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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 



6

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/.



7

САДРЖАЈ

CONTENTS

СЕЋАЊЕ НА ДИМИТРИЈА СТЕФАНОВИЋА

Др ДА НИ ЦА С. ПЕ ТРО ВИЋ
Ди ми три је Сте фа но вић (Пан че во, 25. но вем бар 1929. – Бе о град, 1. ав густ 2020) 
– му зи ко лог, ди ри гент, ода ни ма ти чар – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ
STUDIES, ARTICLES, TREATISES

Др МА РИ НА М. МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ МА ЂА РЕВ
Ал ке сти да – сми сао жр тве у дру штву ми ра и из о би ља . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MA RI NA M. MI LI VO JE VIĆ MA ĐA REV, PhD
Al ce stis ‒ The Me a ning of Sac ri fi ce in a Pe a ce and Plenty So ci ety . . . . . . . . . . . .

Др СО ФИ ЈА М. КО ШНИ ЧАР
Те мат ски су срет Ми ло ша Цр њан ског и То до ра Ма ној ло ви ћа у ин тер ме ди јал-
ном све тлу – II део. За јед нич ка исто риј ска фак то гра фи ја као умет нич ки пред-
ло жак Капишпанскекрви и Опчињеногкраља– кон текст и текст . . . . . . . . . .
SO FI JA M. KOŠ NI ČAR,PhD 
The ma tic Me e ting Bet we en Mi loš Cr njan ski and To dor Ma noj lo vić in the In ter- 
-Me dial Light – Part II: Com mon Hi sto ri cal Fac to graphy as an Ar ti stic Tem pla te for
Kap špan ske kr vi and Opčinjenikralj ‒ Con text and Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Др СВЕ ТО ЗАР Ђ. ПО ШТИЋ
Ту жни клов но ви као са вр шен бе ке тов ски псе у до пар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SVE TO ZAR Đ. POŠ TIĆ, PhD
Sad Clowns as a Per fect Bec ket tian Pse u do co u ple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Др АЛЕК САН ДАР Б. ДА ВИЋ
Ин тер ак тив ност и на ра тив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALEK SAN DAR B. DA VIĆ, PhD
In ter ac ti vity and Nar ra ti ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Др ДИ А НА М. ПО ПО ВИЋ
Апо ли нер – од по е зи је до фил ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DI A NA M. PO PO VIĆ, PhD
Apol li na i re ‒ From Po e try to Film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

15

21

23

39

41

54

57

74

75

88



8

СЛА ЂА НА Д. МИ ТИЋ
Тан го Сте ва на Ма ле ка: пр ви ком по зи тор џе за у Ср би ји . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLA ĐA NA D. MI TIĆ
Ste fan Ma lek’s Tan go ‒ The First Jazz Com po ser in Ser bia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Др НИ ЦЕ Ј. ФРА ЦИ ЛЕ
Oблици рит ма ак сак као по ве зу ју ћа нит у тра ди ци о нал ној му зи ци бал кан ских 
на ро да – I део . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NI CE J. FRA CI LE, PhD
Forms of Ak sak Rhythm as a Con nec ting Thread in the Tra di ti o nal Mu sic of the 
Bal kan Pe o ples – Part I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ
MEMOIRS, MATERIALS, CONTRIBUTIONS

Др ИВА НА М. НО ЖИ ЦА
Не по зна та пи сма Ста не Ђу рић Клајн Жи ва ну Ми ли сав цу и Ми хо ви лу То-
ман длу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IVA NA M. NO ŽI CA, PhD
Unk nown Let ters of Sta na Đu rić Klajn Ad dres sed to Mi ho vil To mandl and Ži van 
Mili sa vac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Др ЗЛАТ КО М. ГРУ ША НО ВИЋ
Про фе сор Клајн и уче ни ци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZLAT KO M. GRU ŠA NO VIĆ, PhD
Pro fes sor Klajn and His Stu dents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРИКАЗИ
REVIEWS

Др ДУ ШАН Д. РЊАК
Ана Ми тић, РецепцијаКоцебуовихкомадаухрватскомисрпскомјезичком
просторуу18.и19.векууконтекстукултурнихпромена . . . . . . . . . . . . . . . .

Др ЉУ БИ ЦА M. РИ СТОВ СКИ
Jединствена и не по но вљи ва (Ка та лин Ка ич, Romhányi Ibi / ИбиРомхањи, Но ви 
Сад: По  зо ри шни му зеј Вој во ди не; Но ви Кне же вац: На род на би бли о те ка „Бра-
ни слав Ну шић“; Но ви Сад, Из да вач ки за вод „Фо рум“, 2019) . . . . . . . . . . . . . .

Др ИРА Д. ПРО ДА НОВ KРАЈИШНИК
Те мат ски збо р ник ра до ва Југословенскаидејау/омузици са на уч ног ску па 
одр жа ног 25–26. ма ја 2019. го ди не у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и Му зи ко-
ло шког дру штва Ср би је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Др ЈУ ЛИ ЈА НА С. БА ШТИЋ
Си ма С. Ма тић, Бо ри слав Хло жан, КомпозиторидиригентСаваВукосављев:
животпосвећентамбури, Но ви Сад: Ти ски цвет, 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

110

111

131

133

154

155

167

169

171

177

180



9

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РЕЦЕНЗЕНТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

189

195



Димитрије Стефановић
Пан че во, 25. но вем бар 1929. – Бе о град, 1. ав густ 2020.



11

UDC 79.071:929 Stefanović D.

СЕЋАЊЕ НА ДИМИТРИЈА СТЕФАНОВИЋА

(Пан че во, 25. но вем бар 1929. – Бе о град, 1. ав густ 2020) 
– му зи ко лог, ди ри гент, ода ни ма ти чар –

У се ћа њи ма и све до че њи ма о учи те љи ма са ко ји ма сте у ду го го ди-
шњој са рад њи и соп стве ни жи вот из гра ђи ва ли, ства ра ли ко ле ги јал ну 
са рад њу, па и при ја тељ ства, у по лу ве ков ном тра ја њу, ни је мо гу ће осло-
бо ди ти се не ке по себ не стреп ње, од го вор но сти, па и за пи та но сти пред 
јав но шћу и веч но шћу. Ка ко све ре ћи, а не пре те ра ти, ка ко до дир ну ти 
про шлост, а не из не ве ри ти ре ал ност, ка ко оста ти објек ти ван и про фе-
си о на лан, а не из о ста ви ти, ба рем не пот пу но, осе ћа ња и лич на про су-
ђи ва ња?

Оно што пред ста вља про фе си о нал ну би о гра фи ју му зи ко ло га, ака-
де ми ка Ди ми три ја Сте фа но ви ћа, чла на СА НУ, СА ЗУ, а док је по сто-
ја ла и ЈА ЗУ, ода ног са рад ни ка Ма ти це срп ске, мо же се ла ко про чи та ти 
у ен ци кло пе ди ја ма, на сај то ви ма СА НУ или Му зи ко ло шког ин сти ту-
та СА НУ, у ко јем је про вео свој рад ни век и ко јим је ру ко во дио од 1979. 
до кра ја 2000. го ди не. По ку ша ће мо за то да ов де ука же мо на оно што 
чи ни ма ње по знат круг де ло ва ња овог ди на мич ног, ду го ве ког чо ве ка, 
ко ји је у свом жи во ту спо јио два ве ка, не ко ли ко др жа ва на истом про-
сто ру, раз ли чи те по ли тич ке и дру штве не си сте ме, у ко ји ма је стра дао, 
оп ста јао, по сти зао успе хе, ра до вао се и ства рао. Раз ли чи ти да ро ви, 
ин те ре со ва ња, па и ак тив но сти би ли су увек при сут ни у ње го вим ви-
ше слој ним про фе си о нал ним ак тив но сти ма. На јед ној стра ни – на уч-
ник, ис тра жи вач на ше ма ло по зна те сред њо ве ков не му зич ке ба шти не, 
а на дру гој стра ни – умет ник, му зи чар, ко ји нај о се тљи ви је про го ва ра 
у кре а тив ном до ди ру са тек от кри ве ним на пе ви ма, ма ло по зна тим или 
не по зна тим хор ским ком по зи ци ја ма, али и у су сре ту са хор ским пе ва-
чи ма свих ге не ра ци ја, раз ли чи тог по ре кла, про фе си о нал ног усме ре ња, 
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гла сов них до ме та, на ци о нал не или ре ли гиј ске при пад но сти. Пр ва пе-
вач ка, хор ска ис ку ства, сти цао је од ра не мла до сти у род ном Пан че ву, 
ње го вој Ус пен ској цр кви и Пан че вач ком срп ском цр кве ном пе вач ком 
дру штву. Као сту дент Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду, 50-их го ди на 
про шлог ве ка, сво ју при вр же ност хор ској му зи ци, па и по тре бу за уса-
вр ша ва њем, на ста вио је као аси стент Бог да на Ба би ћа у Хо ру „Бран ко 
Кр сма но вић“. Рад са хо ро ви ма и хор ским пе ва чи ма би ла је кон стан та 
ко ју, Сте фа но вић му зи ко лог, до кра ја жи во та ни је на пу штао. 

Ма ње хор ске гру пе сту де на та и про фе со ра, по себ но оних за ин те-
ре со ва них за пра во слав ну цр кве ну му зи ку, ор га ни зо вао је и то ком 
ма ги стар ских и док тор ских сту ди ја на Уни вер зи те ту у Окс фор ду (1959– 
1960; 1964–1967). Tоком тро го ди шњег бо рав ка у Бе о гра ду (1961–1964), 
ра дио је са хо ром „Бе о град ски ма дри га ли сти“, са ко јим је по сти гао 
низ за па же них ме ђу на род них успе ха. По ко нач ном по врат ку са сту-
ди ја из Ен гле ске у је сен 1967. го ди не, у свом ма тич ном Му зи ко ло шком 
ин сти ту ту, осно вао је ка мер ни жен ски хор, ко ји ће по том пре ра сти у 
ме шо ви ти Сту диј ски хор Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. Са овим 
ан сам блом, чи ји се са став то ком ду гих пет де це ни ја мно го пу та ме њао, 
из во дио је у по чет ку тран скрип ци је сред њо ве ков них срп ских и грч ких 
не ум ских за пи са, по том за пи се гре го ри јан ског, гла го ља шког, ру ског 
и бу гар ског по ја ња, као и при ме ре ра ног ру ског ви ше гла сја XVII ве ка. 
Про ме на са ста ва хо ра ути ца ла је и на ши ре ње ре пер то а ра, па су по ред 
јед но гла сја из во ђе не и хор ске ком по зи ци је за ме шо ви ти хор, у то вре ме 
ма ло по зна та де ла срп ских, ру ских и бу гар ских ком по зи то ра XIX–XX 
ве ка. Кроз ова кве про гра ме упо зна вао је до ма ћу и ино стра ну пу бли ку 
са не по зна тим или ма ло по зна тим хор ским тра ди ци ја ма, а мла ђе ге-
не ра ци је за ин те ре со ва них му зи ча ра, бу ду ћих ди ри ге на та и пе ва ча, 
уво дио је у та да скрај ну те про сто ре пра во слав не ду хов не му зи ке. 

При сну са рад њу са Ма ти цом срп ском, ње ном Га ле ри јом и Би бли-
о те ком, ко ју је не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та ус по ста ви ла 
ди рек тор ка Му зи ко ло шког ин сти ту та Ста на Ђу рић Клајн, ака де мик 
Сте фа но вић је на ста вио пу ним жа ром и ан га жма ном, а свој ен ту зи ја-
зам пре но сио је на мла ђе са рад ни ке. Ис тра жи вао је у Би бли о те ци Ма-
ти це срп ске, нај че шће у Оде ље њу ста ре књи ге. Ту је у јед ном грч ком 
не ум ском ру ко пи су са за пи сом из 1780. го ди не, от крио Хе ру вим ску 
пе сму на цр кве но сло вен ском је зи ку, ко ју је са хо ром че сто из во дио. 
Дру ги део ове пе сме „Ја ко да Цар ја“, сни мио је са Сту диј ским хо ром 
и об ја вио на CD-у 1997. го ди не. Јед но од нај ра ни јих ино стра них го сто-
ва ња, та да још Ака дем ског ка мер ног хо ра, би ло је при ли ком по ста вља-
ња и отва ра ња из ло жбе „Срп ске ико не XVI II ве ка“, Га ле ри је Ма ти це 
срп ске у ита ли јан ском гра ду Мо де ни, фе бру а ра 1972. го ди не.



13

За чла на Од бо ра Ма ти чи ног Оде ље ња за сцен ске умет но сти и 
му зи ку Ди ми три је Сте фа но вић је иза бран 1987. го ди не, ка да је по стао 
и члан Уред ни штва Зборниказасценскеуметностиимузику. На ред-
них че тврт ве ка, све до 2012. го ди не, са мно го при вр же но сти и пу не 
по све ће но сти оба вљао је мно го број не функ ци је у Ма ти ци срп ској, од 
већ по ме ну тог чла на Уред ни штва Зборника, по том Се кре та ра Оде ље ња 
за сцен ске умет но сти и му зи ку (1991–2004), чла на Из вр шног и Управ ног 
од бо ра Ма ти це (1991–2012) и нај зад ње ног пот пред сед ни ка (2004–2012).

От кри ва њем, а исто то ли ко и ожи вља ва њем са чу ва них при ме ра 
на ше сред њо ве ков не му зич ке ба шти не, Сте фа но вић је обе ле жио по сле-
рат не де це ни је мла де срп ске му зи ко ло ги је. Под ста као је ти ме и ства ра-
ла штво ни за до ма ћих ком по зи то ра раз ли чи тих ге не ра ци ја и стил ских 
опре де ље ња – од Ду ша на Ра ди ћа, Ру дол фа Бру чи ја, Љу би це Ма рић, 
Ва си ли ја Мо крањ ца, до Рај ка Мак си мо ви ћа, Ива на Јев ти ћа, Ју го сла ва 
Бо шња ка – ко ји су те но ве звуч не мо ти ве уно си ли у сво ја му зич ка про-
ми шља ња. Свој по ло жај у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, ње-
ном Му зи ко ло шком ин сти ту ту и у Ма ти ци срп ској, ко ри стио је како би 
ове ин сти ту ци је, њи хо ве чла но ве, са рад ни ке, ис тра жи вач ке про јек те 
и раз ли чи те про свет не и кул тур не ак тив но сти, по ве зи вао и ши рио. 
Та ко су пр ви на уч ни ску по ви по све ће ни срп ским ком по зи то ри ма – Кор
нелијуСтанковићу (1981. го ди не по во дом 150-го ди шњи це ро ђе ња) и 
ПетруКоњовићу (1985. го ди не по во дом 100-го ди шњи це ро ђе ња), ко је 
су ор га ни зо ва ли Од бор за исто ри ју срп ске му зи ке и Му зи ко ло шки 
ин сти тут СА НУ, до би ли и не по сред не од је ке у Ма ти ци срп ској, ка ко 
у зна чај ним струч ним при ло зи ма две ју са рад ни ца Ма ти чи не би бли о-
те ке, та ко и у по ста вља њу из ло жби о вре ме ну, де лу и окру же њу двоји це 
ком по зи то ра, па и у жи вом из во ђе њу њи хо вих де ла у Сту ди ју „М“ Ра дио 
Но вог Са да и Га ле ри ји Ма ти це срп ске. 

Иа ко ни ка да ни је био са рад ник и пре да вач на не ком на шем фа кул-
те ту, Ди ми три је Сте фа но вић је увек био окру жен сту ден ти ма раз ли чи-
тих про фе си о нал них усме ре ња. Сво ју жи вот ну и рад ну енер ги ју не-
се бич но је де лио са сви ма ко ји су же ле ли не што да са зна ју о цр кве ној 
му зи ци, ма на сти ру Хи лан да ру, на шим зна ним и ма ло по зна тим ма на-
стир ским за јед ни ца ма, Ма ти ци срп ској, пе вач ким дру штви ма. Да нас 
у ери елек тро ни ке, бр зих ко му ни ка ци ја, јед но став но до ступ них ин фор-
ма ци ја, нот ног ма те ри ја ла и сни ма ка, те шко је и за ми сли ти шта је мла-
дим му зи ча ри ма та да, у по след њим де це ни ја ма XX ве ка, зна чио раз-
го вор са знал цем и со ба пу на књи га и но та, ко је је увек би ло мо гу ће 
по су ди ти и ко пи ра ти.

Не срећ них де ве де се тих го ди на, ка да нам се сви ма жи вот уве ли ко 
про ме нио, наш Ди ми три је се са још ве ћим жа ром по све тио мла ди ма 
– пе ва чи ма, ди ри ген ти ма, или са мо по тре би ти ма. Срп ску за јед ни цу у 
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Ру му ни ји по се тио је са Сту диј ским хо ром не по сред но по сле ре во лу ци-
је, ка да су тра го ви су ко ба би ли још увек на мно гим ме сти ма ја сно ви-
дљи ви. Са хо ром се за те као у Ве ли кој Бри та ни ји ка да је по чео рат у 
Хр ват ској, а по вра так је био не из ве стан и го то во дра ма ти чан. У вре ме 
санк ци ја под ко ји ма се Ср би ја на шла де ве де се тих, са хо ром је го сто вао у 
пре сти жној атин ској дво ра ни „Ме га рон“, по том два пу та на фе сти ва лу 
ста ре му зи ке у Ал за су у Фран цу ској, тре ћи пут је то би ло по сле 5. ок-
то бра 2000. Го ди на ма је био пре да вач и је ди ни цр кве ни ди ри гент на 
Сту де нич ким ду хов ним ака де ми ја ма по чев од 1992. го ди не. Као ди ри-
гент је ра дио са пе ва чи ма и ни зом бу ду ћих ди ри ге на та на пр вим лет-
њим шко ла ма цр кве не му зи ке „Кор не ли ју у спо мен“ од 1993. го ди не, 
а ре дов но је др жао пре да ва ња на овим оку пља њи ма у Срем ским Кар-
лов ци ма го то во до кра ја жи во та.

Сво ја зна ња и из над све га ду хов на ис ку ства ште дро је де лио са 
љу ди ма, по себ но са мла ди ма, и то отво ре но, не на ме тљи во и оп ти ми-
стич ки. Искрен и до сле дан ко смо по ли та, не у мор но је оку пљао љу де, 
увек са мно го раз у ме ва ња, стр пље ња и то ле ран ци је. То сво је искре но 
хри шћан ством осна же но ве ро ва ње оста вио је као по у ку, па и ама нет 
сви ма, ко ји су има ли при ви ле ги ју да га упо зна ју и раз у ме ју.

ДаницаС.Петровић
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ

mdmjpet@g mail.com
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МА РИ НА M. МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ МА ЂА РЕВ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти*

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

АЛ КЕ СТИ ДА – СМИ САО ЖР ТВЕ У ДРУ ШТВУ  
МИ РА И ИЗ О БИ ЉА

СА ЖЕ ТАК: Ау тор ка у овом ра ду по ла зи од до са да шњих рас пра ва о жан ру дра-
ме Алкестида и о ли ку Ал ке сти де и ње ног му жа Ад ме та и по ста вља пи та ње ка ко на 
на пе тост из ме ђу тра гич ког и ко мич ког ути че то што они жи ве у све ту у ко ме вла да ју 
ре ла тив ни мир и из о би ље. Краљ Ад мет на сто ји да на пра ви мак си ма лан из бор, што 
ње гов лик и чи та ву дра му чи ни тра ги ко мич ним и бли ским по ду ху са вре ме ном до бу у 
ко ме је хе рој ска смрт из гу би ла сми сао, а жр тва за дру ге (Ал ке сти да) има укус ап сур да.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: дру штво изби ља, Ад мет, Ал ке сти да, жр тво ва ње, жр тва, дру-
ги, по зо ри ште, дра ма.

