ри чар да Шек не ра (Ric hard Schec hner) 
на при ме ру ту ма че ња кон цер та Звон ка Бог да на. Са гле да ва ње му зич ко-по-
ет ских ка рак те ри сти ка усме ре но је ка ана ли зи са вре ме ног ре пер то а ра са 
кла си фи ка ци јом и по пи сом пе са ма ко је се да нас сма тра ју ста ро град ском му-
зи ком, пр вен стве но због аку стич ног из во ђе ња и дис кур са но стал ги је ко ји их 
об ли ку је. 

Ау тор ка се у свом ис тра жи ва њу ни је ба ви ла ми ну ци о зном ана ли зом 
музич ког тек ста у кон крет ном из во ђач ком про це су, од но сно ни је про у ча ва ла 
жа нр ста ро град ске му зи ке из мо но ди сци пли нар ног (ет но му зи ко ло шког) угла, 
не го је при сту пи ла ин тер ди сци пли нар но умре жа ва ју ћи ет но му зи ко ло ги ју 
са сту ди ја ма по пу лар не му зи ке, сту ди ја ма пер фор ман са, кон цеп ти ма но-
стал ги је и ко мо ди фи ка ци је у му зи ци. У том сми слу, део по све ћен му зич ким 
ка рак те ри сти ка ма ре пер то а ра мо же да се ту ма чи као сво је вр сна по твр да до-
ми на ци је ет но му зи ко ло шки ори јен ти са не ин тер пре та ци је исто ри је ста ро-
град ске му зи ке, кроз де дук тив но ода бра не при ме ре са илу стра ци ја ма у виду 
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пре скрип тив них нот них за пи са основ не ме ло диј ске ли ни је и ши фра ма по-
тен ци јал не хар мон ске прат ње. 

На кон ре ка пи ту ла ци је сва ког по гла вља, ау тор ка у за кључ ним раз ма тра-
њи ма да је но стал гич ну ка ден цу у ви ду пи та ња и по тен ци јал них од го во ра 
о прог но за ма ста ро град ске му зи ке као жан ра ко ји ле ви ти ра из ме ђу (ста ри је) 
град ске на род не му зи ке и (са вре ме не) но во ком по но ва не по пу лар не на род не 
му зи ке. На кра ју, тре ба по ме ну ти и ви зу ел ни иден ти тет књи ге ко ји је уоб ли-
чен ком би на ци јом фо то гра фи је кал др ме и так то ви ма ком по зи ци је „На те 
ми слим“, што у пот пу но сти ко ре спон ди ра са на сло вом, ан ти ци пи ра ју ћи 
ат мос фе ру Ска да р лиј ске ули це и зву ка ста ро град ске му зи ке. Ова књи га ће, 
си гур на сам, на ћи сво је чи та о це не са мо ме ђу ет но му зи ко ло зи ма не го и у 
ши рем кру гу по што ва ла ца град ске на род не и ста ро град ске му зи ке. 

Ју ли ја на С. Ба штић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти

ju li ja naj88@yahoo.com
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UDC 78.071.1:929 Petar S.(082)(049.32)
78.071.1:929 Banički S.(082)(049.32)
785(497.11)”18/19”(082)(049.32)

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 / ON THE MAR GINS  
OF THE MU SI CO LO GI CAL CA NON: the Ge ne ra tion оf Com po sers  
Pe tar Sto ja no vić, Pe tar Kr stić аnd Sta ni slav Bi nič ki. Уред ник Би ља на  

Ми ла но вић / edi tor Bi lja na Mi la no vić. Бе о град: Му зи ко ло шко  
дру штво Ср би је: Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, 2019.