Ана ли зе и рас пра ве ве за не за Еу ри пи до ву Алкестиду углав ном се 
кре ћу у два прав ца: пи та ње жан ров ског од ре ђе ња дра ме и од но са 
спрам Ал ке сти ди ног чи на жр тво ва ња. У пред го во ру нај но ви јег из да-
ња ове дра ме код нас пре во ди лац Алек сан дар Га та ли ца је од ре ђу је као 
тра ге ди ју ко ја је игра на на ме сту са тир ске игре као че твр ти ко мад у 
ни зу на так ми че њу у Ати ни одр жа ном 438. пре н. е. Овај па ра докс – 
тра ге ди ја на ме сту са тир ске игре, ин спи ра ти ван је за жан ров ско ис-
пи ти ва ње дра ме. Гор дан Ма ри чић у Уводу–личностЕурипидова на-
во ди осо бе но сти овог ко ма да ко је га чи не бли ским са тир ској игри 
(Maričić 2007: 11). Са тир ска игра је би ла па ро ди ја на мит ко ји се при-
ка зи вао у три ло ги ји. Иа ко је има ла за циљ да иза зо ве смех, сле ди ла је 
струк ту ру тра ге ди је, а не ко ме ди је. Па ро ди ра ју ћи тра гич ки обра зац и 
иза зи ва ју ћи смех, са тир ска игра је чу ва ла дух ди о ни зиј ских свет ко-
ви на (Maričić 2008). Са тир ска игра у вре ме ка да је на ста ја ла тре ти ра на 
је одво је но од ко ме ди је, но ње ни па ро диј ски и ху мор ни еле мен ти чи нили 

* ma ri na ma dja rev@yahoo.com
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су да је да нас до жи вља ва мо бли ском ко мич ном. Јан Кот сма тра да Алке
стида има ко ми чан рас плет ако се чи та као тра ге ди ја, а ако се чи та као 
ко ме ди ја, он да је крај тра ги чан (Kot 1974: 107). Реч је о то ме да Ал ке-
сти да, ју на ки ња тра ге ди је, има за му жа Ад ме та ко ји би мо гао би ти ју нак 
ко ме ди је. Гре гор Мо дер Алкестиду ви ди као пре ди мен зи о ни ра ну тра-
ге ди ју ко ја за то по ста је ко ме ди ја, „ко ме ди ја је тра ге ди ја ко ја са му се-
бе схва та су ви ше озбиљ но“ (Mo der 2012: 77–78). У цен тру ње го вог 
ин те ре со ва ња су Ад мет, љу ба зни краљ, ње гов из бор да же на умре 
уме сто ње га, ње го ва не у ме ре на пат ња за њом те ола ко при ста ја ње на 
но ву-ста ру же ну. Ме ђу тим, ка ко ова и слич на жан ров ска раз ма тра ња 
мо гу да до при не су по зо ри шној по став ци Алкестиде? Дра ма се не би 
јед но став но мо гла игра ти ни као ко ме ди ја, ни као тра ге ди ја, већ би се 
пер цеп ци ја рад ње ме ња ла од јед не до дру ге раз вој не тач ке, а ова на пе та 
и ком плек сна це ли на др жа ла би се на оку пу са мо за хва љу ју ћи ши рем 
са гле да ва њу све та ове дра ме и ли ко ва Ал ке сти де и Ад ме та. 

Пла тон у Гозби у Пр вој Фе да ро вој бе се ди пи ше о то ме да љу бав 
љу бав ни ке под сти че на ча сно и ју нач ко по на ша ње, да би вој ска са зда-
на од са мих љу бав ни ка би ла не по бе ди ва и да су они ко ји во ле спрем-
ни и да умру за во ље ног, а као при мер на во ди Ал ке сти ду: „Шта ви ше, 
и умре ти је дан за дру го га ре ше ни су са мо они ко ји љу бе, и то не са мо 
љу ди, не го и же не. А за ово што ре кох да је до во љан до каз Хе ле ни ма 
и Ал ке сти да“ (Pla ton 2008: 21). Из то га про из ла зи да љу бав чо ве ка 
чи ни бо љим и да „бо го ви у нај ве ћој ме ри по шту ју пре да ност и ју на-
штво у љу ба ви“ (Исто: 22). Иа ко Све тла на Слап шак у свом тек сту 
„Ал ке сти да и Ад мет: опа сност брач ног уго во ра“ (SlaP šaK 2006: 42) не 
спо ми ње Пла то на, она би се мо жда мо гла са гла си ти са ње го вом иде јом 
да је љу бав, бар кад је Ал ке сти да у пи та њу, „стид пред сра мо том и 
над ме та ње за ле по ту“ (Pla ton 2008: 20). Она сма тра да се Ал ке сти да 
по не ла хе рој ски и да је сво јом хра бро шћу пре ва зи шла оно што се сма-
тра „жен ском сла вом“ и за се бе же ли „му шку сла ву“ да је спо ми њу 
ге не ра ци је, те да она као та ква, у исто и ме ној Еу ри пи до вој дра ми, по-
ста вља за му шки свет низ не при јат них пи та ња и по тре бу да се та 
ам би ци ја же не све де та ко што ће се у при чу уве сти ве ли ки му шки 
хе рој, Хе ра кле, да из ба ви Ал ке сти ду. 

Ова раз ма тра ња су ре ле вант на са ста но ви шта Алкестиде као књи-
жев ног де ла и Ал ке сти ди ном чи ну са аспек та фи ло зоф ских и дру штве них 
раз ма тра ња. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да је Алкестида исто вре ме но 
и драм ски текст на ме њен сце ни и да као та кав сво ју вред ност по твр-
ђу је не са мо у свом вре ме ну већ и у мо гућ но сти да ус по ста ви ко му ни-
ка ци ју са гле да о цем у дру гом вре ме ну и про сто ру. Ту осим жан ров ских 
раз ма тра ња и дру штве них и фи ло зоф ских про це на ли ко ва Ал ке сти де и 
Ад ме та од зна ча ја по ста је и чи ње ни ца да Ал ке сти да ука зу је на раз ли-
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ку у пој му хе рој ства и жр тве у рат ном и мир ном до бу. Иде је хе рој ства 
и жр тве се нај че шће ве зу ју за рат но и/или кри зно до ба. Ме ђу тим, оно 
о че му се не пи ше и не рас пра вља је раз ли ка из ме ђу хе рој ства у ра ту и 
хе рој ства у мир ном до бу, јер град ко јим вла да Ад мет нај ве ро ват ни је 
је град у до ба ми ра у ко ме се до бро жи ви. Про стор у ко ме се гра ђа нин 
осе ћа за шти ће но, где је ку ћа на пред на, а зе мља уз о ра на:

Такозаштићена,цветала
јекућауздивноБоебијско
језеро.Узораназемљаи
пространаравница (eu ri Pid 2007: 59)

Иа ко се осим у на ве де ном сти ху го то во ниг де не спо ми ње ка ква 
је то зе мља ко јом вла да Ад мет, ипак има ви ше по сред них до ка за да је то 
зе мља у ко јој се до бро жи ви. Као пр во, не спо ми ње се ни ка кав рат, нити 
во је ва ње. За тим, слу ге су до бро тре ти ра не, та ко ре ћи као нај бли жи род 
– го спо да ри ца се пре ма по слу зи од но си ла као мај ка (Исто: 65). Без бри-
жне го збе и ве се ла му зи ка су вр ло ве ро ват но че ста по ја ва (Исто: 51 и 
53). Чак се и пре ма ка жње ни ку, по пут Апо ло на, до бро по сту па и он 
осе ћа за хвал ност пре ма пле ме ни том кра љу (Исто: 39). Сма тра мо да је 
Еу ри пид мо гао ми сли ти да је Ад ме то во кра љев ство про стор у ко ме се 
до бро жи ви, у ко ме се има и мо же се сло бод но би ра ти и да му је за узор 
мо гло по слу жи ти ста ње у Ати ни ње го вог до ба. На и ме, Алкестида је 
из ве де на 438. го ди не пре н. е. У то вре ме Пе ри кло ва Ати на је би ла на 
вр хун цу – те го ди не за вр шен је Пар те нон, а ко ју го ди ну пре то га и тзв. 
сред њи зид око Ати не. Ати на је има ла успе шни по ход на Са мос у ко-
ме је као је дан од стра те га уче ство вао и Со фо кле. Пе ри кло ва Ати на 
ши ри сво ју ин те ре сну зо ну на оба ле Цр ног мо ра. Фор ми ра ју се атин-
ске ко ло ни је на остр ви ма као што су Адрос и Нак сос, као и но ви гра-
до ви итд. Крај пер сиј ских ра то ва је већ био уда љен ви ше од де це ни је, 
а Пе ло по не ски рат ће по че ти „тек“ за се дам го ди на. У Ати ни вла да ју 
мир, про спе ри тет и бла го ста ње – злат ни Пе ри клов пе ри од. Пе ри кле, 
до бри вла дар, има жи во ту са пут ни цу Аспа си ју. Аспа си ја је ро дом из 
Ми ле та. Она је стран ки ња, као и Ал ке сти да. Са вре ме ни ци ве ле да је 
би ла му дра же на, од лич на го вор ни ца и Пе ри кло ва са вет ни ца. Као жена 
и стран ки ња, у бли ским кон так ти ма са нај моћ ни јим љу ди ма Ати не, си-
гур но је бу ди ла мно го љу бо мо ре код ма ње успе шних атин ских му шка-
ра ца. Но, не мо же мо са си гур но шћу твр ди ти да је ве за Пе ри кла и Аспа-
си је мо гла би ти ин спи ра ци ја Еу ри пи ду за Ал ке сти ду, али је чи ње ни ца 
да су те го ди не ка да је мо гла на ста ти Алкестида би ле ме ђу нај мир ни јим 
и нај про спе ри тет ни јим у исто ри ји Ати не и да је за то не по сред но за слу-
жан Пе ри кле, а по сред но мо жда и ње го ва љу бав ни ца и са вет ни ца Аспасија 
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о ко јој Пла тон, кроз Со кра това уста, у ди ја ло гу Менексен го во ри као 
о оној ко ја је Со кра та на у чи ла го вор нич кој ве шти ни (Пла тон, Менек
сенус, 235е, 236б). 

Но, вра ти мо се ко ма ду. Ад мет је до бар краљ у сми слу да до бро 
вла да. Но, оно што га чи ни до брим вла да рем је и јед на ње го ва осо би-
на, а то је да је он љу ба зан чак и у тре ну ци ма ве ли ке ту ге ка да му 
ни ко не би за ме рио од су ство об зи ра пре ма дру го ме – „Не сре ћан је сам, 
али да још по ста нем и не љу ба зан – то је не за ми сли во.“ (eu ri Pid 2007: 
58). Очи глед но, Ад ме ту је не за ми сли во и не при хва тљи во да не иза ђе 
у су срет це ње ном го сту. Та ње го ва осо би на до при не ла је то ме да је од 
Апо ло на, свог бив шег слу ге, до био ве ли ко ду шну по ну ду да ка да до ђе 
ње гов час, мо же сво ју смрт за ме ни ти смр ћу дру гог чо ве ка. Ме ђу тим, 
ка да до ђе тај час и смрт до ђе по Ад ме та, ни ко не же ли да жр тву је свој 
жи вот за до брог кра ља. За што љу ди уоп ште ју ре у рат и у смрт за вла-
да ра ко ји пре ма сво јим по да ни ци ма ни је ни при бли жно та ко до бар и 
ко ји уз то мо жда има са свим лич не раз ло ге за та кав рат (нпр. Ме не лај 
ко ме је по бе гла же на), а не ће за до брог кра ља ко ји им је омо гу ћио удо-
бан жи вот? Да ли жи вот у из о би љу има дру га чи ју вред ност за чо ве ка 
не го жи вот у ло шим усло ви ма? За што је је ди но же на ње го ва, стран-
ки ња – Ал ке сти да, спрем на да се жр тву је? Ка ква је по зи ци ја дру гог у 
све ту из о би ља?

Реч је о све ту у ко јем вла да ју мир и про спе ри тет, а вла да због 
сти ла вла да ви не Ад ме та ко ји је, да на шњим реч ни ком би смо ре кли, 
„по ли тич ки ко рек тан вла дар“. Он по шту је све па и соп стве не слу ге, 
слу ша му дре са ве те бо го ва, по шту је го сте и омо гу ћа ва до бар и ми ран 
жи вот у ко ме сва ко мо же жи ве ти по сво ме. Осо бе ност све та из о би ља 
је мо гућ ност из бо ра. О то ме пи ше Ба ри Шварц (Ba rry Schwartz) у књи-
зи Парадоксизбора(преживетиизобиље). Основ на вред ност са вре-
ме ног жи во та је сло бо да из бо ра, али из о би ље пре ве ли ког бро ја мо гу-
ћих из бо ра у ства ри ти ра ни ше чо ве ка, па ра ли ше га јер се у ње му 
ства ра по тре ба да на пра ви нај бо љи мо гу ћи из бор што га фру стри ра, 
па ра ли ше и гу ра у де пре си ју и са мо пре зир, јер чим је из бор на чи њен, 
вр ло бр зо се уви ђа да из бор не до но си олак ша ње већ раз о ча ре ње и 
не за до вољ ство. То је по зи ци ја Ад ме та. Он је до био мо гућ ност да би ра 
– да ли же ли да умре или не. Мо же мо да окре не мо пи та ње и за пи та мо 
се за што до бри краљ, ка да је до шло ње го во вре ме, ни је мир но кре нуо 
пут смр ти. Мо же мо на бро ја ти низ ста ро грч ких ју на ка ко ји су на по зив 
у рат мир но по шли све сни да иду и у соп стве ну смрт. За што ни је про-
блем да ти жи вот у ра ту, умре ти у роп цу, усред бит ке, а је сте про блем 
мир но се раз и ћи са жи во том у сво јој по сте љи окру жен по ро ди цом? 
Од го вор је у сми слу смр ти. На и ме, рат, од но сно те жња да се ра том по-
стиг не од ре ђе ни циљ (осве та не прав де, спас соп стве ног гра да, по моћ 
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при ја те љи ма), да је жи во ту, од но сно од ри ца њу од жи во та, сми сао – осве-
та, за шти та при ја те ља, по ро ди це или гра да, сла ва... Ме ђу тим, смрт у 
удоб но сти соп стве не по сте ље јед но став но не ма сми сла. Та ква смрт 
при зи ва ужас пра зни не, од су ство зна че ња и па ра док сал но, мно го је 
стра шни ја иа ко је исто вре ме но и удоб ни ја. За то Ад мет од би ја да умре 
он да ка да му је вре ме, али за то што је краљ, а по врх то га и до бар краљ 
ко ји уме да би ра и увек пра ви „мак си мал ни из бор“, с пра вом се на да 
да ће на ћи не ко га ко је спре ман да по ло жи свој жи вот уме сто ње га. 
Да кле, смрт као та ква не ма сми сла, али жр тво ва ти свој жи вот за кра-
ља би има ло сми сла. Ме ђу тим, ни је дан од ње го вих слу гу не же ли да 
се ли ши соп стве ног жи во та. Ју вал Но ах Ха ра ри (Yuval No ah Ha ra ri) 
ка же да ка да јед ном усво ји мо не ке вред но сти, тј. ма те ри јал не мо гућ-
но сти као не што уо би ча је но, сна жно и бур но ре а гу је мо ка да не ко по-
ку ша да нам их ус кра ти (Ha ra ri 2015: 106). Сто га, гра ђа ни Ад ме то вог 
гра да на вик ну ти да свој жи вот жи ве по сво ме и за се бе, од би ја ју да га 
жр тву ју за кра ља – од би ја ју да свој лич ни ко мо ди тет жр тву ју у име 
ви ше вред но сти као што је кру на или до бри краљ. Зар се не бо је да 
ако умре Ад мет не ће има ти ко ви ше та ко до бро да во ди кра љев ство и 
да ће им то до бро би ти ус кра ће но? У ра ту сма тра мо да успех ду гу је мо 
вој ско во ђи ко ји нас је во дио, иа ко смо се за по бе ду бо ри ли и из бо ри ли 
соп стве ним ма чем, а у ми ру сма тра мо да све што има мо ду гу је мо ис-
кљу чи во се би са ми ма, а да је оба ве за дру штва или др жа ве да га ран-
ту је ту си гур ност и вред ност. Сто га је не при хва тљи во да ти свој жи вот 
за дру штво или за ње го вог ре пре зен та тј. кра ља. 

По себ на је по зи ци ја ро ди те ља и де це у та квом дру штву. У дру-
штву оску ди це и сма ње них ре сур са као и дру штву ри гид них струк-
ту ра ја сна је хи је рар хи ја при о ри те та и вред но сти. У та квом дру штву 
са свим је при хва тљи во жр тво ва ти сво је де те за рад по сти за ња оп штег 
до бра. То ра ди Ага мем нон са сво јом Ифи ге ни јом на Ау ли ди. Ме ђу тим, 
у дру штву из о би ља обр ну та мо гућ ност не ва жи. Де цу исти на не тре-
ба жр тво ва ти, јер др жа ва ни је ту да јој слу жи мо, не го да она на ма 
слу жи, али се исто та ко не тре ба жр тво ва ти за де цу. Де ци тре ба омо-
гу ћи ти оно што им при па да, а за тим ро ди те љи мо гу узе ти свој жи вот 
на зад и жи ве ти га ка ко им је во ља. За ро ди те ље у дру штву из о би ља 
жи вот има сми сао и ка да им по ро ди цу на пу сти де те јер сми сао жи во-
та ни је жи ве ти га ЗА не ко га или не што, већ га про сто жи ве ти, а жи-
во та ни ка да до ста. За то у све ту из о би ља и жи вот ста рих мо же би ти 
при ја тан, а смрт бе сми сле на. Сто га отац ве о ма оштро на па да Ад ме та 
што се усу дио да од ње га тра жи та кву жр тву, кад је он као отац ис пу нио 
сво ју очин ску ду жност – из вео га на пут и дао му пре сто. 

А Ал ке сти да? За што све ово не ва жи за Ал ке сти ду? Као пр во, она 
је стран ки ња – то прак тич но зна чи да док сви око ње до бро би ти свог 
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жи во та тре ти ра ју „здра во за го то во“, она из сво га гра да но си дру га-
чи је ис ку ство. Још ви ше од то га, она као мај ка и же на не жи ви свој 
жи вот за се бе, већ за дру го га – за сво ју по ро ди цу. До бро бит по ро ди це 
је њој на пр вом ме сту. То се ви ди и из на чи на на ко ји се опра шта од 
свог су пру га и шта од ње га тра жи – да се не же ни из но ва, да де ци не 
до во ди ма ће ху ка ко не би би ла по ти сну та са ме ста ко је им по пра ву 
при па да (eu ri Pid 2007: 50). Ал ке сти да, на и ме, ис прав но за кљу чу је да 
ће им у све ту, у ко ме је она не са мо же на већ и стран ки ња, од ве ће по-
мо ћи би ти отац и онај ко по пра ву но си кра љев ску кру ну не го што то 
она мо же би ти из сво је по зи ци је. За то она мо ра да се жр тву је. За то што 
је спрем на да свој жи вот дâ за дру гог, тј. му жа, она по ста је хе ро и на 
овог мир ног све та, тј. ње на фи зич ка смрт ни је са мо смрт већ на ста вак 
жи во та у све сти сво је за јед ни це. Она се по сво јој спрем но сти да жи вот 
жи ви ЗА дру гог, а не због се бе, при бли жа ва дру гим ве ли ких хе ро ји ма 
и она је спрем на да свој жи вот дâ ЗА ту вред ност за ко ју се за ла же, а 
ко ја не по сто ји по се би и без у слов но већ зах те ва ула га ње тј. жр тво ва-
ње. За то Ал ке сти да мо же да по ста не хе рој ска фи гу ра мир ног до ба. 
За ни мљи во је да сви оста ли ко ји жи вот жи ве за се бе и због се бе вред-
ну ју Ал ке сти ду, због ње не жр тве, као нај бо љу су пру гу на све ту. То 
при ме ћу је и Све тла на Слап шак и сма тра да је то од ли ка па три јар ха та. 
За и ста, Ад ме то во кра љев ство је сте свет из о би ља, али је и па три јар-
хал ни свет. Му шка рац у па три јар хал ном све ту увек вре ди ви ше од 
же не, а же на по вред но сти мо же би ти рав на му шкар цу са мо под усло-
вом да дâ жи вот му шкар цу, тј. да га ро ди и/или да жр тву је свој жи вот 
за жи вот му шкар ца. Ако ура ди обо је, же на по ста је хе рој.

За ни мљи во је ка ко из гле да хе рој ска смрт у до ба ми ра. Као пр во, 
та смрт је удоб на. Ал ке сти да има до вољ но вре ме на да се ле по уре ди, 
да оби ђе све ол та ре и да се по мо ли бо го ви ма. У свим овим ре дов ним 
ак тив но сти ма Ал ке сти да оста је мир на и до след на. Ме ђу тим, ка да се 
при бли жи брач ном кре ве ту у ко ме је „из гу би ла не ви ност“, ње на са-
мо кон тро ла пот пу но по пу шта и она ри да и ба ца се (Исто: 45). За што 
она ов де гу би са мо кон тро лу? За то што је ту нај бли жи те ле сни кон такт 
и за то што ту до ла зи до спо зна је о те ле сно сти жи во та, али и те ле сно-
сти смр ти. Ту њој по ста је са свим ја сно да је смрт ко нач на и то у њој 
бу ди ужас. Смрт по ста је не хе рој ска, обич на, са свим ба нал на и не под-
но шљи во не ми нов на.

А шта је са Хе ра клом? Хе ра кло пред ста вља упад вој нич ког, пу сто-
лов ног у овај мир ни, ти хи и уре ђе ни свет. Дру ги му шкар ци – Ад мет и 
ње го ве слу ге, ис ка зу ју му по што ва ње ко је пут ни ку-на мер ни ку и уз то 
рат ни ку при па да. Хе ра кло се по на ша у скла ду са сво јом ре пу та ци јом, 
а ка да са зна ко ји је раз лог жа ло сти, од лу чу је да се ре ван ши ра у свом 
сти лу – вра ћа Ал ке сти ду и ти ме раз вр га ва до го вор са смр ћу. Иа ко се 
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тра ге ди ја зо ве Алкестида, Хе ра кло на кра ју ис па да нај ве ћи ју нак. Он 
вра ћа Ал ке сти ду и при мо ра ва кра ља ко ји увек пра ви „мак си ма лан 
из бор“ да пре кр ши не том да та обе ћа ња и узме но ву/ста ру же ну. За што 
Ал ке сти да мо ра да ћу ти? А да ли она ишта мо же да ка же по ни ште на, па 
по но во вра ће на у свет оби ља? Све тла на Слап шак сма тра да је Ал ке сти да 
остала без речи како до ли ку је античкој су пру зи (SlaP šaK 2006: 46), а Пла-
тон ве ли да је, ти ме што је вра ће на у свет жи вих уме сто да је оти шла на 
остр во бла же них, Алек сти да ипак за бо го ве би ла ма ње хе рој не го они 
ко ји су оста ли у под зем ном све ту (Pla ton 2008: 20). Али та кве по ча сти 
у ства ри ни су од зна ча ја у све ту из о би ља ко ји би ра да жи ви у веч ном, у 
ко ме Пла то нов Ерот мо жда и до при но си бла жен ству љу ди, али је по се-
до ва ње ипак нај ве ћа вр ли на. У тој тач ки Алкестида по ста је са вре ме ни 
ко мад о на ма са ми ма. О на шој не у та жи вој жуд њи за мак си мал ним из-
бо ром, фру стра ци јом због истог и осе ћа њем да чо век оп хр ван та квом 
те жњом оста је ко ми чан и у нај тра гич ни јем мо мен ту соп стве ног жи во та. 
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Alcestis‒TheMeaningofSacrificeinaPeaceandPlentySociety

Sum mary

Ad me tus is a good king. He is so good king that he is good to his ser vants and fo-
re ig ne rs. Apol lo, his ex-ser vant, gi ves him a ge ne ro us of fer that when his ti me co mes he 
can ex chan ge his de ath with anot her man’s de ath. Ho we ver, when the ti me co mes and 
de ath co mes for Ad me tus, no body wants to sac ri fi ce his li fe for the good king. Why are 
pe o ple wil ling to go to war and die for a king li ke Me ne la us who se wi fe elo ped, and not 
for the good king who pro vi ded them with a com for ta ble li fe? Why is it that only his wi fe, 
a fo re ig ner Al ce stis, is wil ling to ma ke a sac ri fi ce? This pa per is con si de ring the po si tion 
of the other in the so ci ety of plenty. 

Keywords: so ci ety of plenty, Ad me tus, Al ce stis, sac ri fi ce, ot her, the a ter, dra ma.
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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

ТЕ МАТ СКИ СУ СРЕТ МИ ЛО ША ЦР ЊАН СКОГ И  
ТО ДО РА МА НОЈ ЛО ВИ ЋА У ИН ТЕР МЕ ДИ ЈАЛ НОМ

СВЕ ТЛУ**

(II део)

За јед нич ка исто риј ска фак то гра фи ја као умет нич ки пред ло жак  
Капишпанскекрви и Опчињеногкраља – кон текст и текст

СА ЖЕ ТАК: У ме ђу рат ном кон тек сту Кра ље ви не Ју го сла ви је Ми лош Цр њан ски 
и То дор Ма ној ло вић су се сре ли на истом те мат ском и мо тив ском под руч ју и то пу тем 
фак то ци та ци је исто риј ских чи ње ни ца и до га ђа ја из Пролећанарода, ко је се, сре ди ном 
XIX ве ка, ре во лу ци о нар но раз бо ко ри ло ши ром Евро пе. Пр во Цр њан ски (1932, Кап
шпанскекрви) а по том и Ма ној ло вић (1936, Опчињеникраљ) – умет нич ки удах њу ју 
жи вот Ло ли Мон тез, нај кон тро верз ни јој пле са чи ци и глу ми ци оно га до ба у Евро пи, 
и ба вар ском кра љу Лу дви гу I – као глав ним ак те ри ма по ме ну тих де ла. У овом ра ду 
су фо ку си ра ни аспек ти ци тат ног умет нич ког су сре та Цр њан ског и Ма ној ло ви ћа, а 
раз мо тре ни су са по зи ци ја ин тер тек сту ал но сти и ин тер ме ди јал но сти. Та ко ђе, раз мо-
тре ни су жан ров ски аспек ти и по тен ци ја ли на зна че них де ла у те а тро ло шком и дра-
ма тур шком сми слу. Ана ли за кон тек ста, бит них до га ђа ја и дру штве но-исто риј ских 
при ли ка до ба у ко јем су ова де ла на ста ла и у ко јем су ова дво ји ца ли те ра та жи ве ла и 
ства ра ла – омо гу ћи ла је ши ри ну ви зу ре и бо љу осве тље ност ли те рар не суд би не Капи 
шпанскекрви и Опчињеногкраља. 

У дру гом де лу ра да по себ но су осве тље ни не по сред ни кон тек сту ал ни мо мен ти 
су сре та Цр њан ског и Ма ној ло ви ћа на на зна че ној те ми као и об ли ци ње не ли те рар но-
-ме диј ске ар ти ку ла ци је. С тим у ве зи, раз мо тре ни су ме диј ски по тен ци ја ли Капи шпанске
крви и Опчињеногкраља: по ку шај Цр њан ског да тран спо ну је Капшпанскекрви у филм-
ски сце на рио и ре цеп ци ја Ма ној ло ви ће вог Опчињеногкраља у сцен ској ар ти ку ла ци ји. 

* gri nja@sbb.rs
** Овај рад, у два де ла, за сно ван је на ис тра жи ва њи ма у окви ру два ак ту ел на про јек та 

Оде ље ња Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку: Интермедијалностиинтертек
стуалностууметностии Европскиоквирирецепцијетеатраусрпскојкњижевнојпрози
ињенкултуролошкизначај, ко ји се спро во де под ру ко вод ством проф. др Со фи је Ко шни чар.
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КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми лош Цр њан ски, Капшпанскекрви, То дор Ма ној ло вићОп
чињеникраљ, исто риј ска фак то ци та ци ја, Ло ла Мон тез, Лу двиг I, ин тер тек сту ал на 
ци та ци ја, ин тер ли те рар на ци та ци ја, ин тер ме ди јал ни аспек ти и тран спо но ва ње, те а-
тро ло шко-дра ма тур шки аспек ти. 

*
Кап шпан ске кр виуинтертекстуалноцитатном1друштву 

Оп чи ње ног кра љаикритике

Има ју ћи у ви ду то да „при ро ду ства ри пре мо же мо схва ти ти гледа-
ју ћи их ка ко оне по сте пе но на ста ју (genetique или morphologieartistique) 
не го ако их при хва та мо као го то ве чи ње ни це“, ов де ће би ти раз мо тре на 
мре жа не по сред не кон тек сту ал не да то сти у ко јој су на ста ја ли Кап и 
Краљ, као и њи хо ва ме ђу соб на инер тек сту ал на ко ре спон ден ци ја ко ја је, 
по сво јој при ро ди, тип интерлитерарне2цитације(КонстантИновИћ 
1984: 10). По ђи мо ре дом, пра те ћи ва жне хро но ло шке по ка за те ље.

Зга ђен хај ком ко ју му је Бог да но вић са сво јим тра бан ти ма при ре-
дио у кул тур ном еста бли шмен ту, оп хр ван ма те ри јал ним по те шко ћа ма, 
а при то ме, ам би ци о зан и спо со бан – Цр њан ски је ре шен да про ме ни 
сре ди ну: од ла зи у ди пло ма ти ју. 

„Те шко ће, ма те ри јал не при ро де, у жи во ту про фе со ра, и но ви на ра, 
у то до ба, као и хај ка мо јих ли те рар них про тив ни ка, на те ра ли су ме да 
на пу стим књи жев ни рад у Бе о гра ду и да одем у ино стран ство, на рад 
у на ше По слан ство, као та ко зва ни ата ше за штам пу“ ве ли Цр њан ски. 
Из Бер ли на, Алек сан дар Цин цар-Мар ко вић оба ве стио је Цен трал ни 
прес би ро да је Цр њан ски у По слан ству пре у зео ду жност 28. ја ну а ра 
1936 (ПоПовИћ 1980: 168).

Ме ђу тим, је два што су се сти ша ли удар ни та ла си бог да но ви ћев ске 
бу ре ко ји су се сру чи ли на Цр њан ског и ње гов фло ску лар но обез вре-
ђи ван ро ман у на став ци ма Капшпанскекрви – по ја вио се но ви, из не-
над ни уда рац ти па „де лом на де ло“ – у ви ду драм ског тек ста на исту 
те му ко ју је Цр њан ски об ра дио у Капи3. Реч је о Опчињеномкраљу 

1 Цитатност као об лик ин тер тек сту ал но сти „прет по ста вља ци тат ну ре ла ци ју ко ја 
је по ста ла ду бин ским он то ло шким и се ми о тич ким на че лом, до ми нан том не ког тек ста“ 
(OraićTOlić 1990: 11).Цитат (од лат. cito – при зи вам, на во дим). „Цитација или цитирање 
су ци тат ни ин тер тек сту ал ни про це си, а цитатност је свој ство ин тер тек сту ал не струк ту-
ре. Под ци тат но шћу ов дје не ћу ра зу ми је ва ти сва ки ци тат ни кон такт из ме ђу два тек ста, 
не го са мо онај у ко је му је ци тат на ре ла ци ја по ста ла до ми нан том“ (Oraić TOlić 1990: 11).

2 Интерлитерарницитатиликњижевницитат: под текст је дру ги ли те рар ни текст, 
ци тат ни од нос се ус по ста вља на ре ла ци ји ли те ра ту ра –ли те ра ту ра (пре ма Oraić TOlić 1990: 
22–23).

3 Под се ти мо, Цр њан ски је сво ју идеј ну ин спи ра ци ју за ли те рар ну об ра ду до га ђа ја у 
Капи имао ди рект но у исто ри о граф ској фак то гра фи ји, без при су ства/по сре до ва ња ли те рар ног 
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То до ра Ма ној ло ви ћа, до брог по зна ни ка Цр њан ског, мо гло би се ре ћи 
и при ја те ља.4 Иа ко, да кле, у ме ђу соб но до брим од но си ма, Цр њан ски 
о том но вом Ма ној ло ви ће вом тек сту ни шта ни је знао, све док, ра де ћи 
у По слан ству у Бер ли ну – у Политици ни је про чи тао ин фор ма ци ју да 
се у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду спре ма пре ми је ра по зо ри шне 
пред ста ве Опчињеникраљ.

Политика у апри лу 1936. го ди не на ја вљу је да ће се уско ро у На-
род ном по зо ри шту у Бе о гра ду одр жа ти пре ми је ра дра ме То до ра Ма-
ној ло ви ћа Опчињеникраљ. Пи сац у раз го во ру са ре пор те ром Политике 
Си ни шом Па у но ви ћем, ка же да је реч о јед ној „пасионалној и пси хо ло-
шкој дра ми... чуд на, ро ман тич на аван ту ра јад ног ста ри јег чо ве ка, го-
то во већ стар ца, у ко ме на пра сно пла не огром на љу бав на страст пре ма 
јед ној за но сној ле пој, ча роб ној мла дој же ни и ко ји са го ре ва у тој љубави“. 
Тај за не се ни љу бав ник је Лу двиг I, краљ ба вар ски и чу ве на шпан ска 
игра чи ца и свет ска аван ту рист ки ња Ло ла Мон тес, јед на од нај ин те ре-
сант ни јих же на XIX ве ка, же на чи ји ће жи вот оку пи ра ти и ма шту Ми-
ло ша Цр њан ског. Пред ста ву ре жи ра Ју риј Ра ки тин, а на слов ну уло гу 
ту ма чи ће Ми ли во је Жи ва но вић, док ће уло гу Ло ле Мон тес ту ма чи ти 
у ал тер на ци ји Бла жен ка Ка та ли нић и Не вен ка Ур ба но ва. Је дан од ту-
ма ча у пред ста ви је и Ма та Ми ло ше вић, али и дру ги ве ли ка ни ку ће код 
Кне же вог спо ме ни ка (ПоПовИћ 2009: 82).

Ако је то та ко без вред на, по пу ли стич ка те ма – ка квом су ба рем по-
ку ша ли да је пред ста ве Ми лан Бог да но вић и ње гов ор ке стри ра ни круг 
исто ми шље ни ка, пре све га ин си сти ра ју ћи на то ме да тим апри ор ним, 
а не ар гу мен то ва ним, ста вом обез вре де и де кла си ра ју Капшпанске
крви – за што се, и на ко ји на чин, баш те те ме до хва тио ин те лек ту ал но 
пре фи ње ни Ма ној ло вић? И то под вр ло дис крет ним окол но сти ма, та-
квим да за њих Цр њан ски, иа ко при ја тељ с Ма ној ло ви ћем, а, и ина че, 
до бро оба ве штен – ни у тра го ви ма ни шта не зна. И све то са мо је два 
тек три ме се ца ка сни је, на кон што је из Бе о гра да пре шао по слом у Бер-
лин. Да кле, да бо ме, та кон тек сту ал на спре га не до у ми ца уз не ми ри ла 
је Цр њан ског и про бу ди ла му ве ли ку сум њу у то да је Ма ној ло вић, 
мо гу ће, ис пла ги рао ње го ву Кап. Због то га „он из Бер ли на, где је ата ше 

или не ког дру гог пред ло шка-узо ра. Сто га, Кап, у од но су на исто ри о граф ску да тост – са њом 
ко ре спон ди ра по прин ци пу „транссемиотичкецитатности[...]; у тој вр сти ци тат но сти 
ци тат ни од нос се ус по ста вља из ме ђу умјет но сти и не-умјет но сти у нај ши рем сми слу ри је-
чи“ (Oraić TOlić 1990: 110–111). 

4 Дру жи ли су се и при ја те ље ва ли „по пе ру“. „То дор Ма ној ло вић је иза бран за чла на 
упра ве Срп ског ПЕН клу ба [...]. Про па ги ра сло бо дан стих као осо бе ност бе о град ске мо дер-
не по е зи је, а у том ја ту су име на за ко ја је и он сам ве зан: Све ти слав Сте фа но вић, Ста ни слав 
Ви на вер, Вељ ко Пе тро вић, Иво Ан дрић, Ми лош Цр њан ски, Ду шан Ва си љев, Раст ко Пе тро-
вић, Ра де Дра и нац, Де сан ка Мак си мо вић, Је ла Са вић и, на рав но, он, То дор Ма ној ло вић“ (По
ПовИћ 2009: 84).
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за штам пу у по слан ству, пи ше мла дом при ја те љу, Вр шча ни ну, но вина-
ру Времена Ми ла ну То ки ну“ (ПоПовИћ 2009: 82) мо ле ћи га за услу гу 
и по моћ:

као што зна те ја сам 15. мар та 1932. до кра ја апри ла об ја вио у Времену 
ро ман Капшпанскекрви. Са чу ђе њем ко је мо же те схватити, ви дим сад 
из Политике да [се] спре ма пре ми је ра дра ме То до ра Ма ној ло ви ћа ко ји, 
у це лој свет ској исто ри ји, по го ди баш исто до ба, исте лич но сти итд. – за 
сво ју дра му. Мо лим Вас, оти ди те у ад ми ни стра ци ју Времена или у На-
род ну би бли о те ку и про чи тај те та мо мој ро ман, па он да иди те у по зо ри-
ште и ви ди те са др жај То до ро ве дра ме, или ако је то не мо гу ће, оти ди те 
и ви ди те јед ну про бу ње го вог ко ма да, па упо ре ди те. Био би ве ли ки скан-
дал од ње га ако је то пла ги јат. Ја сам то ли ко за у зет по слом у Бер ли ну, да 
не мо гу ти ме да се ба вим. Ми слим да би из ко ле ги јал но сти тре ба ло ту 
ствар у Бе о гра ду про чи сти ти (ПоПовИћ 2009: 82). 

Ни при ја те љу се, че сто, не мо же ве ро ва ти. То кин, с тим пи та њем 
у ве зи, ни пр стом ни је мак нуо, да ју ћи за то вр ло бле ду ња ву ар гу мен-
та ци ју. Сам је на по ле ђи ни овог пи сма на пи сао:

На рав но да ни сам ни шта хтео да пре ду змем, јер сам знао вр ло до-
бро да је то са мо је дан тре нут ни ка прис Цр њан сков. Ка да смо се по сле 
из ве сног вре ме на сре ли у Бе о гра ду, и ја му по ме нуо це лу ствар, он је 
бр же пре шао на дру гу те му. Очи глед но је би ло да је и ње му би ло не при-
јат но што је ово пи смо на пи сао. Ка рак те ри стич но је да га ни је пот пи сао 
ру ком (као што је ина че чи нио на свим сво јим пи сми ма) не го ма ши ном 
(ПоПовИћ 2009: 83). 

Пи та ње је, ме ђу тим, да ли би то био „са мо је дан тре нут ни ка прис 
Цр њан сков“ на ко ји се за бо ра ви ло да је, ко јим слу ча јем, Опчињеникраљ, 
пр во, по сво јој има нен ци ји, сна жни је умет нич ко де ло но што је сте, а 
дру го, да је у јав но сти до жи ве ло бо љу ре цеп ци ју и успех. Услов но рече-
но, сре ћом по Цр њан ског, Краљ, иа ко сам опчињен, ни чим ни је фа сци-
ни рао ни ти оп чи нио ни струч ну кри ти ку а ни по зо ри шну пу бли ку. 

Нај зад, Опчињеникраљ при ка зан је у На род ном по зо ри шту у Бео-
гра ду 6. ок то бра 1936. го ди не, али не ки за па же ни ји траг ни је остао. Гово-
ри ло се о сце но гра фи ји Вла ди ми ра Же дрин ског, о ко сти ми ма Ми ли це 
Ба бић Јо ва но вић, пи сао је Ве ли бор Гли го рић у Политици, Ксе ни ја Ата-
на си је вић у Времену (ПоПовИћ 2009: 83–84). 

Већ на кон пет, ре ди тељ ски уо би ча је них, нај че шће уго во ром оба-
ве зних пред ста ва, ин те ре со ва ње за ову дра му се пот пу но гу би и Краљ 
до жи вља ва не у спех о ко јем се у јав но сти – ћу ти. 
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Јо ван По по вић је у Нашојстварности из нео чи ње ни цу да је на 
пе тој пред ста ви Опчињеногкраља „дво ра на би ла, про сто ре че но, пра-
зна“. Ме ђу тим, не у спех То до ра Ма ној ло ви ћа не обес хра бру је; има по-
др шку ПЕН клу ба и струч не кул тур не јав но сти (ПоПовИћ 2009: 83–84). 

На кон пре ми је ре Ве ли бор Гли го рић, иа ко пи ше о те ма ти ци и на-
ра тив ној око сни ци Краља, ни јед ном реч ју не спо ми ње Цр њан ског ни 
ње го ву Капшпанскекрви. За ни мљи во, јер су оба тек ста на ста ла, у 
јав но сти се „ре а ли зо ва ла“ и у раз ли чи том све тлу екс по ни ра ла – у року 
од са мо тек че ти ри го ди не. Ту кри ти ку да је мо у це ло сти јер је јед на 
од рет ких и тек не ко ли ких, ко је су про бде ле над крат ким жи во том 
Краља као по зо ри шне пред ста ве: 

Оп чи ње ни краљ ТодораМанојловића:Ка ра кте ри стич но је код 
ве ли ког де ла на ших драм ских пи са ца бек ство од на ше да на шњи це, било 
у сфе ре ми стич ке и ме та фи зич ке, би ло у ду бо ку про шлост исто ри је. Да-
на шњи ца, ме ђу тим, да је пи сци ма ду бо ке дра ма тич не и тра гич не мо ти-
ве, те шке про бле ме кр ва ве ствар но сти са оби љем вр ло ин те ре сант них 
до га ђа ја, по ја ва и ти по ва. Осим то га ве ли ки су ко би у да на шњи ци зах-
те ва ју од пи са ца да пре ма њи ма за у зму став и да о њи ма и пре ко по зор-
ни це ре ал ним и умет нич ки сна жним и су ге стив ним је зи ком го во ре 
(ГлИГорИћ 1946: 193).