Не ко ли ко зна чај них ју би ле ја у срп ској му зич кој кул ту ри 2017. го ди не 
– 140 го ди на од ро ђе ња и 60 го ди на од смр ти Пе тра Сто ја но ви ћа (1877–1957) 
и Пе тра Кр сти ћа (1877–1957), те 145-го ди шњи ца ро ђе ња и 75-го ди шњи ца 
смр ти Ста ни сла ва Би нич ког (1872–1942) – да ло је по вод за ор га ни за ци ју на-
уч ног ску па, по све ће ног овој тро ји ци ком по зи то ра, одр жа ног у ор га ни за ци ји 
Му зи ко ло шког дру штва Ср би је (Бе о град, 1–2. де цем бар, 2017). Ре зул тат овог 
ме ђу на род ног на уч ног ску па је сте те мат ски збор ник ра до ва, као су и зда ње 
Му зи ко ло шког дру штва Ср би је и Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ из 2019. 
го ди не, Нa 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 / On the Mar
gins of the Mu si co lo gi cal Ca non: the Ge ne ra tion оf Com po sers Pe tar Sto ja no vić, 
Pe tar Kr stić аnd Sta ni slav Bi nič ki, чи ја је уред ни ца др Би ља на Ми ла но вић, 
на уч ни са рад ник Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. У увод ном обра ћа њу 
(„Реч уред ни це“ / „Edi tor’s Fo re word“), Би ља на Ми ла но вић на гла ша ва да је 
из да ње на ста ло ка ко би се по пу ни ла пра зни на у на уч ној ли те ра ту ри по све-
ће ној опу си ма Сто ја но ви ћа, Кр сти ћа и Би нич ког, али и да би се, на су прот 
ви ше де це ниј ском усме ре њу му зи ко ло шке на у ке ка про у ча ва њу ком по зи тор-
ског ства ра ла штва, ука за ло на го то во не по зна те аспек те дру гих ак тив но сти 
ових му зи ча ра.1 

Те мат ски збор ник оку пља два де сет и дво је му зи ко ло га и му зич ких тео-
ре ти ча ра из шест зе ма ља (Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске, Ау стри је, 
Че шке Ре пу бли ке и Пор ту га ла), а след од два де сет сту ди ја (пи са них на срп-
ском, бо сан ском, хр ват ском и ен гле ском је зи ку) ја сно о цр та ва че ти ри те мат ске 
це ли не ове пу бли ка ци је. 

1 Пре ма на во ди ма уред ни це др Би ља не Ми ла но вић, „[п]озиву да на пи шу при ло ге за 
збор ник ода зва ла се ве ћи на уче сни ка на уч ног ску па, ко ји су овом при ли ком сво ја ис тра жи-
ва ња знат но про ду би ли и про ши ри ли“ (стр. 9).
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Пр ва че ти ри тек ста ба зи ра ју се на са гле да ва њу раз ли чи тих (на ци о нал-
них) му зич ких прак си, нео дво ји вих од сло же ног дру штве но по ли тич ког и 
кул тур но-умет нич ког кон тек ста европ ског кон ти нен та. 