Да је на ме ра вао да, ма у ком об ли ку, про на ђе коп чу са Ло лом 
Мон тез Цр њан ског, Гли ло рић је, сва ка ко, то мо гао да ура ди го во ре ћи 
о основ ној те ми и исто риј ском ци тат ном под тек сту Краља, ко ји су исти 
и у Капи. Ме ђу тим, Гли го рић ту слич ност во ка ци ја из ме ђу по ме ну та 
два тек ста – ниг де не по ми ње!? Та ко ђе, а у ве зи са Ма ној ло ви ће вом 
умет нич ком об ра дом исто риј ских чи ње ни ца ве за них за Пролећена
рода–не ма по хвал но ми шље ње: 

Г. То дор Ма ној ло вић узео је мо тив за нај но ви ји свој по зо ри шни 
ко мад из бур ног пе ри о да исто ри је 19. ве ка. Ово од ла же ње драм ског 
пи сца у тај пе ри од ко ји има ин те ре са за да на шњи цу, би ло би оправ да но 
да је при каз тог пе ри о да из нет у пу ној исти ни то сти и објек тив но сти. Г. 
Ма ној ло вић се са мо по вр шно до та као ре во лу ци о нар них де мо крат ских 
тен ден ци ја у сли ци Мин хе на до ба 1848, па и то без ду бље ве зе са ре во-
лу ци о нар ним вре њи ма и по кре ти ма у оста лим де ло ви ма Евро пе, чак и 
без освр та на ону та ко дра ма тич ну фе бру ар ску ре во лу ци ју про ле та ри-
ја та у Па ри зу (ГлИГорИћ 1946: 193).

Гли го рић има и вр ло кри тич ку оп сер ва ци ју уло ге и функ ци је коју 
је Ма ној ло вић до де лио Ло ли Мон тез у дра ми, има ју ћи у ви ду ре во лу-
ци о нар ни кон текст до га ђа ја то ком 1848. у Евро пи, по себ но у Ба вар ској:
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По Г. Ма ној ло ви ћу сло бо до ум ни де мо крат ски по крет до не ла је у 
Мин хен ба лет ска игра чи ца Ло ла Мон тес. Ње на по ја ва оп чи ни ла је кра-
ља Лу дви ка I и окре ну ла га де мо крат ском уре ђе њу Ба вар ске, у бор бу 
са „цр ним“ ре ак ци о нар ним си ла ма, за па ли ла је јед ну гру пу уни вер зи-
тет ских мла ди ћа ко ји су у њој угле да ли сим бол прав де и сло бо де. Ло ла 
Мон тес је оп чи ни ла и пи сца г. То до ра Ма ној ло ви ћа. Ме те жи ма се у 
Мин хе ну ни су по ње го вом ко ма ду од јек бун тов них по кре та рад ни штва 
и де мо крат ског де ла бур жо а зи је у су сед ству, ни су због оси ро ма ше ња и 
због ти ра ни је, већ због за но сне ба ле ри не ко ја про во ци ра (кон зер ва тив це 
и вер ске фа на ти ке) ви ше сво јим сло бод ним жи во том, не го сло бо до ум-
ним иде ја ма. Не ко ли ко сту де на та ко ји за сту па ју иде је до ба 1848. и то 
оне гра ђан ске ли бе рал не, чи не то не из не ког убе ђе ња из гра ђе ног из 
бун та про тив срам не, по ни жа ва ју ће ствар но сти, већ из чи сте по ет ске, 
мла дић ке ег зал та ци је пре ма ле пој игра чи ци Ло ли Мон тес у ко ју је тако 
де чач ки за љу бљен њи хов ста ри краљ (ГлИГорИћ 1946: 193–194).

Исти ау тор, та ко ђе, про ниц љи во ука зу је на сла ба ме ста у про фи-
ли са њу драм ског ли ка Ло ле Мон тез и ње ну не кон зи стент ност, као и на 
про из вољ ност у ба ра та њу исто риј ском фак то гра фи јом: 

А Ло ла Мон тес ко ја је окру же на као сим бол сло бо до ум не и на пред-
не де мо кра ти је та квим оду ше вље ним и вре лим ег зал та ци ја ма, у ко ма-
ду се по ка зу је нај ви ше као ка при ци о зна кра ље ва ми ло сни ца. Тај идол 
на пред них де мо крат ских еле ме на та, у ко ма ду, по ја вљу је се пред по бу-
ње ну на род ну ма су с кор ба чем у ру ци. Пред на род из ла зи с кр ва вом 
мр жњом у очи ма, го то ва да из осве те због свог по вре ђе ног до сто јан ства, 
окре не на ње га то по ве. Лу двик I, по ко ма ду про све ће ни вла дар, до би ја 
звер ске на сту пе ти ра ни на, при прав ног да ис тре би цео Мин хен, сва ког 
оног ко ји увре дом оскр на ви „све ти њу ње го ве љу ба ви“. По вр шна, лако 
ло мљи ва гла зу ра де мо крат ских иде ја, ски да се са Ло ле Мон тес и Лу дви-
ка I, кра ља ба вар ског. Ло ла се от кри ва као по зна ти књи жев ни тип вамп 
же не, игра чи це (ко ја се по и гра ва) људ ским ду ша ма, а он као пре зре ли 
љу бав ник ко ји „у је сен сво га жи во та“ по след њу сво ју љу бав ну аван ту ру 
пла ћа пре сто лом. До бив ши тај ка рак тер скан да ло зног аван ту ри стич ког 
до жи вља ја из ба вар ске дво р ске хро ни ке, овај „ис то ри ски“ ко мад г. Ма-
ној ло ви ћа остао је у глав ном на те ре ну плит ке и ба нал не, фил мо ва не 
опе ре те (ГлИГорИћ 1946: 194).

Гли го рић ис ти че и оскуд ност драм ске рад ње, као и озбиљ ну драм-
ску не мо ти ви са ност у по на ша њу не са мо по је ди них епи зод них ли ко ва 
већ и са мог кра ља и ње го ве љу бав ни це: 

По ред од су ства ис то ри ске исти не, по ред не до след но сти и (не до стат-
ка) озбиљ но сти у сли ка њу лич но сти, овај ко мад по ка зао је и ве ли ко си-
ро ма штво у драм ској рад њи. Ин те ре сан тан мо тив ко ма да ко ји је могао 
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и вр ло дра ма ти чан би ти, упро па шћен је по на вља њем истих драм ских 
си ту а ци ја без гра да ци је у бук та њу по бу не ма са и за ни мљи во сти у ин-
три га ма око Ло ле Мон тес, као и раз вод ња ва њем оштри јих и кри тич ни-
јих драм ских су ко ба. Не ка ва жна ме ста у ко ма ду вр ло су дра стич на 
на ив но шћу и не спрет ним ди ле тант ством. Та ко је пр ви су срет Лу дви ка 
и Ло ле Мон тес, из ко га тре ба да се раз ви је дра ма тич ни ток рад ње, сме-
шан сво јом не у бе дљи во шћу у не ствар но шћу. Као у ла кр ди ја шким опе-
ре та ма ту се па да у за гр љај на пр ви по глед, ту же на од мах оп чи ња ва, 
сво јим за но сним шар мом, му шкар ца, а уз то из ње без на ро чи тог об ја-
шње ња и убе ђи ва ња, го то во фи зич ки зра че су ге стив но де мо крат ске 
иде је и бор бе на ре ше ност. Кра ље во по на ша ње пре ма же ни ко ју је на 
пре чац за во лео, у ко ма ду је та ко ла ко ми сле но и не у ра чун љи во да та 
ње го ва за сле пље ност ви ше де лу је као ма те ри јал за опе рет ску ко ми ку, 
не го што пот кре пљу је пи шче ву же љу да га при ка же као уз ви ше ни, 
кул тур но-про све ће ни и по ет ски дух, као тра гич ну жр тву око ли не чију 
на зад ност и мрач ност мо ра да под но си (ГлИГорИћ 1946: 194–195).

При све му то ме, ис ти че Гли го рић:

Кроз свој ар ти стич ки став г. Ма ној ло вић је хтео да иде а ли зи ра 
то га вла да ра. Хтео је да га опе ре од из гнан ства ве ли ког пе сни ка и со ци-
јал ног бор ца Хајн ри ха Хај неа и да га на сли ка као по кло ни ка ле по га и 
умет нич ко га. Но и та же ља пи шче ва из гу бље на је у лир ским ег зал та ци-
ја ма ко је не ма ју ни по ет ске ча ри, ни из ра зи ти јег књи жев ног је зи ка ко ји 
чак са др жи и не мо гу ће обр те као „пра ви ти рђа ву крв“, „пра ви ти ли це“ 
итд. Реч ових по ет ских ме ста у ко ма ду не ма за ма ха, жи вот, искре ног 
ак цен та, ни бо га ти је сли ко ви то сти (ГлИГорИћ 1946: 195).

Гли го рић не ма ре чи хва ле ни за бле ду ња ву Ра ки ти но ву ре жи ју, 
ко ја је још ви ше обез бо ји ла и ова ко бле ду ња вог Краља:

На зив „ис то ри ског фил ма“ ре жи ја г. Ра ки ти на ни је оправ да ла. Рад-
ња је те кла раз ву че но, са из ли шним па у за ма ме ђу по је ди ним сце на ма, 
без жи во сти, за ни мљи во сти и ди на ми ке. По на вља ла се иста сли ка буч-
не ма се, го то во са истим рас по ре дом ли ца. У том ре жи сер ском ра ду 
ни је се осе тио драм ски елек три ци тет. Па ни он да ка да краљ до ла зи да 
спа са ва Ло лу, ни је би ло дра ма тич них ва ри ја ци ја у рас по ло же њу раз ја-
ре не ма се. Емо тив ни мо мен ти у ко ма ду, на ро чи то у су ко би ма с ма сом, 
про шли су без ја чег драм ског ефек та (ГлИГорИћ 1946: 195).

Гли го рић је вр ло кри ти чан и пре ма сцен ским из во ђа чи ма ове дра-
ме, по го то во пре ма глу ми ци Бла жен ки Ка та ли нић ко јој је по ве ре на 
уло га Ло ле Мон тез: 

Г. Жи ва но вић је из ра дио уло гу кра ља Лу дви ка на по је ди ним ме-
сти ма, на ро чи то на оним где краљ осе ћа муж јач ку пре зре лост, вр ло 
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мар кант но. На тим ме сти ма ње го ва глу ма је има ла им пре сив ног тра-
гич ног ак цен та. Г. Д. Го шић је дао драм ски сна жно тип фа на ти ка про-
фе со ра фон Ге ре са, осо би то убе дљив у пр вој сце ни пред кра љем, а исто 
та ко је са успе хом по но во из нео на по зор ни цу хи по крит ски лик ис по-
вед ни ка г. Но ва ко ви ћа (ГлИГорИћ 1946: 196).

Гђа Ка та ли нић ни је ус пе ла да убе дљи во при ка же Ло лу Мон тез. У 
ње ној игри ни је би ло ни оног за но сног шар ма ко ји оп чи ња ва кра ља, ни 
оне отво ре но сти и од ва жно сти ко је ка рак те ри шу ову сме лу игра чи цу. 
Ни по што ва ње прем а кра љу, ни љу бав пре ма сту ден ту Зен ге ру, ни су 
до би ли у гђи Ка та ли нић искре ног ту ма ча. На ро чи то у пр вим сце на ма 
ни је се гу био са ли ца гђе Ка та ли нић је дан из ве шта чен ко кет ни љу ба зни 
осме јак ко ји је у пот пу ној су прот но сти са оном при род но шћу ко јом она 
тре ба да осво ји кра ља.

Тем пе ра мент ног сту ден та Зен ге ра у на ив ном за но су, при ка зао је 
г. Ма та Ми ло ше вић. Хлад ну пле мић ку уз др жљи вост у кње зу од Ал-
тен бур га до бро је из ра дио г. Н. По по вић, а исто та ко би ла је мар кант на 
фи гу ра и прин ца Лујт пол да у при ка зу г. Ни ка че ви ћа, гро фа Пу фен дор фа 
у ту ма че њу г. Ва си ћа. Ти по ви Кон че (гђа Вр ба нић) а на ро чи то ба ро на 
Па пен бер га (г. Ве лич ко вић) пре ла зи ли су у ка ри ка ту ру (об ја вље но 1936) 
(ГлИГорИћ 1946: 196).

Ни Ксе ни ја Ата на си је вић, у кри ти ци об ја вље ној у Времену, 12. X 
1936. – о ре при зном из во ђе њу пред ста ве – у њој не ви ди ни шта спек та-
ку лар но. Јединo ис ти че оча ра ва ју ћу игру Не вен ке Ур ба но ве ко ја је (у 
ал тер на ци ји са Бла жен ком Ка та ли нић) успе шно од и гра ла Ло лу Мон тез:

Сло же на при ро да Ло ле Мон тез, аван ту рист ки ње, тем пе ра мент не 
мла де же не, им пе ра тив но је на ме та ла по тре бу за глу ми цом жан ра, умет-
нич ког ква ли те та и глу мач ког тем пе ра мен та г-ђе Не вен ке Ур ба но ве. 
За блу да ре ди те ља и пи сца све ти се че сто и не по врат но ка та стро фал ним 
по ра зом на би ни, као што је то слу чај са пре ми је ром Опчињеногкраља. 
Те шко је и ме ни да кон ста ту јем ве ли ко, сва ко од су ство објек ти ви те та 
у по гле ду уло га. Г-ђа Н. Ур ба но ва, по сле ма е страл не кре а ци је Ло ле 
Мон тез, убе ди ла је сва ког гле да о ца да је да ро ви та и ве ли ка умет ни ца 
ран га нај бо љих европ ских по зо ри шних умет ни ца. Глу мач ки за мах који 
је по ка за ла у кре а ци ји Ло ле Мон тез имао је ону из ван ред ну ди на ми ку, 
ко ја сце ну ства ра умет нич ком и но си, по ди же глу му и сво јих парт не ра. 
Баш та ди на ми ка и све жи на, ле пр ша вост и суп тил ност и глу мач ке фи-
не се, прот ка не кроз тем пе ра ме нат ове да ро ви те глу ми це, ство рио је 
онај за но сни и им пре сив ни лик Ло ле Мон тез, ко ји је умет нич ки на дах-
нуо г. Жи ва но ви ћа у уло зи ба вар ског кра ља, да нас још јед ном из не на-
ди сна жни јом, сло же ни јом и пси хо ло шки убе дљи вом глу мом, не го на 
са мој пре ми је ри. Гђа Ур ба но ва је сва ку сво ју реч, по ја ву, сце ну да ла 
сту ди о зно. Глу мач ки про блем Ло ле Мон тез за њу ни је био сло жен, јер 
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она у се би но си све те ква ли те те као глу ми ца. Она се, да кле, има ла да 
упу шта у фине се, у фили гран ски пре фиње но ис ка зи ва ње ре чи, до ча-
ра ва ње есте ти ке за фра зу, за ко рак, за гест. Она је пред на ма ана ли зи-
ра ла им пре си о нант но и са мно го не ра ва и уз бу ђе ња (ко је се пре не ло и 
на пу бли ку) суп тил но сти ду ха Ло ле Мон тез, ње ну са мо по у зда ност или 
охо лост, њен бун тов ни и нео б у зда ни тем пе ра мент, раз бук та лу страст 
же не, ома мље не успе хом и чул ном мла до шћу. Гђа Ур ба но ва је кре а ци-
јом уло ге Ло ле Мон тез пр ва од мла ђих умет ни ца пу сти ла пу бли ку да 
оде са пред ста ве оча ра на ње ном игром (атанасИјевИћ 2008: 58). 

Ви де ли смо, Опчињеникраљ, у сво јој је ди ној, Ра ки ти но вој сцен-
ској по став ци пре ми јер но из ве де ној 6. ок то бра 1936. на сце ни На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду–пре ва рио је, у не га тив ном сми слу, оче ки ва ња 
пу бли ке; као по зо ри шна пред ста ва Краљ је до жи вео бле ду ња ву ре цеп-
ци ју, отво ре но ре че но – не у спех. Ипак, у кул тур ном еста бли шмен ту 
до че кан је сти ша но, у ма ни ру до бро на мер но сти: би ло је до вољ но већ то 
што је еста бли шмент, пре ћут но, Краља оста вио на ми ру, без та ла са ња 
кул тур не јав но сти у ве зи с ње го вим ло шим при је мом код гле да ла ца. 
Што, на при мер, кул тур ни еста бли шмент ни је кри тич ки про сло вио о 
са мом тек сту дра ме и драм ском про се деу – о ко јем би се има ло шта 
ре ћи, а да то баш ни су по хва ле. У сти ша ном кон тек сту, Опчињеникраљ, 
као драм ска пред ста ва, убр зо па да у за бо рав, та ко да ни је до че као ни 
сво ју штам па ну вер зи ју.

Опчињеникраљ–историјскифилмуседамсликаисамеђуиграма 
(ка ко гла си пун на зив драм ског тек ста) – пр ви пут је об ја вљен на кон 
ше зде сет го ди на од на стан ка тек ста – да кле, тек 1997, у из да њу Град-
ске на род не би бли о те ке „Жар ко Зре ња нин“ у Зре ња ни ну и то у окви-
ру књи ге ДрамеТо до ра Ма ној ло ви ћа. Из бор, бе ле шке и по го вор те 
књи ге при ре ди ла је Мар та Фрајнд. Из тих бе ле жа ка се са зна је да су 
као из вор штам па ног тек ста Опчињеникраљко ри ште ни пре ку цан ру-
ко пис пре ма ау то гра фу пи сца (ко ји се на ла зи у при ват ном вла сни штву 
у Зре ња ни ну) и при ме рак ау то гра фа из Ар хи ва На род ног по зо ри шта, 
ко јим се слу жио ре ди тељ пред ста ве Ју риј Љво вич Ра ки тин. „Ра ки то-
нов при ме рак са др жи ви ше ин те ре сант них ре ди тељ ских бе ле жа ка – од 
ко мен та ра до су ге сти ја за ми зан сцен и сце но гра фи ју“ (Фрајнд 1997: 
484–485). Фрајнд ис ти че да су „раз ли ке из ме ђу из вор ни ка не знат не 
[...] текст ди да ска ли ја је углав ном исти [...] по вре ме не раз ли ке ко је се 
ја вља ју у ди да ска ли ја ма су пре све га гра фич ке при ро де [...] јер је текст 
ди да ска ли ја гра фич ки рас по ре ђен та ко да се на гла се од но си и ме сто 
глу ма ца на по зор ни ци“ (Фрајнд 1997: 484–485). 

Већ сам по да так о то ме ка да је ово Ма ној ло ви ће во де ло пр ви пут 
об ја вље но, као и чи ње ни ца да је оно, у су шти ни, исто као и текст пре-
ку ца ног ру ко пи сног пред ло шка по ко јем је Ра ки тин ре жи рао – до вољ но 
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све до чи о скром ним до ме ти ма тек ста као драм ске фор ме, те о уз др-
жа ном су ду пу бли ке и ин те ре со ва њу кул тур не јав но сти за ње га. 

Откривањецитатногдијалоганарелацији Кап–Краљ

Основ на упо ред на ана ли за т е к с т а  Капи шпанскекрви М. Цр њан-
ског (из 1932. го ди не) и Опчињеногкраља Т. Ма ној ло ви ћа (из 1936. 
го ди не) – не дво сми сле но по ка зу је да по сто је из у зет но раз ви је не ин тер-
тек сту ал не ре ла ци је из ме ђу по ме ну та два пред ло шка, а да већ до бро 
по зна ти кон тек сту ал ни ми ље, као и хро но ло ги ја по ја вљи ва ња Капи и 
Краља у кул тур ном жи во ту – не дво сми сле но ука зу ју на то да је смер 
ин тер тек сту ал них ве за и вид ног ути ца ја упра вљен од Цр њан ског ка 
Ма ној ло ви ћу. 

С об зи ром на то да су на ра то ло шка ком па ра тив на укр шта ња, с 
аспек та ин тер тек сту ал но сти и те о ри је ци тат но сти – са мо под те мат ски 
сег мент ово га ра да, те да ни су је ди ни и ди рект ни пред мет раз ма тра ња, 
ов де ће би ти ука за но на основ не до ме не цитатногдијалога5 и кључне
кореспонденције из ме ђу Капишпанскекрви и Опчињеногкраља.С по-
зи ци је на ра то ло шког из у ча ва ња, та ко ре спон ден ци ја, усме ре на од Капи 
(као из во ра ци та ци је) ка Краљу(као тек сту ап сор бен ту ин тер тек сту-
ал ног ци та та) – ви ше је не го очи глед на, а има нент на је ком плет ној 
на ра тив ној ма три ци ус по ста вље ној пр во у Капи, а по том и у Краљу: 

Краљ од Капи пре у зи ма ње ну основ ну идеј ну ма три цу – те жи ште 
те ме; основ ну, цен трал ну на ра тив ну око сни цу, од но сно „кич му“ фа-
бу ле са тзв. на ра тив ним је згри ма;6 пре у зи ма глав не и основ не ли ко ве 
из гру пе ве за них мо ти ва ко ји су но си о ци глав не рад ње и без ко јих се 

5 У окви ру ин тер тек сту ал но сти про ши ре но је схва та ње ци та та: „сва ки индикат ко ји 
на не ки на чин под се ћа на не ки ту ђи текст већ је цитат“ (КонстантИновИћ 2002: 20). Ка да 
је реч о пред ме ту ци та ци је, по треб но је ис та ћи да у „интертекстуалномоткривањудија
лога, ци тат мо же би ти за пра во све што се до са да у те о ри ји књи жев но сти по ми ња ло као 
еле ме нат у гра ђе њу ли те рар ног де ла: [...] те ма, мо тив, лик или тип [...] сли ка [...] фа бу ла у 
це ли ни, и то као рад ња, си же или са др жај, та ко ђер и ком по зи ци о ни по сту пак (про се де...) 
или на чин дис кур за, а за тим и иде ја или од ре ђен мо дел ми шље ња, па све до ме та фи зич ког 
ква ли те та не ког де ла, у ко ме се оства ру је ње го ва спе ци фич на ат мос фе рич ност (тра гич ност, 
ко мич ност, сен ти мен тал ност). До вољ но је да се ово са мо на слу ти па да се го во ри о ци та ту“ 
(КонстантИновИћ 2002: 18). 

6 „На ра то ло ги ја из два ја четириосновненаративнефункције. [...] Две основ не нара
тивнефункцијесадржајау ужем сми слу су: 

• језгрофункције(јед на, или ви ше њих) ко је, при ме ри це, пре пли та њем, гра де кич му 
фа бу ле-рад ње-до га ђа ја (око сни ца, је згро фа бу ле); у њи ма се раз ви ја ју ве за ни мо ти ви 
и ре а ли зу ју глав ни ли ко ви; 

• каталитичкефункције (катализаториили ретарданати) – ди гре си ја ма, а по прин-
ци пу пу пље ња, бо га те основ ну фа бу лу на ра тив ним са др жа ји ма (при ме ри це: рад ња ма, 
до га ђа ји ма, ста њи ма, опи си ма и мно го број ним дру гим на ра тив ним струк ту ра ма) 
ко је ни су пре суд не за основ ну фа бу лу; катализатори, по де фи ни ци ји, бо га те и све 
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та и та ква рад ња не би мо гла ре а ли зо ва ти. С тим у ве зи, Краљ пре у зи ма 
си жеј ну мре жу кроз ко ју се ова пло ћу ју на ра то ло шка је згра и цен трал ни 
ли ко ви, та ко да у пот пу но сти чу ва хро но ло шки ре до след умре жа ва ња 
до га ђа ја из цен трал не си жеј не мре же фа бу ле.

У до ме ну ин тер тек сту ал ног ди ја ло га на ре ла ци ји Кап–Краљ, 
бит ни је раз ли ке се за па жа ју на пла ну ди гре си ја, тзв. ка та ли тич ких 
функ ци ја ко је са мо до пу ња ва ју са др жај из ло жен у на ра тив ним је згри ма 
– али, као ре зул тат, не ме ња ју ни шта у основ ној фа бу ли-рад њи, ни ти 
ње ној основ ној си жеј ној ма три ци, ни ти ме ња ју њен сми сао и идеј ни 
план. Ма ној ло ви ће ви ка та ли тич ки об ли ци – на при мер они у ко ји ма 
он на ра тив ни флукс усме ра ва на по ли тич ке то ко ве, на сту дент ске по-
ли тич ко-љу бав не ша ра де с Ло лом Мон тез и на мре же вер ско-хри шћан-
ских ига ра и ко ло пле та (ка то ли ци/је зу и ти) – са мо ком пли ку ју и раз-
вод ња ва ју драм ску на ра ци ју, да би на кра ју, би ли све де ни на „исто“ 
као код Цр њан ског, и то по ис тој хро но ло шко-на ра тив ној ма три ци. На 
при мер, ша ра да ко лек тив не вер ске со ци ем ске фи гу ре све де на је на 
пси хем ску фи гу ру је згро-финк ци је: на је зу и ту Ва лен штај на, као код 
Цр њан ског. 

Јед на ко је и са уво ђе њем ка та ли тич ких на ра тив них је ди ни ца у 
ко ји ма се ре а ли зу ју епи зод ни до га ђа ји и епи зо ди сти: по је ди ни ти пи-
зи ра ни ли ко ви гра ђа на, про фе со ри, сту ден ти и сви они оку пље ни око 
„Але ма ни је“. Ни уво ђе ње епи зод ног ли ка прин ца Лујт пол да, си на 
Лу дви га I, ни је по мо гло да на ра тив ни по тен ци ја ли при до да ју Краљу 
ве ћу драм ску сна гу. Не функ ци о на лан, без бо јан лик без ан та го ни стич ке 
и тен зи о не кли це, без драм ског оправ да ња – та ко ђе се по ка зао као на-
ра тив ни ви шак, не оправ дав ши сво је по сто ја ње. На кра ју, у ре пер куси-
ја ма и рас пле ту, сам Краљ у Краљу, аб ди ци ра ју ћи: „по зре лом раз ма-
тра њу пи та ња и сло бод ном лич ном од лу ком – од ри че се кру не сво јих 
пре да ка у ко рист [...] љу бље ног си на и пре сто ло на след ни ка Мак си ми-
ли ја на Јо зе фа, ко јег као дру гог то га име на, про гла ша ва за Кра ља ба вар-
ског!“ (МанојловИћ 1997: 324).

дру ге на ра тив не фе но ме не, па, да кле, и ли ко ве; у њи ма се ре а ли зу ју не ве за ни-сло бод-
ни мо ти ви и епи зод ни ли ко ви. 
Функцијесадржаја, без об зи ра на то ко јим су ре до сле дом и по ступ ком у при по ве да њу 

из ло же не, увек се мо гу ре кон стру и са ти и улан ча ти по од го ва ра ју ћем ло гич ко-хро но ло шком 
ни зу. Две основ не наративнефункцијеквалитета, ра се ја не по це ло куп ној на ра тив ној струк-
ту ри, а по на хо ђе њу ау то ро ве кре а тив не во ље су: 

• информанти, за ду же ни за хро но топ ске пер фор ман се на ра тив ног би ћа и
• индиције ко је упу ћу ју на свој ства, ка рак тер не цр те, осо би не и дру ге ква ли та тив не 

вред но те ли ка, ста ња, до га ђа ја, или из ве сног дру гог фе но ме на са др жа ја. 
Те основ не че ти ри на ра тив не функ ци је (сва ка има сво је пот кла се) у осно ви об ли ку ју 

дис курс – на чин, ма три цу из ла га ња на ра ци је, од но сно тзв. сижејнумрежу“ (КошнИчар 2013: 
203–204).
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За раз ли ку од Краља, Кап има кон зи стент ну на ра то ло шку чвр сти-
ну уте ме ље ну у до бро ода бра ним ли ко ви ма и до бро раз ви ја ним ве за-
ним мо ти ви ма, од лич но ус по ста вље ној мо ти ва ци о ној ко ре спон ден ци ји 
ли ко ва у ак тан ци о ним схе мат ским по љи ма. Ис так ни мо и то да у Капи 
не ма раз ли ве них на ра тив них ди гре си ја ко је раз вод ња ва ју и ре тар ди-
ра ју глав ни флукс рад ње и фа бу лу. Цр њан ски је на шао ме ру у из бо ру 
епи зод них ли ко ва, чи је је при су ство мо ти ви са но и оправ да но функ-
ци о нал но шћу у раз во ју на ра ци је. 

Ме ђу тим, за раз ли ку од Капи,Краљне ма та кву на ра тив ну и драм-
ску кон зи стент ност, а као ино ва тив не мо мен те у од но су на Кап са др-
жи зна тан број епи зод них, ре кло би се не по треб них, сла бо раз ви је них, 
„пло шних“ ли ко ва7 ве за них за, та ко ђе, сла бо раз ви је не сло бод не мо-
ти ве, ко ји бес по треб но умрт вљу ју на ра ци ју и дра ма тур шки осла бљу-
ју основ ну идеј ну ин тен ци ју Ма ној ло ви ће ве дра ме. Осим то га, сам 
краљ и глав на ју на ки ња су у кон цеп ту дра ма тур ги је ли ка че сто не кон-
се квент ни, не мо ти ви са но про ме њи ви и сто га у по ступ ци ма че сто „не-
оправ да ни“. Упра во по став ка ова два цен трал на ли ка и, с тим у ве зи, 
не кон зи стент на ска ла ин ди ка ци ја њи хо вих ка рак те ра (не мо ти ви са но 
про ме њи вих) – чи ни бит ну раз ли ку из ме ђу тек ста М. Цр њан ског и 
Краља, и то на ште ту по Краља.

На ве де но ука зу је и на жан ров ске сла бо сти Краљакао по зо ри шне 
дра ме. Да кле, мо гло би се ре ћи да је Кап, у на ра то ло шком сми слу – јачи, 
кон зи стент ни ји текст од Краља. Ни Ма ној ло ви ћев по ку шај да, ди гре-
сив ним по те зи ма, те жи ште те ме сна жни је по ме ри у до мен по ли тич ког 
– ни је био до во љан да на пра ви озбиљ ни ји от клон од Капи Цр њан ског, 
још увек за др жав ши ње ну цен трал ну идеј ну и на ра тив ну око сни цу, 
по став ку ка рак те ра глав них ли ко ва, ње ну хро но ло шку струк ту ру и 
хро но топ ску ма три цу. Ко нач но, ни фор мал на про ме на жан ров ског8 
об ли ка у ар ти ку ла ци ји умет нич ког пред ме та, из ро ма неск ног у драм-
ску фор му – та ко ђе ни је по мо гла да се умет нич ки при кри је ви со ко 
при су ство ин тер тек сту ал не ци тат но сти Капи у Краљу. По ме ну ту се-

7 „У на ра то ло шком сми слу, ка да је реч о књи жев ном ли ку [...] за раз ли ку од пло шних, 
ша блон ских, кли ше-ли ко ва (ко ји се, на при мер, нај че шће об ли ку ју ди рект ним ис ка зом по 
мо де лу здра во-за-го то во) сло же ни, по ли фо ни, или тзв. пла стич ни књи жев ни ли ко ви се об-
ли ку ју пер су а зив но, ин ди рект но, пу тем процесанарације и ње не [...] четириосновненара
тивнефункције“ (КошнИчар 2013: 203). 

8 На при мер, но ви ја и са вре ме на те о ри ја умет но сти де ле ста но ви ште да драмско на-
ди ла зи окви ре дра ме као жан ра; раз ма тра ју фе но мен драмског као над ро дов ску и над жан-
ров ску ка те го ри ју ко ја мо же би ти свој стве на свим об ли ци ма умет нич ког из ра жа ва ња: „но-
ви ја те о ри ја пје сни штва ни је хтје ла да свр ста у ‘ро до ве’ ка те го ри је драм ског, еп ског, као и 
у ве зи с тим, ка те го ри је тра гич ног, ко мич ног, ху мо ри стич ног [...] Та ко, об лик дра ме не 
пру жа уви јек га ран ци ју да је рад ња од мах ‘драм ска’“ а ујед но је че сто ис ти цан „драм ски 
ка рак тер“ мно го број них но ве ла, при по ве да ка и ро ма на (ХаМбурГер 1976: 196)
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ри ју нео спор них чи ње ни ца за си гур но је мо рао уо чи ти или ма кар ин-
ди ка тив но за па зи ти бе о град ски кул тур ни еста бли шмент, под бог да-
но ви ћев ским упе ва ва њем – али, по што је свој гнев већ ра ни је об ру шио 
на Кап–ро ман у на став ци ма, о Краљу је, му дро – ре шио да ћу ти, 
ка ко Краља (и Ма ној ло ви ћа) не би до вео у још не по вољ ни ји по ло жај.

Тек је се дам де се так го ди на ка сни је, пред сам крај ХХ ве ка, у до-
бра но из ме ње ној кул тур ној и умет нич кој кли ми пре ма Цр њан ском, у 
чи јој се „де бе лој“ сен ци, ка ко је то вре ме по ка за ло – на шао не са мо 
Ма ној ло вић већ и мно ги дру ги из оно вре ме ног ПЕН клу ба ко ји су та да 
оспо ра ва ли умет нич ку сна гу Ипер бо реа9 – Ми ро слав Ра до њић, са мо 
овлаш, спо ра дич но, про сло вља ва, исто вре ме но, и о Капишпанскекрви 
и о Опчињеномкраљу, оп сер ви ра ју ћи их, им пре си о ни стич ки, по ет ски, 
у па ра ле ла ма: 

Оза ре на ме лан хо ли ја беч ке реч ког пе сни ка То до ра Ма ној ло ви ћа 
(1883–1968) и ина Лу дви га I на след ног кра ља Ба вар ске, ско ро да су исте. 
Јер, очаравање им је ре зул тан та у ко ју се сти чу и из ко је ис ти чу ми сао, 
те жња ка дру га чи јем, тран сцен ден тал ном, ка цен три фу гал но сти, ка 
не до сег ну то сти ле де них го ра или не жних вр хо ва Ура ла, што Су ма тру 
слу те (радоњИћ 1998: 33).

Ра до њић, у сво јим на сто ја њи ма да за па зи и ис так не раз ли чи то сти 
из ме ђу два на зна че на тек ста исте те ма ти ке, кон ста ту је и сле де ће: 

Док су „Ка тин ки ни сно ви […] је ди на То до ше ва ко ме ди ја пи са на 
[…] да за ба ви […] да бу де дру штве но-кри тич ка ру га ли ца и пси хо ло шка 
ана ли за јед ног вре ме на, ко ји и те ка ко до пи ре и има од ра за у овом, са-
да шњем, у вре ме ну раз ме тљи вог, ис пра зног и за пу ште ног хо мо но ву са 
[…] са Опчињенимкраљем, тој са мо на из глед до бро скро је ној љу бав ној 
ро ман си, што се из ме ђу 1846. и 1848. од ви ја на ба вар ском дво ру, из ме-
ђу Лу дви га I и шпан ске за вод ни це (да ли са мо то?) Ло ле Мон тез, не што 
је дру га чи је. Не са мо због Цр њан ско ве Капишпанскекрви. Дру га чи је, 
из ме ђу оста лог, и за то што ни у јед ном Ма ној ло ви ће вом, бар, драм ском 
тек сту не на и ла зи мо на та ко екс пли цит не по зи ве за де мо крат ским про-
ме на ма у дру штву ко је, да ка ко, тре ба да из ве ду мла ди. Ни је ли сто га 
Опчињеникраљ био и Ма ној ло ви ћев по зив Евро пи да се за ми сли и су-
прот ста ви на ди ру ћим сна га ма фа ши зма и не тре ба ли га та ко и чи та ти? 
(радоњИћ 1998: 35).

Ра до њић из по зи ци је Ма ној ло ви ће вог „вје ру ју“ та ко ђе за кљу чу је: 

9 У књи зи КодХиперборејаца Цр њан ски ве ли да је за вре ме свог ди пло мат ског слу-
жбо ва ња у Ита ли ји, „у Ри му, у мом [...] дру штву сва ки имао на ди мак (ме не су зва ли: Ипер-
бо рео)“ (ЦрњансКИ 1966а: 361).
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Ве ру ју ћи у те а тар као у благ дан ско очи шће ње, као у ум ност ко ја 
мо же да из ме ни свет, јер ми си ја му је да жи вот пре о бли ку је узо ром, овај 
пе сник […] остао је […] Краљ оп чи њен по зо ри штем. Да кле, опчињени
краљ (радоњИћ 1998: 37).

За Капшпанскекрви би се мо гло ре ћи да је љу бав ни ро ман с по ли-
тич ком по за ди ном, ко ја је на сил но ис кр ва ри ла под при ти ском кул тур-
ног кон тек ста и сплет ка ре ња књи жев ног еста бли шмен та. Ме ђу тим, сам 
текст Капи у но вом, са вре ме ном кон тек сту – има, чи ни се, све тли ју 
бу дућ ност. Краљ, чи ја је ин тен ци ја да бу де по ли тич ка дра ма с љу бав-
ном по за ди ном – ни је, ме ђу тим, успе шно оства рен ни у јед ној ни у 
дру гој на ме ри. Сто га, без об зи ра на до бро на мер ност бе о град ског еста-
бли шмен та и кул тур ног кон тек ста из ме ђу два свет ска ра та, да раз уме-
ју и пре ћу те сла бо сти Краља, Опчињеникао текст ни да нас, баш као ни 
он да ка да се по ја вио, не ма сна гу да оп чи ни, да са вре ме ном чи та о цу и 
гле да о цу до ба ци умет нич ку ви зи ју о ро ман си ба вар ског кра ља и за-
но сне пле са чи це у освит кључ них по ли тич ких до га ђа ја сре ди ном XIX 
ве ка у Евро пи. 

Ипак, за тво ре на у окви ре бле ду ња ве ре цеп ци је с пр ве по ло ви не 
ХХ ве ка, ни М. Цр њан ског а ни Т. Ма ној ло ви ћа Ло ла Мон тез, све у 
прат њи сво га кра ља, сво јих ка ва ље ра и ма ги је ре во лу ци о нар ног Про
лећанарода – још увек, до да нас ни је до би ла но ва ме диј ска чи та ња 
ни ти по ку ша је сцен ске им пле мен та ци је у са вре ме не кон тек сте. 

МедијскипотенцијалиКа пикаофилмскогпредлошка

Мул ти ме диј ски по тен ци ја ли ро ма на Капшпанскекрви су, ме ђу-
тим, вр ло из ра же ни, што је и сам Цр њан ски ис ти цао. Он је у ви ше 
на вра та ра дио на то ме да Кап до би је дру ге ме диј ске из ра зе (пре све га 
на фил му, евен ту ал но у те а тру): 

Она [књига Капшпанскекрви] је, уо ста лом, ис ко ри ште на за је дан 
филм10. Пи сао сам сце на рио ко ји је од би јен, али је филм по сле сни мљен 

10 Ин ди ци је ука зу ју на то да је реч о фил му по ме ну те те ма ти ке под на зи вом LolaMontès 
ко ји је на стао у фран цу ској про дук ци ји 1955; сни мио га је и ре жи рао Макс Офилс (Max 
Ophüls / Max Op huls = Ma xi mil li an Op pen he i mer), ко ји је и ау тор сце на ри ја. По себ но је за-
ни мљи во то што из ве сни из во ри на во де да је сце на рио за филм на стао по ро ма ну Се сил Сен 
Ло ран (Cécil Sa int-La u rent) LavieextraordinairedeLolaMontès, ко ји ни је ни ка да зва нич но 
об ја вљен, што уно си до дат не сум ње и ука зу је на то да је ис каз Цр њан ског та чан. Ви ди мо, 
Цр њан ски је ми шље ња да је основ за тај сце на рио ње го во де ло. Ина че, глав ну жен ску уло-
гу у том фил му – Ло лу Мон тез, ту ма чи Мар ти на Ке рол (Mar ti ne Ca rol), Ан то ну Вол бру ку 
(An ton Wal bro ok) по ве ре на је уло га Лу дви га I, кра ља Ба вар ске, док Пи тер Ју сти нов (Pe ter 
Us ti nov) игра управникa цир ку са у ко јем на сту па Ло ла и ко ји је на ра тор при че о ње ном жи-
во ту. Филм је, као ме ло драм ски спек такл, сни ман у Па ри зу, Ни ци и Мин хе ну, а до жи вео је 
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ја сам у ње му на шао оно што сам пи сао и што је од би је но. За то по сто-
је до ка зи, али не ћу да пра вим пи та ње јер је то вр ло те шко ис те ра ти до 
кра ја. Пи сао сам тај сце на рио јер сам у Лон до ну за вр шио шко лу за 
филм ску ре жи ју. Чи ни ло ми се да би гра ђа ро ма на Капшпанскекрви 
би ла ве о ма по де сна за филм о Ло ли Мон тез. Али, то је за вр ши ло јад но: 
по кра ли су ме (буњаЦ 2014: Web).

О упор ном на сто ја њу Цр њан ског да сво јој не срећ ној Ло ли Мон тез 
по ку ша да утре пут ка зве зда ма, све до че и чи ње ни це да је лич но ура-
дио два пре во да Капишпанскекрви на ен гле ски је зик, ка ко би мо гао 
да је ну ди као пред ло жак за филм ски сце на рио: 

У окви ру са бра них ДелаМилошаЦрњанског За ду жби на са име ном 
ово га пи сца је 19. 09. 2013. го ди не пред ста ви ла 14. том, „При по вед на 
про за II“ у ко јем су ро ма ни Капшпанскекрви и Сузникрокодил. По себ-
но је зна чај но што су у овој књи зи, ко ју је кри тич ки при ре ди ла до цент 
Сла ђа на Ја ћи мо вић, пр ви пут пред чи та о ци ма два пре во да Капишпан
скекрви ко је је на ен гле ски, у го ди на ма ду гог из бе гли штва, пре вео сам 
Цр њан ски (Д. Бт.: Web). 