Лу бо мир Спур ни (Lubomír Spurný; Ма са ри ков уни вер зи тет, Бр но) у 
ра ду „Na ti o na lism and Mo der nism. Czech (Ex ter ri to ri al) Mo dern Mu sic“ ука-
зу је на Адор но ва (The o dor Ador no) раз ми шља ња о екс те ри то ри јал ној му зи-
ци, али и на мно ге сте ре о ти пе, ве за не за че шку му зич ку кул ту ру. Раз вој 
че шке му зи ке у дру гој по ло ви ни XIX и пр вој по ло ви ни XX ве ка, те де лат ност 
по је ди них ком по зи то ра, ау тор са гле да ва на про блем ским ли ни ја ма на ци о-
нал но – мо дер но, цен трал но – пе ри фер но, гло бал но – ло кал но, хе те ро ге но 
– хо мо ге но. По ла зе ћи од мул ти кул ту рал но сти че шког дру штва, као не из о-
став ног аспек та за аде кват но раз у ме ва ње че шке му зи ке овог пе ри о да, Спур-
ни је ва ин тер пре та ци ја у из ве сној ме ри ко ин ци ди ра с на сто ја њи ма Ива на 
Му ди ја (Ivan Moody; CE SEM – Но ви уни вер зи тет, Ли са бон) ка ус по ста вља њу 
кон тек ста ју жно е вроп ске (ме ди те ран ске и бал кан ске) кул ту ре. У сту ди ји 
„Co smo po li ta nism as Na ti o na lism, or How to Cre a te a Na ti o nal Ope ra“, Му ди 
раз ма тра срп ску, пор ту гал ску и шпан ску опер ску тра ди ци ју на при ме ри ма 
ком по зи то ра Ста ни сла ва Би нич ког, Ал фре да Кеј ла (Al fre do Keil) и Ма ну е ла 
де Фа ље (Ma nuel de Fal la), пру жа ју ћи за ни мљив ком па ра тив ни увид у на чи не 
на ко је су ови ау то ри сво је „ко смо по лит ско“ зна ње (сте че но из ван ма тич них 
зе ма ља) угра ди ли у фор ми ра ње соп стве них, на ци о нал них опер ских тра ди-
ци ја. На лик Спур ни је вом од но су пре ма кон тек сту че шке му зи ке, је су на во ди 
Ла де Ду ра ко вић (Му зич ка ака де ми ја, Пу ла), ко ја у тек сту „Skla da telj ske 
prak se ma lih sre di na na raz me đi 19. i 20. sto lje ća: pri mjer Pu le (Hr vat ska)“ ука-
зу је на про жи ма ње не мач ке, ита ли јан ске, хр ват ске и сло ве нач ке кул ту ре у 
овом истар ском гра ду на пре ла зу ве ко ва. Фо ку си ра ју ћи се на де ло ва ње го-
то во не по зна тих умет ни ка, Ђу ли ја Зма ре ље (Gi u lio Sma re glia) и Ал фре да 
Мар тин ца (Al fre do Mar tinz), ау тор ка за кљу чу је да је ства ра лач ки ан га жман 
дво ји це ком по зи то ра био усло вљен по тре ба ма та да шњег гра ђан ства, као и 
из во ђач ким ка па ци те ти ма сре ди не у ко јој су жи ве ли. Уз то, као по себ ну 
за ни мљи вост из два ја сво је вр сне па ра ле ле из ме ђу дво ји це пул ских ау то ра и 
Сто ја но ви ћа, Кр сти ћа и Би нич ког у по гле ду ин те ре со ва ња за слич не му зич ке 
жан ро ве.

Ко ли ко је ва жан кон текст од ра ста ња и ста са ва ња умет ни ка за раз у ме вање 
ње го вог ства ра лач ког кре да до ка зу је Со ња Цвет ко вић (Фа кул тет умет но сти, 
Ниш) у ра ду „Раз ма тра ње ста ту са умет нич ке лич но сти Пе тра Сто ја но ви ћа у 
исто риј ској пер спек ти ви сред њо е вроп ског и на ци о нал ног му зич ког кон тек-
ста“. Узи ма ју ћи у об зир Сто ја но ви ће во ме сто ро ђе ња и обра зо ва ња (Бу дим-
пе шта и Беч), стил ске (по зно ро ман ти чар ске) ка рак те ри сти ке, жан ров ске афи-
ни те те (кон цер тант на и ка мер на му зи ка), те те мат ске од ли ке ње го вог опу са, 
ау тор ка раз ма тра Пе тра Сто ја но ви ћа у кон тек сту сред њо е вроп ског ге о по ли-
тич ког и кул тур ног про сто ра. Из овог ис тра жи ва ња са зна је мо и да се ре цеп-
ци ја овог срп ског ком по зи то ра у са мом Бе о гра ду (не баш по зи тив на) од ви ја ла, 
за пра во, у скла ду с дру штве но по ли тич ким пре ви ра њи ма и зах те ви ма ка но на 
на ци о нал не му зи ке у ју го сло вен ској сре ди ни из ме ђу два ра та. 
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Сле де ћу це ли ну збор ни ка чи ни шест ра до ва, ко је по ве зу је за јед нич ка 
те жња ау то ра да срп ске му зич ке умет ни ке по зи ци о ни ра ју у од но су на дру-
штве но-кул тур ни кон текст у ко јем су сво је вре ме но де ло ва ли као ком по зи-
то ри, ди ри ген ти или му зич ки из во ђа чи. 