Из истог из во ра, а уви дом у ру ко пи сну пи шче ву за о став шти ну 
– са зна је мо и да је над тим сво јим пре во ди ма Капи Цр њан ски бри жљи-
во бдео, до те ри вао их, из но ва адап ти рао и по но во, упор но, по ку ша вао 
да на ђе на чин да сво ју Ло лу Мон тез уве де на филм ско плат но: 

Ове пре во де, ко ји су про на ђе ни у ру ко пи сној за о став шти ни, пи сац 
је без у спе шно ну дио го ди на ма ен гле ским из да ва чи ма, о че му све до чи 
ње го ва пре пи ска, а че сто их је ме њао и бри жљи во до те ри вао. Пре во де 
је Цр њан ски ис ку цао на сво јој пи са ћој ма ши ни, али је олов ком мно го 
то га до пи си вао и на мно гим ме сти ма ме њао текст ори ги на ла. Та ко је 
ово са мо пре во ђе ње иза зов за но ва ту ма че ња ко ја би се ба ви ла ис тра-
жи ва њем овог го то во нео све тље ног де ла ства ра ла штва јед ног од нај ве-
ћих пи са ца срп ске књи жев но сти – ре кла је Ја ћи мо ви ће ва (Д. Бт.: Web). 

Ово „са мо пре во ђе ње“ Капи, од но сно по ку ша ји Цр њан ског да је 
ин тер ме диј ски ау то ци ти ра на ен гле ски, за са да ни су уро ди ли пло дом. 
Ипор бо рео је, ви де ли смо, ме ђу пр ви ма пре по знао умет нич ки по тен-
ци јал те ме11 об у хва ће не у Капи јер је ре во лу ци о нар на, сло бо дар ска 
1848. го ди на оста ви ла зна ча јан траг не са мо ши ром Евро пе већ и на 

ве ли ку по пу лар ност сре ди ном ХХ ве ка. Пре ми јер но је при ка зан 22. де цем бра 1955. го ди не 
(фран цу ска вер зи ја), а ње го ва аме рич ка про дук ци ја по ја ви ла се 1969. го ди не (ebert 2008: 
Web; Ke Hr 2016: Web).

11 До вољ но је пре гле да ти го ди не пр вог из да ња или ме диј ског по ја вљи ва ња де ла са 
те ма ти ком о Ло ли Мо нтез и ње ној љу бав ној ве зи са Лу дви гом I у освит ре во лу ци о нар них 
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вој во ђан ском про сто ру. Исто риј ске чи ње ни це за се ја не у Пролећена
рода, са мно гим кр ва вим ре пер ку си ја ма – ја сно се пре по зна ју и у вој во-
ђан ској исто ри ји. Сто га, ко ли го год да је та те ма „европ ски во ци ра на“ 
то ли ко је и „вој во ђан ски пре по зна тљи ва“; због то га је из у зет но по дат-
на умет нич кој об ра ди с по зи ци ја тран скул ту рал но сти и мул ти кул ту-
рал но сти. 

Иа ко су из ве сна умет нич ка оства ре ња са на зна че ном те ма ти ком 
ве за ном за 1848. го ди ну, по пут фил ма LolaMontès из 1955. го ди не (да кле, 
хро но ло шки на ста ли два де се так го ди на на кон Капишпанскекрви) – 
до жи ве ла ве ли ку по пу лар ност у Евро пи и Аме ри ци, та те ма, об ра ђе на 
пе ром и де лом Цр њан ског, оста ла је у де бе лој сен ци и на кон свог вас-
кр сну ћа у фор ми књи ге. За што?
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So fi ja M. Koš ni čar

ThematicMeetingBetweenMilošCrnjanskiand
TodorManojlovićintheInter-MedialLight–PartII:

Com mon Hi sto ri cal Fac to graphy as an Ar ti stic Tem pla te for
Kap špan ske kr vi and Opčinjenikralj ‒ Con text and Text

Sum mary

In the in ter war con text of the King dom of Yugo sla via, Mi loš Cr njan ski and To dor 
Ma noj lo vić met in the sa me the ma tic and mo ti ve area, by ci ting hi sto ri cal facts and events 
re la ted to the Spring of Na ti ons, a re vo lu ti o nary wa ve in Eu ro pe in the mid dle of the 19th 
cen tury. First Cr njan ski (1932, Kap špan ske kr vi – A Drop of Spa nish Blood), and then 
Ma noj lo vić (1936, Opčinjenikralj – The En chan ted King) ar ti sti cally bre at hed li fe in to 
Lo la Mon tez, the most con tro ver sial dan cer and ac tress of that ti me in Eu ro pe, and King 
Lud wig I of Ba va ria, as the main cha rac ters in the men ti o ned works. This pa per fo cu ses 
on aspects of the ci ta tion ar ti stic me e ting bet we en Cr njan ski and Ma noj lo vić, which is 
con si de red from the in ter tex tu al and in ter-me dial stand po int. Al so, the gen re aspects and 
po ten ti als of the in di ca ted works in the the a tri cal and dra ma tur gi cal sen se are con si de red. 
The analysis of the con text, im por tant events, and so cio-hi sto ri cal cir cum stan ces of the 
ti me in which the se works we re writ ten and in which the se two wri ters li ved and cre a ted 
pro vi des a bro a der pic tu re and bet ter il lu mi na tion of the li te rary de stiny of Kap špan ske 
kr vi and Opčinjenikralj.
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The se cond part of the pa per hig hlights the im me di a te con tex tu al mo ments of the 
gat he ring of Cr njan ski and Ma noj lo vić aro und the in di ca ted to pic, as well as the forms of 
its li te rary and me dia ar ti cu la tion. In this re gard, the me dia po ten ti als of Kap and Opči
njenikralj we re con si de red: Cr njan ski’s at tempt to tran spo se Kap špan ske kr vi in to a film 
script, as well as the re cep tion of Ma noj lo vić’s Opčinjenikralj in sta ge ar ti cu la tion.

Keywords: Mi loš Cr njan ski,Kapšpanskekrvi, A Drop of Spa nish blood, To dor 
Ma noj lo vić, Opčinjenikralj, The En chan ted King, ci ting hi sto ri cal facts, Lo la Mon tez, 
King Lud wig I of Ba va ria, in ter tex tu al ci ta tion, in ter li ne ar ci ta tion, in ter-me dial aspects 
and tran spo si ti ons, the a tri cal dra ma tur gi cal aspects.
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UDC 821.133.1-2.09 Beckett S.

СВЕ ТО ЗАР Ђ. ПО ШТИЋ
Фи ло ло шки фа кул тет, Вил њу ски уни вер зи тет, Ли тва ни ја*

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

ТУ ЖНИ КЛОВ НО ВИ КАО СА ВР ШЕН  
БЕ КЕ ТОВ СКИ ПСЕ У ДО ПАР

СА ЖЕ ТАК: Овај рад при ка зу је глав не ли ко ве у по зо ри шном ко ма ду Се мју е ла 
Бе ке та ЧекајућиГодоа– Вла ди ми ра и Естра го на, као „ту жне клов но ве“. Та два ли ка 
опи са на су као „псе у до пар“, или јед на лич ност у два те ла, ко ја се че сто по на вља у 
Бе ке то вим ра до ви ма. По сво јим су прот ста вље ним али ком пле мен тар ним осо би на ма, 
они под се ћа ју на ар хе тип бли за на ца или на су пру жни ке. Сво јим ко мич ним из гле дом 
и до сет ка ма, на лик су јед ном од нај по зна ти јих хо ли вуд ских па ро ва не мог фил ма, 
Сте ну Ло ре лу и Оли ве ру Хар ди ју, ко ји су им по слу жи ли као ин спи ра ци ја. Осим што 
под сти чу смех, они иза зи ва ју и са жа ље ње, и по то ме од го ва ра ју ли ку ту жних клов-
но ва, при сут ним у по зо ри шним тра ди ци ја ма мно гих кул ту ра, и као та кви са вр ше ни 
су про та го ни сти тра ги ко ме ди је. Јед на од нај ва жни јих осо би на Вла ди ми ра и Естра го-
на је сте та да су, иа ко че сто у кон флик ту, ви ше не го све сни сво је нео дво ји во сти и 
ме ђу соб не за ви сно сти. При су ство парт не ра пру жа им мо рал ну и фи зич ку по др шку у 
све ту не ма шти не, до са де и пре те ћег без на ђа. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Се мју ел Бе кет, ЧекајућиГодоа, Вла ди мир и Естра гон, Стан лио 
и Олио, псе у до пар, ту жни клов но ви.

Увод
Не ко ли ко да на на кон са мо у би ства Ро би на Ви ли јам са, по зна тог 

хо ли вуд ског ко ми ча ра, по ја вио се виц на ин тер не ту: „До ђе чо век код 
док то ра. Ка же да га му чи де пре си ја. Ка же да му жи вот из гле да су ров 
и бе сми слен. Ка же да се осе ћа уса мљено. Док тор му од го ва ра: ‘Лек је 
јед но ста ван. Ве ли ки кловн, Па ја цо, го сту је ве че рас у гра ду. Иди те на 
пред ста ву. То ће вас си гур но ора спо ло жи ти’. Чо век бри зне у плач, и 
ка же: „Али, док то ре, па ја сам Па ја цо’“ (пре ма boyd 2014). У пси хо логи-
ји су до бро по зна те не га тив не по сле ди це јав них на сту па и им пе ра тив 
одр жа ва ња еу фо ри је код ко ми ча ра. Не ки од нај по зна ти јих клов но ва, 

* sve to zar.po stic @gmail.co m
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ка кав је био Ви ли јамс, па ти ли су од озбиљ не де пре си је ко ја се за врша-
ва ла са мо у би ством. При ме ра је мно го.

Се мју ел Бе кет, по зна ти ир ско-фран цу ски драм ски пи сац, до бро 
је по зна вао ову про тив реч ност. У ње го вим де ли ма про на ла зи мо уса-
мље нич ке, де пре сив не и оп се сив не осо би не код ко ми ча ра ко је су су прот-
ност оно ме што их чи ни по пу лар ним, али су нео дво ји ви део њи хо вих 
за ба вљач ких спо соб но сти, твр ди Џејн Гу дал (Go o dall 2014: 297). И 
сам жи вот овог књи жев ни ка пра тио је „из гра ђен обра зац цр ног и бе-
лог, сми сла и ду ха, ко ји је он ка сни је опи сао као ма ни хеј ски ду а ли зам“ 
(Know lSon 1997: 444–445). Бе кет се ско ро две го ди не ле чио од де пре-
си је и за стра шу ју ћих на па да па ни ке, а глав ну уте ху од ег зи стен ци јал не 
те ско бе на ла зио је у ху мо ру. Два глав на ли ка из ње го ве нај и зво ђе ни је 
пред ста ве – ЧекајућиГодоа, оте ло вље ње су те су прот ста вље но сти без-
у спе шног тра га ња за сми слом и за бав ног ху мо ра. Вла ди мир и Естра-
гон на упе ча тљив на чин пред ста вља ју до бро по зна ту про тив реч ност 
тра ги ко ме ди је.

Овај рад при ка зу је лик клов на, на ро чи то ту жног клов на, као јед-
но од нај ве ћих умет нич ких на дах ну ћа Се мју е ла Бе ке та. Опис по ре кла 
пи шче ве љу ба ви пре ма ко ме ди ји и за ба вља чи ма, и по тра га за мо де лом 
ко ји нај ви ше од го ва ра Вла ди ми ру и Естра го ну, глав ним ли ко ви ма 
ње го ве дра ме ЧекајућиГодоа, ука зу је на ар хе тип ску ве зу из ме ђу тра-
гич ног и ко мич ног у дра ми уоп ште. Клов но ви-скит ни це из ове пред-
ста ве са мо су је дан од Бе ке то вих по зна тих „псе у до па ро ва“, ко ји по свом 
ме ђу соб ном кон тра сту и ком пле мен тар но сти нај ви ше под се ћа ју на 
по пу лар ни хо ли вуд ски пар Стен Ло рел – Оли вер Хар ди. Чу ве ни ко-
ми ча ри узор су не са мо за ко мич не еле мен те у Годоу већ и за оне оне 
ко ји код гле да ла ца про у зро ку ју са жа ље ње и са о се ћа ње. Иа ко че сто у 
кон флик ту, Бе ке тов псе у до пар све стан је ме ђу соб не за ви сно сти, јер у 
су шти ни пред ста вља две лич но сти у јед ном те лу. По сво јој слич но сти 
и нео дво ји во сти, он под се ћа на јун гов ски ар хе тип бли за на ца, али и 
на ду го го ди шње су пру жни ке. Опи си ва њем ма ни фе ста ци је ове поја ве 
у ко ме ди ја ма за сно ва ним на фи зич ком ху мо ру (slapstick co medy) и у 
са мој пред ста ви, у овом тек сту је циљ да се и лик ту жног клов на у 
Бе ке то вом де лу сме сти у ши ри дру штве но-исто риј ски и кул тур ни 
кон текст.

Ликтужногкловна
Бе ке то ва љу бав пре ма ко ме ди ји ко ре не ву че из по зна тог по зо ри-

шта Еби (Ab bey) у Да бли ну, где је у сво јим ђач ким да ни ма гле дао 
ве ли ке клов но ве, на ро чи то Бе ри ја Фиц џе рал да (Ba rry Fit zge rald) и Ф. Џ. 
Ме кор ма ка (F. J. McCor mack), ко ји су на сту па ли као Ка пе тан Бојл и 
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ње гов вер ни пра ти лац Џок сер у пред ста ви ЏуноиПејкокШо на О’Кеј-
си ја (Sean O’Ca sey) (McMa nuS 2003: 259–260). Пи сац је и ка сни је на-
ста вио да про на ла зи ин спи ра ци ју у во дви љу и бур ле сци. То ком ду жег 
бо рав ка у на ци стич кој Не мач кој 1936–37, Бе кет је по се тио пред ста ву 
јед ног од нај и стак ну ти јих ко ми ча ра тог раз до бља, „Не мач ког Чар ли ја 
Ча пли на“ – Кар ла Ва лен ти на, у по зна том мин хен ском ка ба реу. Крат ки 
али „лу ди“ су срет са клов ном по сле пред ста ве оста вио је пи сца „узне-
ми ре ног али за ин три ги ра ног“. У сво јим Немачкимдневницима, Бе кет 
је о Ва лен ти ну за пи сао: „Ствар но ква ли те тан ко ми чар ко ји оди ше депре-
си јом“, а у пи сму при ја те љу го ди на ма ка сни је: „Био сам ве о ма га нут“ 
(пре ма Know lSon 1997: 259). Ре че но је да је „при ро да ди ја ло га из ме ђу 
Ва лен ти на и Ли зла Карлш та та“, ње го вог парт не ра, ком би но ва на са 
сло же ни јим на сту пом Ло ре ла и Хар ди ја, ре зул ти ра ла „су мор ним, али 
жи вим ди ја ло зи ма из ме ђу Естра го на и Вла ди ми ра“ (пре ма Know lSon 
1997: 260).

Број ни кри ти ча ри су при ме ти ли да зве зде аме рич ког не мог фил-
ма Стан лио и Олио про у зро ку ју са о се ћа ње у ис тој ме ри ко ли ко и смех. 
„Ма ло је дру гих из во ђа ча, ко ми ча ра и озбиљ них глу ма ца мо гло да се 
ме ри са њи хо вом спо соб но шћу да све ду пу бли ку на смех и са жа ље ње 
јед ним обич ним че шка њем гла ве“, пи ше у тек сту ко ји ода је по шту 
на ро чи том да ру Ло ре ла и Хар ди ја за па тос (“all tHey Ha ve” 2019). 
Сце не по пут оне у ко јој срећ ног и пу ног на де Хар ди ја де вој ка су ро во 
од ба ци у фил му Летећибаксузи (Flying Deuces), или ка да он не ко ли-
ко пу та гу та пре гршт ек се ра у Завршномдодиру (The Fi nis hing Touch), 
или ка да Ло рел ис кри ви ли це као да ће за пла ка ти на кон што га не ко 
уда ри или увре ди, је сте оно што пу бли ку у тре нут ку при ву че на њи-
хо ву стра ну. Ко ми ка у сце ни фил ма Швајцарскагоспођица (Swiss Miss), 
на при мер, у ко јој не спрет ни али од луч ни хо ли вуд ски пар по ку ша ва 
да пренeсе кла вир пре ко уског, др ве ног ви се ћег мо ста из над огром не 
про ва ли је, и на сред то га мо ста су срет не го ри лу, за сно ва на је на уза-
луд ним и па те тич ним по ку ша ји ма да се са вла да ју си ту а ци је ко је про-
та го ни сти не мо гу да кон тро ли шу (Gra veS 2009: 86). На кра ју кра је ва, 
јед на од глав них осо би на клов но ва и је сте да „про у зро ку ју са жа ље ње 
ко ли ко и смех“ (ac Ker ley, Gon tar SKi 2004: 100). Кловн је би ће чи је су 
бес по моћ ност и на ив ност ко мич не и јад не, би ће ко је се бе не узи ма 
озбиљ но, ко је об зна њу је сво ја осе ћа ња и пат ње без раз ми шља ња о дру-
штве ним нор ма ма (Gu i no i Se au 1995: 71). „Ако се ба виш ко ме ди јом, ни кад, 
али ни кад те ни че га не сме би ти сра мо та“, са ве то вао је Стен Ло рел свог 
мла ђег ко ле гу, аме рич ког ко ми ча ра Џе ри ја Лу и са (Je rry Le wis 2019). 

Лик клов на по сто ји у по зо ри шним тра ди ци ја ма свих кул ту ра, и 
сма тра се јед ним од сре ди шњих те а тар ских ар хе ти по ва (varró 2010: 
205–206). Ње го ва ова пло ће ња по ја вљу ју се, из ме ђу оста лог, у пле шу ћим 
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двор ским лу да ма ста ре Ки не, трик сте ру-ва ра ли ци аме рич ких до мо-
ро да ца, зве ка ну грч ких ко ме ди ја, Ар ле ки ну и Пје роу ко ме ди је дел 
ар те, као и у цир ку ском клов ну и пан то ми ми ча ру. Је дан од клов но ва 
ко ји на нај ду бљем ни воу спа ја тра ге ди ју и ко ме ди ју и про у зро ку је 
нај ве ће са жа ље ње си гур но је Пје ро. Он је па јац ко јег ње го ва дра га, 
Ко лум би на, на пу шта због Ар ле ки на. На сту па ли ца офар ба ног у бе ло, 
оде вен у бе лу блу зу са ве ли ким дуг ма ди ма и ши ро ке, бе ле пан та ло не. 
Пје ро је лу да чи ја је глав на од ли ка на ив ност. Је дан од нај по зна ти јих 
Пје роа је Ка нио из Ле он ка ва ло ве опе ре Пајаци (Pagliacci), ко ји до зна-
је за же ни ну пре љу бу не по сред но пре свог на сту па, и из ла зи на сце ну 
у ста њу огром ног ду шев ног ра строј ства. У по зна тој ари ји, он пе ва: 
„Смеј се, па ја цо, сво јој сло мље ној љу ба ви!“ а пу бли ка га, им пре си о-
ни ра на ње го вим емо тив ним на сту пом, гла сно бо дри. Ка нио уби ја сво-
ју же ну и ње ног љу бав ни ка на по зор ни ци, а за тим из го ва ра по зна те 
за вр шне ре чи: „La com me dia è fi ni ta!“ („Ко ме ди ја је за вр ше на!“).

По све му су де ћи, мо гло би се ре ћи да су Вла ди мир и Естра гон по 
сво јим осо би на ма ипак нај ви ше на лик на Бе лог Клов на и Оги ста, по-
зна ти је под име ном Ту жни Кловн и Срећ ни Кловн, и као та кви се 
че сто по ја вљу ју у цир ку си ма ши ром све та. Док Бе ли Кловн за све 
тра жи ло гич но об ја шње ње, ин си сти ра ју ћи на не кој вр сти ре да у би ло 
ко јој си ту а ци ји на ко ју њих дво ји ца на и ла зе, Огист, као ње го во на лич-
је, не схва та ни ло ги ку да те си ту а ци је ни на по ре ње го вог парт не ра да му 
је об ја сни (McMa nuS 2003: 74), што од го ва ра и опи су Стан ли ја и Оли-
ја. Због то га ни је чуд но што је Ро же Блен (Ro ger Blin), ре ди тељ пр ве 
по став ке ЧекајућиГодоа у По зо ри шту Ва ви лон (Théâtre de Babylo ne) 
у Па ри зу, хтео рад њу пред ста ве да сме сти у цир ку ски ринг, и унај мио 
је ка фан ског пе ва ча и бур леск ног ко ми ча ра, фи зич ки пот пу но раз ли-
чи те, да глу ме Вла ди ми ра и Естра го на (Know lSon 1997: 386). Бе кет је 
иде ју о цир ку су од био ве ро ват но због то га што би у том слу ча ју про-
тив реч ност и ам би ва лент ност тра ги ко ме ди је би ле из гу бље не, и код 
пу бли ке би се од мах по ја ви ла од ре ђе на оче ки ва ња. 

При ли ком ра них про дук ци ја дра ме ЧекајућиГодоа би ло је ла ко 
да се упад не у исту зам ку и да се она пред ста ви као ур не бе сни шоу, 
али би ло је по треб но вре ме да се пу бли ка упо зна са са др жа јем пред-
ста ве и на вик не на на ступ по зна тих ко ми ча ра ка ко би се у њој ви ше 
ис та кли ко мич ни еле мен ти. Аме рич ка пре ми је ра Годоа у Ма ја ми ју 
ре кла ми ра на је као „ур не бес два ју кон ти не на та“, са ко ми ча ри ма по пут 
Бер та Ла ра (Bert La hr), нај по зна ти јег по уло зи Пла шљи вог Ла ва у фил-
му ГосподаризОза (1939). Ова пред ста ва је до жи ве ла пот пу ни фи ја ско 
(Know lSon 2019: 419). Ка сни је се при јем пред ста ве по сте пе но про ме нио. 
„Ка да сам про чи тао текст“, из ја вио је Стив Мар тин у ин тер вјуу по во-
дом про дук ци је исте пред ста ве с Ро би ном Ви ли јам сом 1988. го ди не, 
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„ви део сам га као ко ме ди ју са ве ли чан стве ним, ин те ли гент ним ху мо-
ром, ко ји мо ра да има пред ност над оста лим еле мен ти ма“ (Upro a ri o Us 
pes si mism 2019). Ијан Ме ке лен (Ian McKel len), ко ји је ско ро 500 пу та 
од и грао Естра го на с Па три ком Стју ар том (Pa trick Ste wart) као Вла ди-
ми ром у Лон до ну, ка же да је њих „обра зо ва ла пу бли ка“, јер je већ на 
по чет ку пре ми је ре почелa да се смејe, и то по не кад гро мо гла сно. Ина-
че, ни је дан од ове дво ји це глу ма ца ни је по знат као ко ми чар. Кад су 
Ме ке лен и Стју арт сти гли у Един бург, до че ка ли су их као да је до шао 
ко мич ни дуо Крен кис (Kran ki es), ко ји је у то вре ме у Шкот ској био 
из у зет но по пу ла ран, све до чи Ме ке лен (me et sa mUeL Bec kett 2015). Иако 
су пред ста ве ове тра ги ко ме ди је у ве ћи ни бро двеј ских про дук ци ја нај-
че шће ево лу и ра ле у озбиљ не, ин те лек ту ал не дра ме – што се мо же ре ћи 
и за пред ста ве у Ср би ји и ње ном окру же њу – „кловн је остао сре ди шње 
ме сто ове пред ста ве“ (varró 2010: 215).

Па ипак, мо гло би се ре ћи да су нај пре ци зни је, нај у спе шни је и 
нај по зна ти је по став ке ЧекајућиГодоа би ле оне ко је су одр жа ле ба ланс 
из ме ђу тра гич ног и ко мич ног. Те а тар ап сур да је при хва тио лик клов-
на упра во због то га што он са вр ше но од сли ка ва ег зи стен ци јал ну анк-
си о зност, раз о ча ра ност и дез о ри јен ти са ност по сле Дру гог свет ског 
ра та и спо соб ност да се без на ђе ода гна сме хом. По овој од ли ци, ап сурд-
ни кловн нај бли жи је Бах ти но вом пој му „кар не ва ла“, чи ји је глав ни 
про та го ни ста лу да или бу да ла ко ја се про тив оча ја и стра хо ва за вре-
ме оку па ци је и про го на бо ри по мо ћу осло ба ђа ју ћег сме ха (баХтИн 2008: 
38). За Бе ке та, на ро чи то при ли ком ње го вог бек ства од на ци ста у оку-
пи ра ном Па ри зу и бо рав ка до кра ја ра та у пот пу ној изо ла ци ји у се о цу 
на ју гу Фран цу ске, ху мор је по стао јед на од ма лог бро ја ства ри ко ја је 
жи вот чи ни ла из др жи вим (Know lSon 1997: 351). У слич ном ду ху, Ар тур 
Шо пен ха у ер, је дан од Бе ке то вих оми ље них ми сли ла ца, твр ди да је 
„жи вот сва ког по је дин ца у су шти ни тра ге ди ја, али у де та љи ма има од-
ли ке ко ме ди је“ (пре ма ac Ker ley, Gon tar SKi 2004: 624). „Ча ша жу чи иште 
ча шу ме да / сми је ша не нај бо ље се пи ју“, пе ва Ње гош (1957: 37), а Бе кет 
те две теч но сти спа ја у упе ча тљи вом умет нич ком де лу ко је се мо жда 
нај бо ље мо же са же ти ре чи ма јед ног од ње го вих ли ко ва, По цоа: „Са 
људ ским су за ма је увек исто. Чим је дан чо век поч не да пла че, не где 
на све ту дру ги пре ста не. Исто је то и са осме хом“ (беКет 2015: 55). 

СтанлиоиОлио
Јед но од нај ве ћих на дах ну ћа Се мју е ла Бе ке та био је Мју зик хол 

(Mu sic hall), ко ји је у де тињ ству и мла до сти по се ћи вао у сво јој род ној 
Ир ској. Тра ги ко ме ди ја ЧекајућиГодоа сво ју фор му и рит мо ве умного-
ме ду гу је во дви љу и на сту пи ма клов но ва на овим ме сти ма. Мо но ло зи, 
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ди ја ло зи и пе сме у пред ста ви под се ћа ју упра во на ову вр сту за ба ве 
ве о ма по пу лар ну по чет ком ХХ ве ка (Know lSon 1997: 379). Ме ђу тим, 
још ути цај ни је на пи сца би ле су аме рич ке ур не бе сне бе звуч не ко ме-
ди је 1920-их и 1930-их го ди на, ко је су ха ра ле Евро пом из ме ђу два 
свет ска ра та. Као адо ле сцент у Да бли ну, Бе кет „ни кад ни је про пу стио 
ни је дан филм са Чар ли јем Ча пли ном, Ло ре лом и Хар ди јем или Ха рол-
дом Лој дом“, и ње го ва љу бав пре ма фил му тра ја ла је до 1950-их го ди-
на, ка да је од ла зак у би о скоп би ла јед на од рет ких ак тив но сти ко ју је 
ре дов но упра жња вао са сво јом су пру гом (Gra veS 2009: 82). Кри ти ча ри 
су од мах про на шли тра го ве Чар ли ја Ча пли на, Бра ће Маркс и Ба сте ра 
Ки то на – ко га је Бе кет ан га жо вао у свом је ди ном фил му 1965. го ди не 
– у ње го вим ра ним дра ма ма. Па ипак, због по ја ве глу мач ких дво ја ца 
у Годоу (Вла ди ми р–Е стра гон и По цо –Ла ки) и Крајуигре (Хем –Кло ув 
и Нег –Нел), као и ду е та Ви ни –Ви ли у Срећнимданима, ути цај нај по-
зна ти јег хо ли вуд ског ко мич ног па ра тог раз до бља – Сте на Ло ре ла и 
Оли ве ра Хар ди ја, још је очи глед ни ји. Као што је то Нор манд Бер лин 
(1986: 49) при ме тио, „Ка ко да ме два му шкар ца ко ји но се по лу ци лин-
дре, два му шкар ца ко ји стал но ири ти ра ју је дан дру гог и за ви се је дан 
од дру гог, је дан ва жан, дру ги по ма ло туп, ка ко да ме та ква два му-
шкар ца не под се те на Ло ре ла и Хар ди ја“.

Кад је у ин тер вјуу 1982. го ди не упи тан да ли би во лео да ви ди 
Ло ре ла и Хар ди ја у Годоу, Бе кет је де ло вао као да га је та иде ја ду бо ко 
за ин три ги ра ла, и од го во рио је да би они би ли „фи зич ки иде ал ни“, али 
да је сад „су ви ше ка сно“, за то што ви ше ни су жи ви (GuS Sow 1996: 41). 
Иа ко Бе кет ни је „одао по себ ну за слу гу фил мо ви ма Ло ре ла и Хар ди ја“ 
(Gra veS 2009: 81), ви ше је не го очи глед но да су сце не чу ве ног па ра 
че сто ево ци ра не у Бе ке то вим ра до ви ма, а на ро чи то у ње го вим про зним 
де ли ма. Вај ли и Ни ри (Wi ley and Ne ary), ли ко ви из ње го вог ро ма на 
Марфи, из во де кла сич ну бур ле ску. Мер си је и Ка ми је (Mer ci er et Ca mi er), 
нај за па же ни ји прет ход ни ци Вла ди ми ра и Естра го на у исто и ме ном 
ро ма ну, је су „Ду го ња“ и „Ма ли Де бе ли“. Они во де во двиљ ске ди ја ло-
ге и по вре ме но из во де ко мич не што со ве. Арт и Кон (Art and Conn) у 
ро ма ну Ват (Watt) и Мо лој и Мо ран у Молоју (Molloy) та ко ђе су фар-
сич ни па ро ви. Иа ко рад њу по чи њу у пот пу но дру га чи јим окол но сти ма 
и окру же њу, суд би на Мо ло ја и Мо ра на на кра ју по ста је за стра шу ју ће 
слич на. 

Овај ко мич ни про то тип по ја вљу је се у та ко ве ли ком бро ју Бе ке-
то вих про зних ра до ва да је чак до био и на зив. На кра ју Вата, Ар тур 
се у јед ном тре нут ку та ко на сме је да мо ра да се „осло ни на грм, жбун 
у про ла зу, ко ји му се при дру жи у сме ја њу“. Ка да Ар тур за тим упи та 
јед ног стар ца ка ква је то чуд на биљ ка, овај му од го ва ра: „Зо ве мо га 
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хар ди ло рел“ (bec Kett 2009: 252).1 Ко мич ни па ро ви „про жи ма ју [Беке-
тов] про стор као жи во ти ње у по тра зи за бар ком“, при ме ћу ју Екер ли 
и Гон тар ски (ac Ker ley, Gon tar SKi 2004: 463). Је дан од раз ло га за њихо-
ву че сту по ја ву си гур но је Бе ке то ва фа сци на ци ја си ме три јом, ана ло-
ги јом и по на вља њи ма. Ду бле ти у ње го вим ра до ви ма та ко ђе се ту ма че 
као кар те зи јан ска двој ност ума и те ла (или ду ха и ма те ри је), или две 
по ло ви не исте лич но сти. Они су још по зна ти као псе у до па ро ви, јер за-
пра во пред ста вља ју јед ну осо бу у два те ла (ac Ker ley, Gon tar SKi 2004: 
464). Због то га не чу ди да у не ким про дук ци ја ма Годоа Вла ди мир и 
Естра гон де ле исто оде ло, као у пред ста ви из ве де ној 1975. го ди не у 
бер лин ском По зо ри шту Ши лер ко ју је ре жи рао сам Бе кет, где у пр вом 
чи ну Ди ди но си са ко а Го го пан та ло не, а у дру гом чи ну обрат но.

Кри ти ча ри су че сто пре ви ђа ли слич но сти из ме ђу сце на са Ди ди-
јем/Го го ом и оних са Сте ном/Оли јем. Узор за сце ну „Три ше ши ра за 
две гла ве“ из дру гог чи на, ре ци мо, обич но је при пи си ван по зна тој 
сце ни са три ли ка у Пачјојсупи (Duck Soup) Бра ће Маркс (coHn 1973: 
133; Know lSon 1997: 609). Ме ђу тим, Ло рел и Хар ди та ко ђе има ју број-
не сце не са за ме ном сво јих по лу ци лин да ра. Оне нај по зна ти је, у фил-
мо ви ма Далидетективиразмишљају (Do Detectives Think) и Лепота
ни (Beau Hunks), на при мер, мно го ви ше под се ћа ју на скеч Вла ди ми ра 
и Естра го на. Та ко ђе, по след ња бур леск на сце на у ко јој Естра го но ве 
пан та ло не спад ну – на кон што из њих из ва ди ка нап да ви ди да ли је 
до вољ но чврст да би мо гли на ње га да се обе се – при пи сана је Чар ли ју 
Ча пли ну (MaSt 1979: 107). Ме ђу тим, све ва тре не при ста ли це Стан ли-
ја и Оли ја зна ју да је то је дан од глав них што со ва овог дуа, као онај у 
фил му Слобода (Liberty), ре ци мо, ка да њих дво ји ца при бек ству из 
за тво ра у жур би по бр ка ју пан та ло не и он да то ком це лог крат ког фил-
ма по ку ша ва ју да их за ме не. По сто је и дру ге до сет ке хо ли вуд ског 
па ра у ЧекајућиГодоа. Сце на у ко јој Ла ки шу та Го гоа у це ва ни цу си-
гур но је ин спи ри са на кла сич ном, за вр шном сце ном у фил му Проклето
сисладак (You’re Darn Tootin’) у ко јој Стен уда ра но гом Оли ја у це ва-
ни цу нај ма ње де сет пу та пре не го што се сви про ла зни ци при дру же 
ме ђу соб ном шу та њу. 

У свом члан ку о ути ца ју ко ме ди ја Ло ре ла и Хар ди ја на Бе ке то ве 
дра ме, Ро берт Грејвс ука зу је на број не па ра ле ле из ме ђу ко мич ног ду е та 
ра них филм ских ко ме ди ја и Бе ке то вих ли ко ва. Он упо ре ђу је, на при мер, 
дир љи ви по нов ни су срет Стан ли ја и Оли ја у Тикванима (Block He ads) 
са су сре том Вла ди ми ра и Естра го на на по чет ку оба чи на, укљу чу ју ћи 
и по на вља ње истих фра за (Gra veS 2009: 83–84). У обе при че, сит но 

1 Игра ре чи: при дев „hardy“ на ен гле ском зна чи „од ва жан, из др жљив“, а „la u rel“ је 
„ло вор“. 
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за дир ки ва ње, пре ба ци ва ње и вра ћа ње ми ло за дра го сме њу је се са из-
ра зи ма ду бо ке при вр же но сти и ме ђу соб не за ви сно сти. Још је дан при-
мер слич но сти са дра мом је не у спе шни по ку шај са мо у би ства Ло ре ла 
и Хар ди ја и не у бе дљи ви раз го во ри о су и ци ду у Летећимђаволима 
(Flying Deuces) (Gra veS 2009: 89–90). И у фил му и у пред ста ви, на ме ра 
је пре ки ну та због пре мо сти вих окол но сти, а глав ни раз лог за пре до-
ми шља ње на ла зи се у чи ње ни ци да ни Ло рел ни Естра гон не же ле да 
оста ну са ми, без свог парт не ра. Док су Ча плин и Ки тон уса мље ни 
ин ди ви ду ал ци су прот ста вље ни све ту око се бе, Ло рел и Хар ди су „два 
пре див на клов на су прот ста вље на се би, али све сни сво је ме ђу соб не 
за ви сно сти“, по твр ђу ју ову те зу Ме кејб и Кил гор (Mcca be, Kil Go re 
1983: 7). Исто се мо же ре ћи и за Вла ди ми ра и Естра го на, ко ји два пут 
по ве ду раз го вор о ра стан ку, али од мах од ба це ту по ми сао. 

Као и код ве ћи не ко мич них парт не ра, јед на по ло ви на псе у до па ра 
пред ста вља ум а дру га те ло. Вла ди мир же ли да на ђе од го вор на пи та ње 
о сми слу жи во та, и во ли да фи ло зо фи ра, па је по то ме слични ји Хар-
ди ју. Естра гон, с дру ге стра не, ви ше раз ми шља о хра ни, нов цу и удоб-
но сти, по ка зу ју ћи сво ју усме ре ност ка фи зич ком аспек ту лич но сти, и 
по то ме ви ше под се ћа на Ло ре ла. Ве о ма је ин ди ка тив но то што је у по-
став ци По зо ри шта Ши лер у Бер ли ну 1975. го ди не Бе кет до дао ре ди тељ-
ско упут ство: „Ски не ше шир и по че ше се по гла ви“, очи глед но ис ти-
чу ћи ути цај Ло ре ла на Естра го на (Gra veS 2009: 90–91). Тај Стан ли ов 
по крет, у ко ме ис ти че сво ју не мо гућ ност да не што схва ти, је дан је од 
ње го вих нај пре по зна тљи ви јих ге сто ва. Ме ђу тим, без об зи ра на то ко-
ли ко се ме ђу соб но раз ли ко ва ли, Бе ке то ви тра ги ко мич ни ли ко ви у 
ЧекајућиГодоа мо гу се ме ђу соб но и не раз ли ко ва ти. Као што су дру-
га чи је осо би не Ло ре ла и Хар ди ја пре вр ну те у фил му Гушћедоводе 
(Thicker than Water), ка да им се у бол ни ци крв слу чај но по ме ша, та ко 
је и Бе кет у ка сни јим вер зи ја ма пред ста ве же лео да фи зич ке од ли ке и 
ма ни ре свог псе у до па ра учи ни ком пле мен тар ним и си ме трич ним, на 
тај на чин ис ти чу ћи њи хо ву сим би о зу (Gra veS 2009: 91). Њи хо ва ме ђу-
соб на за мен љи вост је дан је од кључ них раз ло га за што Вла ди мир и 
Естра гон не при бе га ва ју са мо у би ству, о ко јем не ко ли ко пу та раз го ва-
ра ју, и оста ју ску па де ле ћи све иза зо ве свог за јед нич ког жи во та. 

ВладимириЕстрагонкаопсеудопар

Као што је већ ре че но, Вла ди мир и Естра гон су и по из гле ду и по 
ка рак те ру су ште су прот но сти, али у исто вре ме, по што су за ме њи ви, 
пред ста вља ју јед ну осо бу. Пре ци зни је ре че но, они су јед на лич ност 
ра ста вље на у два те ла.
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У сво јој исто вре ме ној исто вет но сти и су прот но сти, они су слич-
ни ар хе ти пу бли за на ца, ко ји по сто ји у ми то ло ги ја ма раз ли чи тих кул-
ту ра као че твр ти ста ди јум ци клу са хе ро ја. У књи зи Човекињегови
симболи, Џо зеф Хен дер сон (1988: 113) опи су је ге не зу овог па ра. У по-
чет ку сје ди ње ни у мај чи ној ма те ри ци, бли зан ци при ро ђе њу би ва ју 
на сил но раз дво је ни. Ме ђу тим, по што им је су ђе но да бу ду за јед но, 
по треб но их је по но во спо ји ти, иа ко је то из у зет но сло же но. У та два 
де те та ви де се две стра не чо ве ка. Је дан од бли за на ца је кро так, благ и 
без ини ци ја ти ве, а дру ги ди на ми чан и по бу ње нич ки на стро јен. У не-
ким ми то ло шким при ча ма је дан од бли за на ца пред ста вља ин тро верт ну 
осо бу, окре ну ту свом уну тра шњем би ћу, чи ја глав на сна га ле жи у 
кон тем пла тив ним спо соб но сти ма, а дру ги је екс тро вер тан, окре нут 
спо ља шњем све ту, чо век је од ак ци је у ста њу да по стиг не ве ли ке успе-
хе у жи во ту. У ми то ло ги ји се вер но а ме рич ког пле ме на Ви не ба го, због 
то га што су са вла да ли све сво је не при ја те ље, а гор дост им је при том 
на ра сла до не слу ће них гра ни ца, бли зан ци уби ја ју кор ња чу, јед ну од 
жи во ти ња ко ја на ле ђи ма но си Зе мљи ну ку глу, и ти ме су осу ђе ни на 
смрт (Hen der Son 1988: 114). Иа ко раз ли чи ти, Вла ди мир и Естра гон, по-
пут бли за на ца, не мо гу је дан без дру гог јер се ме ђу соб но до пу ња ва ју. 