Ау тор ке Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић (Ака де ми ја умет но сти, Но ви 
Сад) и Ве ра Мер кел Ти фен та лер (Ve ra Mer kel Ti e fent ha ler; не за ви сни ис тра-
жи вач, Ин збрук) у ра ду „Шко ло ва ње и умет нич ко де ло ва ње Пе тра Сто ја но-
ви ћа у Бе чу (1896−1904)“ са оп шта ва ју вред не ин фор ма ци је о Сто ја но ви ће вом 
обра зо ва њу, пр вим ком по зи тор ским и из во ђач ким ко ра ци ма као ви о ли ни сте, 
при че му чи та о це упо зна ју и с функ ци о ни са њем обра зов ног си сте ма та да-
шњег Кон зер ва то ри ју ма за му зи ку и из во ђач ке умет но сти у Бе чу, као и с 
де ло ва њем углед них пе да го га код ко јих је Сто ја но вић учио (по пут, ре ци мо, 
Ро бер та Фук са /Ro bert Fuchs/). Ове ау тор ке на пи са ле су и рад „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 ко јем се Сто ја но ви ће ва де ла Де вој ка на ман сар ди и Вој во да од 
Рај хшта та раз ма тра ју у кон тек сту тзв. сре бр не епо хе опе ре те (1901–1920). 
Упр кос опреч ним ре ак ци ја ма кри ти ча ра на ова оства ре ња, ау тор ке ту ма че 
Сто ја но ви ће ве опе ре те као ва жан део кул тур не исто ри је Бе ча, чи ме ука зу ју 
на чвр сту ин те гра ци ју срп ског ком по зи то ра у му зич ки жи вот овог гра да. 

У сту ди ји „Ди ри гент ски ан га жман Пе тра Кр сти ћа у Цр кви Све тог Са ве 
у Бе чу“, осве тља ва се, пре ма ре чи ма ау тор ке Ве сне Пе но (Му зи ко ло шки 
ин сти тут СА НУ, Бе о град), му зич ко-про све ти тељ ска ми си ја овог ком по зи-
то ра ме ђу сво јим беч ким су на род ни ци ма. Уви дом у ар хив ски фонд Цр кве 
Све тог Са ве, ау тор ка пру жа дра го це не по дат ке о бо га тим и при лич но ам би-
ци о зним ак тив но сти ма Пе тра Кр сти ћа (с освр том и на под у ча ва ње пе ва ча), 
ис ти чу ћи да је ком по зи тор за крат ко вре ме (1899–1901), упр кос не по вољ ним 
при ли ка ма, ус пео да обо га ти ре пер то ар овог цр кве ног хо ра.  

У при ло гу „Са рад ња Пе тра Сто ја но ви ћа с че шким ви о ли ни сти ма“ Со-
фи ја Јо ва но вић (Ма са ри ков уни вер зи тет, Бр но) ука зу је на Сто ја но ви ће ве 
ве зе с дво ји цом че шких ви о ли ни ста, Фран ти ше ком Онд жи че ком (Fra nit šek 
Ondříček) и Ја ном Ку бе ли ком (Jan Kubelík), опи са не кроз му зи ци ра ње у Онд-
жи че ко вом ан сам блу, за јед нич ки пе да го шки рад на Но вом беч ком кон зер-
ва то ри ју му, али и кроз са зна ња да су се на Ку бе ли ко вом ре пер то а ру, из ме ђу 
оста лих, на ла зи ла и Сто ја но ви ће ва де ла (Пр ви и Дру ги ви о лин ски кон церт). 
Осим то га, упо зна је мо се и с умет нич ким би о гра фи ја ма дво ји це че шких 
из во ђа ча, ко ји ма је, за пра во, успе шно кон цер ти ра ње у Бе чу то га до ба оси-
гу ра ва ло ме ђу на род но при зна ње. 

Док је фо кус прет ход них ис тра жи ва ња био на беч ким го ди на ма Сто ја-
но ви ћа и Кр сти ћа, два по след ња ра да из овог сег мен та те ме ље се на ре цеп-
ци ји срп ских ком по зи то ра у ре ги о нал ном кон тек сту. Та ко Сун ча на Ба шић 
(Хр ват ско му зи ко ло шко дру штво, Оси јек) у ра ду „Gla zbe ni pri no si Pe tra Sto-
ja no vi ća, Pe tra Kr sti ća i Sta ni sla va Bi nič kog re per to a ru Hr vat skog na rod nog ka za-
liš ta u Osi je ku od osnut ka 1907. do Dru gog svjet skog ra ta“, кроз хро но ло шко са-
гле да ва ње му зич ко-сцен ског и кон церт ног ре пер то а ра оси јеч ког по зо ри шта, 
ука зу је на ком по зи тор ске, ди ри гент ске и из во ђач ке до при но се тро ји це срп ских 
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умет ни ка му зич ком жи во ту Оси је ка. С тим у ве зи, за ни мљи во је ис та ћи да је, 
на при мер, пр ва срп ска опе ра На уран ку Ста ни сла ва Би нич ког би ла део ре пер-
то а ра већ у пр вој се зо ни Хр ват ског на род ног ка за ли шта у Оси је ку (1907/1908). 
Да су ре ги о нал на го сто ва ња срп ских умет ни ка не рет ко би ла дру штве но по-
ли тич ки ин то ни ра на го во ри Ла на Ше хо вић Па ћу ка (Му зич ка ака де ми ја, 
Са ра је во) у ра ду „Go sto va nja srp skih umjet ni ka na kon cert nom po di ju mu Sa ra-
je va: slu čaj Sta ni sla va Bi nič kog i Pe tra Sto ja no vi ća“. Ау тор ка уви ђа ка ко је кон-
цер ти ра ње Би нич ког с Ор ке стром Кра ље ве гар де у Са ра је ву (1919) та да шња 
јав ност пер ци пи ра ла у кон тек сту окон ча ња Пр вог свет ског ра та и на бо ја па-
три о ти зма, док је о по то њим Сто ја но ви ће вим го сто ва њи ма (услед сми ри ва ња 
рат них тен зи ја и по бољ ша ња кул тур них при ли ка Са ра је ва) он да шња кри-
ти ка из ве шта ва ла кроз ви зу ру ње го вих умет нич ких до стиг ну ћа. 

Тре ћи сег мент збор ни ка по све ћен је ком по зи ци о но-тех нич ким и стил-
ским ка рак те ри сти ка ма, те кон тек сту а ли за ци ји ода бра них оства ре ња из 
опу са Пе тра Сто ја но ви ћа и Пе тра Кр сти ћа. 

То мас Ајг нер (Tho mas Aig ner; Би бли о те ка гра да Бе ча) у ра ду „Flo ri bel la 
и Tri glav. 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“ 
чи та о ци ма пред ста вља го то во не по зна та де ла Пе тра Сто ја но ви ћа, пру жа ју ћи 
де та љан опис ру ко пи сних пар ти ту ра ових ком по зи ци ја. Раз ма тра ју ћи кон текст 
на стан ка, од но сно ге не зу опе ре Фло ри бе ла и сим фо ниј ске по е ме Три глав, 
Ајг нер им пли ци ра по тен ци јал ни ути цај про ме не сре ди не Пе тра Сто ја но ви ћа 
(из гер ман ске у ју жно сло вен ску) на ње го ву ства ра лач ку ин спи ра ци ју. О Сто-
ја но ви ће вом па три о ти зму и ин те ре со ва њи ма за ју жно сло вен ске те ме све до-
чи и ком по зи ци ја Са ва: ре ка ује ди ње них Ју го сло ве на оп. 41, ко ја је пред мет 
ана ли зе Сан де До дик и Гор да не Гру јић (Ака де ми ја умјет но сти, Ба ња лу ка) 
у окви ру ра да „Сим фо ниј ска по е ма Са ва Пе тра Сто ја но ви ћа – ана ли тич ки 
осврт“. На осно ву те мељ не ана ли зе фор мал ног, то нал ног и хар мон ског пла на, 
ау тор ке де ло сме шта ју у окви ре по зног ро ман ти зма, при че му ис ти чу ути цај 
про грам но сти на сло бод ни ју кон цеп ци ју со нат ног об ли ка, те фол клор ни 
при звук у по је ди ним сег мен ти ма му зич ког то ка. О оства ре њу ко је је Со фи-
ја Јо ва но вић раз ма тра ла у кон тек сту по ве за но сти че шког ви о ли ни сте Ја на 
Ку бе ли ка с Пе тром Сто ја но ви ћем де таљ но пи ше Ср ђан Те па рић (Фа кул тет 
му зич ке умет но сти, Бе о град), у ра ду „Кон церт за ви о ли ну и ор ке стар број 
2 у Ге-ду ру Пе тра Сто ја но ви ћа – укла па ње срп ске му зи ке у стил ске ка но не 
европ ског по зног ро ман ти зма“. Ми ну ци о зном ана ли зом му зич ких пла но ва, 
ау тор за кљу чу је да Сто ја но ви ћев Дру ги кон церт, због оби ља ти пич них ро-
ман ти чар ских ком по зи ци о них стра те ги ја, али и због осло бо ђе но сти од фол-
клор них ути ца ја, пред ста вља је дин стве ни до при нос при кљу чи ва њу срп ске 
му зи ке европ ској кул ту ри. Игор Ра де та (Фа кул тет му зич ке умет но сти, Бео-
град) у тек сту „Фе но мен пре ра де у по е ти ци Пе тра Сто ја но ви ћа на при ме ру 
Со на ти не за обоу и хар фу и Дру ге со на те за ви о ли ну и кла вир оп. 95“ ну ди 
ком па ра тив ну ана ли зу два те мат ски срод на оства ре ња Пе тра Сто ја но ви ћа, 
кроз про бле ма ти ку ком по зи то ро ве пре ра де соп стве них де ла, укљу чу ју ћи и 
аспект Сто ја но ви ћа као из во ђа ча. Ка ко Со на та, у по гле ду ком по зи ци о но-тех-
нич ких и умет нич ких кри те ри ју ма пре ма шу је Со на ти ну, Ра де та за кљу чу је 
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да оства ре ње за ви о ли ну и кла вир, иа ко ра ђе но као пре ра да де ла за обоу и 
хар фу, пред ста вља, за пра во, вер ни је оте ло тво ре ње ком по зи то ро ве пр во бит не 
му зич ке за ми сли. 

Док је ра ни је по ме ну та сту ди ја Ве сне Пе но пре те жно ори јен ти са на ка 
ор га ни за тор ским по ду хва ти ма Пе тра Кр сти ћа на по љу ду хов не му зи ке, за-
вр шни рад из овог ана ли тич ког сег мен та, „Koмпозитор Пе тар Кр стић и тра-
ди ци ја срп ског цр кве ног по ја ња“ На та ше Мар ја но вић (Му зи ко ло шки ин сти-
тут СА НУ, Бе о град), по све ћен је Кр сти ће вом ства ра ла штву у обла сти срп ске 
цр кве не му зи ке. Ау тор ка раз ма тра аспек те ком по зи ци о не и по јач ке прак се 
на при ме ри ма Кр сти ће вих ком по зи ци ја – Ли тур ги ја Св. Јо ва на Зла то у стог 
и Две пе сме у част Св. Са ви – не за по ста вља ју ћи зна чај ру ско-срп ских му зич-
ких ве за и ра зно вр сност кул тур них ути ца ја на Кр сти ћев рад, као ни пи та ње 
ком по зи то ро вог од но са пре ма ду хов ној му зи ци Кор не ли ја Стан ко ви ћа и 
Сте ва на Мо крањ ца. 

За вр шни при ло зи у овом збор ни ку осве тља ва ју раз ли чи те дру штве не 
ак тив но сти Пе тра Кр сти ћа и Ста ни сла ва Би нич ког, на осно ву ко јих се ови 
му зи ча ри мо гу сма тра ти кључ ним ак те ри ма бе о град ског му зич ког жи во та 
у пр вим де це ни ја ма про шлог ве ка. 

Уред ни ца збор ни ка Би ља на Ми ла но вић у ра ду „Де ло ва ње Пе тра Кр сти-
ћа и Ста ни сла ва Би нич ког у Удру же њу срп ских му зи ча ра“ раз ма тра ан га жма-
не дво ји це ком по зи то ра као мла дих осни ва ча, а по том и во де ћих фи гу ра у 
Удру же њу срп ских му зи ча ра, по чев од 1907. го ди не. Уви дом у ар хив ску 
до ку мен та ци ју ове ор га ни за ци је, ау тор ка пру жа све о бу хват ну сли ку о ње ној 
ра зно ли кој и бо га тој де лат но сти, с по себ ном па жњом на ути цај и ак тив но сти 
Кр сти ћа и Би нич ког, ко ји су се, из ме ђу оста лог, ис трај но бо ри ли за глас 
стру ке у На род ном по зо ри шту. О фа сци нант ном бро ју ин сти ту ци ја, удру-
же ња и ко ми си ја у окви ру ко јих је де ло вао Пе тар Кр стић, са зна је мо из ра да 
„Pe tar Kr stić and the Strug gle for Eman ci pa tion of Yugo slav Mu si ci ans and Mu si cal 
Li fe in the In ter war Pe riod“ Ива не Ве сић (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бео-
град) и Дра га на Те о до си ћа (Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град). Став да је Кр стић 
био је дан од кључ них за го вор ни ка ли бе рал не ми сли у ме ђу рат ној јав ној и 
му зич кој сфе ри, као и да су ње го ви иде а ли мно го ви дљи ви ји из ван ком по зи-
тор ског ства ра ла штва, ау то ри пот кре пљу ју де таљ ном ана ли зом Кр сти ће вих 
ак тив но сти у про фе си о нал ним и ама тер ским удру же њи ма му зи ча ра, али и 
у скло пу Ми ни стар ства про све те у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, у ко јем је 
пре да но ра дио на по бољ ша њу му зич ких при ли ка, те ста ту са и по зи ци ја му-
зи ча ра у дру штву. 

Збор ник за кљу чу ју три при ло га о Ста ни сла ву Би нич ком. При вр же ност 
овог ком по зи то ра вој ној му зи ци пот цр та ла је Гор да на Кра ја чић (са мо стал ни 
ис тра жи вач, Бе о град) у тек сту „Ста ни слав Би нич ки и вој на му зи ка“, у ко јем 
је опи са ла шко ло ва ње Би нич ког као сти пен ди сте Ми ни стар ства вој ног, ње гов 
рад у свој ству ка пел ни ка и ре фе рен та за му зи ку при истом Ми ни стар ству, 
пе да го шки рад на Вој ној ака де ми ји, те ди ри гент ске ан га жма не у Бе о град-
ском вој ном ор ке стру (1899–1903) и Ор ке стру Кра ље ве гар де (1904–1920). 
Фо ку си ра ју ћи се на рад Би нич ког у Ор ке стру Кра ље ве гар де, с ко јим је то ком 
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рат ног пе ри о да оства рио ино стра не тур не је (Фран цу ска, Со лун), Ма ја Ва-
си ље вић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град) у ра ду „Sta ni slav Bi nič ki (1872–
1942) in the Gre at War: Pre ser ving Na ti o nal Iden tity and Mu si cal Links with the 
Ho me land“, пра ти вој но му зич ке ак тив но сти овог ком по зи то ра у па ра ле ли с 
ње го вом ком по зи тор ском и ор га ни за тор ском де лат но шћу. Ау тор ка чи та о це 
упу ћу је на то да се ак тив но сти Би нич ког мо гу раз ма тра ти на ни воу очу ва ња 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та, али и кроз про бле ма ти ку кул тур не ди пло-
ма ти је. На са мом кра ју, у ра ду „Де лат ност Ста ни сла ва Би нич ког у Опе ри 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду“ Ма ри ја на Ду јо вић (са мо стал ни ис тра жи-
вач, Бе о град) осве тљен је мно го стру ки до при нос Би нич ког Опе ри На род ног 
по зо ри шта, са гле дан кроз ком по зи то ро во уче шће у ње ном осни ва њу, а по том 
и кроз ди рек тор ску, ди ри гент ску, ком по зи тор ску и ли бре ти стич ко-пре во-
ди лач ку де лат ност у овој ин сти ту ци ји.

По ред два де сет те мељ них на уч них сту ди ја, обо га ће них нот ним, та бе-
лар ним или при ло зи ма из ар хив ске гра ђе, овај те мат ски збор ник упот пу њу ју 
и при ло зи са са же ци ма ра до ва, би о гра фи ја ма њи хо вих ау то ра, а на кра ју и 
ре про дук ци ја ма пор тре та Пе тра Кр сти ћа, од но сно фотографијa Пе тра Сто-
ја но ви ћа и Ста ни сла ва Би нич ког. Уз ра зно ли кост ме то до ло шких при сту па, 
кон тек сту а ли за ци ја и ана ли тич ких про бле ма ти за ци ја нај ра зли чи ти јих аспе-
ка та жи во та и ра да тро ји це срп ских ком по зи то ра, по себ на вред ност ове пу-
бли ка ци је огле да се у чи ње ни ци да је ве ли ки број ра до ва за сно ван на при-
мар ним, ар хив ским из во ри ма, па се чи та лац упо зна је с мно штвом до са да 
не по зна тих по да та ка. На шав ши се, го ди ном ро ђе ња, из ме ђу нај и стак ну ти јих 
ро ман ти ча ра (Јо си фа Ма рин ко ви ћа и Сте ва на Мо крањ ца) и пр вих мо дер ни-
ста у срп ској му зи ци (Пе тра Ко њо ви ћа, Ми ло ја Ми ло је ви ћа и Сте ва на Хри-
сти ћа), Пе тар Сто ја но вић, Пе тар Кр стић и Ста ни слав Би нич ки нео прав да но 
су оста ли на мар ги на ма му зи ко ло шких ис тра жи ва ња. За то је ово на уч но 
из да ње вре дан до при нос њи хо вој ре а фир ма ци ји, те сто га оче ку је мо да ће 
ини ци ра ти и но ва ис тра жи ва ња све стра но сти ове тро ји це срп ских и европ-
ских му зи ча ра.

Ми лош М. Ма рин ко вић
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ

Фа кул тет му зич ке умет но сти у Бе о гра ду
ma rin ko vic92mi los@gmail.co m 
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Ре ги стар са чи ни ла
Та тја на Пив нич ки Дри нић
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ  
ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА СЦЕНСКЕ  

УМЕТНОСТИ И МУЗИКУ
Редакција Зборника Матице српске за сценске уметности и музику 

прима оригиналне радове за рубрику СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ; 
СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ и рубрику ПРИКАЗИ.

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

Радови који су већ објављени или су послати за објављивање у други 
ча сопис не могу бити прихваћени.

Објављују се и радови писани на страним језицима. Језик мора бити 
исправан у погледу граматике и стила.

Сваки аутор из наше земље, уколико жели да му се рад објави на енгле-
ском језику, мора сам да се побрине за квалитетан превод. Језик мора бити 
исправан у погледу граматике и стила.

Напомене (фусноте) се дају при дну стране у којој се налази комента-
рисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, 
назнаке о коришћеним изворима (на пример научној грађи, приручницима) 
итд., али не могу бити замена за цитирану литературу.

Фусноте дати у изворном облику, и одмах поред, у загради, превод фу-
сноте на енглески језик.

Такође и у фуснотама дати пуно име и презиме наведеног аутора 
Kомплетно упутство Библиографска парентеза и Цитирана литера

тура су у прилогу.
Све радове слати у електронској верзији на CD-у или електронском 

поштом а истовремено и у штампаном примерку на адресу Уредништва:
Марта Тишма, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 

Матица српска; 21000 Нови Сад, ул. Матице српске 1
E-mail: mtisma1@maticasrpska.org.rs
Рад на српском треба да буде написан ћирилицом. 
У Зборнику се примењују искључиво правила Правописа Матице српске.
Сви радови било да су из наше земље или иностранства треба да су 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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