С дру ге стра не, они мо гу би ти по сма тра ни и као брач ни пар, му шко 
и жен ско на че ло ко је при род но јед но дру гом стре ми и јед но дру го на-
до пу њу је. Иа ко ате и ста, Бе кет је од ра стао у по бо жној про те стант ској 
по ро ди ци и си гур но је знао од ло мак из је ван ђе ља у ко јем Хри стос брак 
из ме ђу му шкар ца и же не опи су је ре чи ма: „би ће дво је јед но те ло“ (Ма-
теј 19: 5). И чар ке и из ра зи при вр же но сти Вла ди ми ра и Естра го на 
че сто су слич ни од но су му жа и же не. Док је Вла ди мир, слич но му-
шкар цу, ра ци о на лан и окре нут ве ли ким пи та њи ма жи во та и смр ти, 
Естра гон је емо тив ни ји, фи зич ки сла би ји и окре нут сва ко днев ним 
ма те ри јал ним нео п ход но сти ма. Уо ста лом, Вла ди мир па ти од хро нич-
не упа ле про ста те, му шког ре про дук тив ног ор га на, а име Естра гон 
под се ћа на жен ски хор мон естро ген. По зна то је да је Бе ке тов ам би ва-
лен тан од нос са сво јом са пут ни цом, ка сни је су пру гом, Си зан Ди ме снил 
(Su san ne Du me snil), на ро чи то за вре ме њи хо вог ду гог бо рав ка у ма лом 
се лу Ру си јон (Ro us sil lion) за вре ме ра та, ка да су би ли осу ђе ни да све 
сло бод но вре ме про во де за јед но и ко ји је не по сред но прет хо дио пи са њу 
дра ме, по слу жио као јед на од ин спи ра ци ја за опис од но са два глав на 
ли ка у пред ста ви (Know lSon 1997: 369). Би ло да се по сма тра ју као бли-
зан ци или су пру жни ци, Вла ди мир и Естра гон су емо тив но и фи зич ки 
ве за ни и пред о дре ђе ни да де ле за јед нич ку суд би ну.

Вла ди ми ро ва скло ност ка раз ми шља њу и Естра го но ва ка за до во-
ља ва њу фи зич ких по тре ба представљенe су већ у пр вој сце ни пр вог 
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чи на, у ко јој Естра гон не успе ва да ски не ци пе лу, а Вла ди мир ње го ву 
фру стра ци ју због то га схва та као кон ста та ци ју о ме та фи зич ком ћор-
со ка ку:

ЕСТРА ГОН: (Поновоодустајући). Не мо же па не мо же.
ВЛА ДИ МИР: (Прилазикраткимикрупнимкорацима,раскораче

но). Сад по чи њем да ве ру јем у то (застаје). Ду го сам од ба ци вао ту 
по ми сао и го во рио се би: Вла ди ми ре, бу ди ра зу ман. Још ни си све по ку-
шао (беКет 2015: 7).

Да кле, док Естра гон са мо по ку ша ва се би да олак ша фи зич ке те-
го бе, Вла ди мир ме ди ти ра о сми слу жи во та. Та двој ност по на вља се 
то ком це ле дра ме. У сим бо лич ном сти лу, Вла ди мир по све ћу је нај ви ше 
па жње свом ше ши ру, нај ви шем, це ре брал ном ко ма ду оде ће, на тај на-
чин ука зу ју ћи на сво је ум не, уз ви ше не скло но сти, док је Естра гон 
оп сед нут сво јим ци пе ла ма, нај ни жем де лу чо ве ко ве гар де ро бе, ис ти-
чу ћи сво ју усме ре ност ка при зем ном, фи зич ком аспек ту лич но сти. 
Естра го ну смр де но ге, а Вла ди ми ру дах из уста (Исто: 55). Вла ди мир 
стал но мо ра да под се ћа Естра го на због че га не мо гу да на пу сте то ме-
сто. Ње гов парт нер увек за бо ра вља да њих дво ји ца че ка ју Го доа, јер 
не раз ми шља о ду хов ним иде а ли ма и сво ме спа се њу. 

У скла ду са сво јим осо би на ма, Естра го на ни је сра мо та да од По-
цоа тра жи оста так ње го ве огла ба не ко сти (Исто: 49), и но вац, док је 
Вла ди ми ру ис под ча сти да од дру гих тра жи ма те ри јал не ства ри. Вла-
ди мир свог парт не ра при то ме пр во опо ми ње, али ипак од мах при ла-
зи да по мог не По цоу ка да овај по диг не це ну за по моћ ко ју од њих 
тра жи (Исто: 107). 

Ком пле мен тар ност Вла ди ми ра и Естра го на од ра жа ва се и у нај-
ва жни јем сред ству ко му ни ка ци је, је зи ку. На кон де це ни ја про ве де них 
за јед но, њих дво ји ца та ко до бро по зна ју је дан дру гог да се ве р бал но 
ме ђу соб но на до ве зу ју. По сто ји не ко ли ко ди ја ло га у пред ста ви у ко јој 
је дан дру гом од го ва ра ју крат ким ре пли ка ма, и ко ји се оба ве зно за вр-
ша ва ју Естра го но вим по на вља њем по след ње ре чи ко ју је из го во рио, 
слич но же ни чи ја реч мо ра да бу де по след ња. По пут бли за на ца, Вла-
ди мир и Естра гон за вр ша ва ју ре че ни цу ко ју је онај дру ги за по чео. 

ЕСТРА ГОН: А сад по ку шај мо да раз го ва ра мо без узру ја ва ња, кад 
већ не мо же мо ћу та ти.

ВЛА ДИ МИР: То је исти на, ми бр бља мо без пре стан ка.
ЕСТРА ГОН: То је за то да не би смо ми сли ли.
ВЛА ДИ МИР: Ми има мо из ви ње ња за то.
ЕСТРА ГОН: Да не би смо чу ли...
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ВЛА ДИ МИР: Има мо ми сво јих раз ло га.
ЕСТРА ГОН: Све оне мр тве гла со ве.
ВЛА ДИ МИР: Што ли че на шум кри ла.
ЕСТРА ГОН: Ли шћа.
ВЛА ДИ МИР: Пе ска.
ЕСТРА ГОН: Ли шћа.

Ћутање.
ВЛА ДИ МИР: Они го во ре сви у исти мах.
ЕСТРА ГОН: Сва ки за се бе.

Ћутање.
ВЛА ДИ МИР: Пре би се ре кло да ша пу ћу.
ЕСТРА ГОН: Да жа мо ре.
ВЛА ДИ МИР: Да шу мо ре.
ЕСТРА ГОН: Да жа мо ре.

Ћутање.
ВЛА ДИ МИР: Шта ли хо ће да ка жу?
ЕСТРА ГОН: При ча ју о свом жи во ту.
ВЛА ДИ МИР: Ни је им до ста што су жи ве ли.
ЕСТРА ГОН: Тре ба и да при ча ју о то ме.
ВЛА ДИ МИР: Ни је им до ста што су мр тви.
ЕСТРА ГОН: То ни је до вољ но.

Ћутање.
ВЛА ДИ МИР: То ли чи на шум кри ла.
ЕСТРА ГОН: Ли шћа.
ВЛА ДИ МИР: Пе пе ла.
ЕСТРА ГОН: Ли шћа. (Исто: 86–87)

Ови де ло ви њи хо вих ди ја ло га под се ћа ју на пе сму ко ју је ство рио 
је дан чо век. Вла ди мир и Естра гон се са вр ше но раз у ме ју, за јед но ства-
ра ју, и, на лик на бли зан це, има ју свој осо бен је зик. Они су у ста њу да 
се ме ђу соб но вре ђа ју ра ди за ба ве, а за тим се, по пут љу бав ни ка, ба це 
је дан дру го ме у за гр љај (Исто: 102). 

И, слич но то ме ка ко уло ге По цоа и Ла ки ја у дру гом чи ну у не ку 
ру ку би ва ју из о кре ну те, јер Ла ки са да на ка на пу во ди сле пог По цоа, 
та ко и Вла ди мир и Естра гон при кра ју дра ме по не кад из го ва ра ју рече-
ни це ко је би ви ше од го ва ра ле оном дру гом. Као што је Ру би Кон још 
одав но при ме тио, стрикт на раз дво је ност из ме ђу ова два ли ка по сте пе но 
не ста је то ком тра ја ња дра ме (coHn 1973: 214–215). На са мом кра ју пред-
ста ве, Вла ди мир је пр ви пут тај ко ји, раз о ча ран што се Го до још јед ном 
ни је по ја вио, пред ла же Естра го ну да по ђу да ље (беКет 2015: 103).

Ме ђу соб на за ви сност два глав на ли ка мо же се на зва ти и бри гом, 
чак љу ба вљу. Вла ди мир по кри ва Естра го на ка да овај за спи и же ли да 
га за шти ти од ноћ них на па сни ка ко ји га ту ку. Естра гон је нео п хо дан 
Вла ди ми ру као са го вор ник и слу ша лац. Њих дво ји ца че сто го во ре о 
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то ме ка ко ће се ра ста ти, али обо ји ца зна ју да им је су ђе но да оста ну 
за јед но:

ВЛА ДИ МИР (Уздахнедубоко): Те шко је би ти с то бом, Го го.
ЕСТРА ГОН: Бо ље би би ло да се ра ста не мо.
ВЛА ДИ МИР: Ти увек та ко ка жеш, а сва ки пут се вра тиш. (Исто: 87).

Ко ли ко год не чи ји жи вот био те жак, он је увек лак ши кад се с не-
ким де ли. Због то га, и по ред свих раз го во ра о са мо у би ству, Вла ди мир 
и Естра гон ни ка да не зву че као да о ње му озбиљ но раз ми шља ју. На 
кра ју кра је ва, са мо у би ству се нај че шће при бе га ва због уса мље но сти 
и осе ћа ја оста вље но сти. Оно се из вр ша ва у са мо ћи, и ско ро ни ка да у 
дру штву.

Се мју ел Бе кет, као об да ре ни ма те ма ти чар и за љу бље ник у шах, 
во лео је си ме три ју, па се ње го ва де ла од ли ку ју двој но шћу, ка ко у ли ко-
ви ма, та ко и у струк ту ри. Бе ке то ви ро ма ни се увек са сто је из два де ла, 
а дра ме из два чи на јед на ке ду жи не. Псе у до па ро ви, ко ји има ју глав ну 
уло гу у ско ро свим ње го вим про зним и драм ским де ли ма, ком пле мен-
тар ни су, па због то га је дан дру гом че сто иду на жив це, али су исто 
то ли ко све сни и сво је ду бо ке по ве за но сти. Вла ди мир и Естра гон, Бе ке-
тов нај по зна ти ји псе у до пар, кла си чан је при мер до пу ња ва ња и нео дво-
ји во сти ње го вих су прот ста вље них по ло ва.

Закључак
Тра ги ко ме ди ја је жа нр ко ји у по сма тра чу спа ја две емо ци је, смех 

и ту гу. Она се по ду да ра са ду ал но шћу ис ка за ној у де ли ма Се мју е ла Бе ке-
та. Пе де сет по сто шан си да се чо век спа се за овог пи сца из ра же но је у 
на вод ном са ве ту Бла же ног Ав гу сти на: „Не мој да оча ја ваш, је дан од раз-
бој ни ка је спа сен; не мој да прет по ста вљаш, је дан од раз бој ни ка је про-
клет“ (Know lSon 1997: 379). „Кључ на реч у мо јим пред ста ва ма је ‘мо жда’“, 
из ја вио је јед ном при ли ком Бе кет (пре ма wor ton 2004: 67). Са др жај свих 
ње го вих де ла ба зи ран је на том ме ђу соб ном од но су то пло – хлад но.

Те а тар ап сур да, по ја ва у кул тур ном жи во ту Па ри за 50-их го ди на 
про шлог ве ка ко јем се Бе ке то ве ра не дра ме тра ди ци о нал но при пи су-
ју, мо же се по сма тра ти као по сле ди ца ра сту ћег се ку ла ри зма, фраг мен-
та ци је све та и све про жи ма ју ће иро ни је у умет нич ким де ли ма на ста лим 
на кон Дру гог свет ског ра та. Ег зи стен ци јал на анк си о зност и на да по-
ме ша на са без на ђем уоч љи ве су и код Вла ди ми ра и Естра го на, клов-
но ва-скит ни ца ко ји стр пљи во че ка ју из ве сног Го доа.

Осим што пред ста вља ју оте ло вље ње оп ште стреп ње и дез о ри јен-
ти са но сти у умет нич ком из ра зу тог раз до бља, њих ка рак те ри ше и 
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не што ве о ма осо бе но. Ди ди и Го го при па да ју ар хе ти пу ту жних клов-
но ва у по зо ри шту и на фил му. Глав ни ли ко ви Бе ке то ве нај и зво ђе ни је 
пред ста ве спа ја ју нај и стак ну ти је еле мен те фи ло зо фи је ап сур да и хо-
ли вуд ских ко ме ди ја. Је дан од нај про сла вље ни јих ко мич них па ро ва 
не мог фил ма Стен Ло рел и Оли вер Хар ди по слу жи ли су као ва жан 
мо дел при кре и ра њу Вла ди ми ра и Естра го на. И је дан и дру ги пар 
исто вре ме но иза зи ва ју са жа ље ње и гро мо гла сан смех. Та емо тив на 
двој ност јед на је од глав них осо би на ту жних клов но ва. 

По ред то га што су све сни не до ста та ка свог парт не ра, глав ни ли-
ко ви у овој дра ми та ко ђе су све сни за ви сно сти од дру штва дру гог у 
ци љу соп стве ног оп стан ка. Псе у до пар, као јед на лич ност у два те ла, 
сво јом ком пле мен тар но шћу пру жа фи зич ку и пси хич ку по др шку сво-
јој дру гој стра ни. Они, по пут бли за на ца, ко ри сте по се бан је зик, и са-
вр ше но се раз у ме ју. Ме ђу соб на при вр же ност овог па ра, осим што је 
сме шна, ве о ма је дир љи ва. Она у се би са др жи све пред но сти и не до-
стат ке су жи во та су пру жни ка.
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Sve to zar Đ. Poš tić

SadClownsasaPerfectBeckettianPseudocouple

Sum mary

This ar tic le pre sents the main cha rac ters in Sa muel Bec kett’s play WaitingforGo
dot,Vla di mir and Estra gon, as “sad clowns”. Thеse two cha rac ters ha ve been de scri bed 
as a “pse u do co u ple”, or one per son in two bo di es, which of ten ap pe ar in Bec kett’s cre a-
ti ons. Тheir op po si te yet com ple men tary fe a tu res ma ke them re call the twin ar chetype  
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or a mar ried co u ple. With the ir co mic ap pe a ran ce and va ri o us gags, they are si mi lar to 
one of the most fa mo us Hollywo od si lent film co u ples, Stan La u rel and Oli ver Hardy. 
Be si des in ci ting la ug hter, they al so ca u se pity, which ma kes them re mi ni scent of the sad 
clown cha rac ters, who ap pe ar in many the a tri cal tra di ti ons of va ri o us cul tu res and ren ders 
them per fect pro ta go nists of a tra gi co medy. One of the most im po r tant cha rac te ri stics of 
Vla di mir and Estra gon is that, alt ho ugh of ten in con flict, they are mo re than awa re of 
the ir in se pa ra bi lity and mu tual de pen den ce. The pre sen ce of the part ner gi ves them mo-
ral and physi cal sup port in the world of au ste rity, bo re dom, and nag ging ho pe les sness. 

Keywords: Sa muel Bec kett, WaitingforGodot, Vla di mir and Estra gon, La u rel and 
Hardy, pse u do co u ple, sad clowns.
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АЛЕК САН ДАР Б. ДА ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти*

Oригинални на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

ИН ТЕР АК ТИВ НОСТ И НА РА ТИВ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се де фи ни шу пој мо ви ин тер ак тив ност и на ра тив, пра те се 
њи хо ве те о риј ске осно ве, ука зу је се на њи хо ве фун да мен тал не раз ли ке, као и на мо-
гућ но сти њи хо ве ко ег зи стен ци је. Ана ли зом Шек спи ро ве Буре у по став ци Деј ви да 
Зал ца на Уни вер зи те ту Џор џи ја по ка зу је се јед на од мо гу ћих упо тре ба ин тер ак тив них 
тех но ло ги ја у про из вод њи на ра ти ва у те а тру.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин тер ак тив ност, на ра тив, игра, ка у зал ност, афордaнс.

„Тре ба, да кле, као што се и у дру гим ми ме тич ким уми је ћи ма јед-
но опо на ша ње од но си на је дан пред мет, да и фа бу ла – јер је опо на ша-
ње рад ње – бу де опо на ша ње рад ње ко ја је је дин стве на а та ко ђер и 
пот пу на. Шта ви ше, до га ђа ји ко ји са чи ња ва ју фа бу лу тре ба да бу ду 
та ко са ста вље ни да се, ако се је дан од њих пре мет не или оду зме, про-
ми је ни и по ре ме ти цје ли на“ (ari Sto tel 1983: 23–24).

За Ари сто те ла је сва ки по је ди нач ни на ра тив де фи ни сан не про-
мен љи вим ре до сле дом и са др жа јем сег ме на та ко ји чи не је дан од ре ђе-
ни на ра тив. Сва ка про ме на ства ра но ви на ра тив.

„Ком би на ци ја ига ра (ин тер ак тив них) и на ра ти ва ри зи ку је да по-
ква ри и је дин стве ност и пот пу ност“ (Juul 1999: 7).

Ма стер рад Је спе ра Ју ла (Je sper Juul) о ком пју тер ским игра ма и 
ин тер ак тив ној фик ци ји под на сло вом Сукобизмеђуигреинаратива 
ре ле ван тан је и у ши рим окви ри ма, јер на ме сту ком пју тер ске игре може 
би ти би ло ко ји ди ги тал ни ин тер ак тив ни си стем на су прот на ра ти ву у 
би ло ко јем ње го вом об ли ку. Ди ги тал ни ин тер ак тив ни си стем је кључ ни 
еле ме нат ве ћи не ра до ва ин тер ак тив не умет но сти.

„Тер мин ин тер ак тив на умет ност слу жи као од ред ни ца спе ци фич не 
ка те го ри је ком пју тер ски по др жа них ра до ва у ко ји ма се од ви ја ин тер-
ак ци ја из ме ђу ди ги тал ног ком пју тер ског си сте ма и ко ри сни ка/кон зу-
ме на та“ (Kwa SteK 2013: 4).

* jo va na da vic @gmail.co m
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Каузалност
При ро да ими та ци је рад ње у драм ском те а тру и при ро да ак ци је 

ко ја је у ин тер ак ци ји ствар на, ма кар у вир ту ел ном сми слу, на чу дан 
на чин под се ћа ју на не склад при ро де сним ка и при ро де жи вог из во ђе-
ња. У јед ном слу ча ју је реч о до га ђа ју и сним ку до га ђа ја, а у дру гом 
се ими та ци ја рад ње сре ће са ствар ном рад њом. Не склад по ста је ви-
дљив ако обра ти мо па жњу на ка у зал ност. У драм ском те а тру, сход но 
при ро ди драм ског те а тра, сви узроч но-по сле дич ни од но си су од глу-
мље ни и у ве ли кој ме ри про из вољ ни. 

„... уче сни ци су из вор не пред ви ди во сти“ (Kwa SteK 2013: 12).
Ци тат Ка тје Ква стек (Ka tja Kwa stek) од но си се на ин тер ак ци ју 

чо ве ка и ком пју те ра у ин тер ак тив ном умет нич ком де лу и вр ло ја сно 
ве зу је не пред ви ди вост за чо ве ка/уче сни ка/ин тер ак то ра. На су прот уче-
сни ку/ин тер ак то ру, ин тер ак тив ни си стем ће на кон крет ни ин пут (ак-
ци ју) увек има ти кон крет ну ре ак ци ју, ко ја је од ре ђе на мо гућ но сти ма 
и за ко ни то сти ма си сте ма, а са мим тим и пред ви ди ва. Дру гим ре чи ма, 
ин тер ак тив ни си стем је из вор пред ви ди во сти. Драм ску пред ста ву, за 
раз ли ку од ин тер ак ци је чо ве ка и ком пју те ра, од ли ку је ин тер ак ци ја 
чо ве ка и чо ве ка. То зна чи да је не пред ви ди вост при сут на на оба кра ја 
ин тер ак тив не ве зе. Под тим усло ви ма ни је мо гу ће го во ри ти о ствар ној 
ин тер ак ци ји, јер ин тер ак тив ност по сто ји го то во ис кљу чи во у ме та фо-
рич ном сми слу (из у зе так би би ли сви фи зич ки кон так ти из ме ђу глу-
ма ца, јер ка рак тер ка у зал но сти ак ци је и ре ак ци је од ре ђу ју фи зич ки 
за ко ни ствар ног све та у ко ме се пред ста ва од и гра ва). По што је ин тер-
ак ци ја од глу мље на, она сво ју при вид ну ка у зал ност за сни ва на драм-
ском тек сту и глу мач ко-ре ди тељ ским ре ше њи ма, а не на ствар ним 
ин тер ак тив ним ве за ма.

У ин тер ак тив ном си сте му ка у зал ност је и ствар на и ве о ма пре ци-
зно од ре ђе на, у сми слу да је увек ја сно ко ја и ка ква ак ци ја иза зи ва 
ко ју и ка кву ре ак ци ју. Уну тар та квог ин тер ак тив ног си сте ма је мо гу ће 
ин те гри са ти и од ре ђе не еле мен те про из вољ но сти или слу чај но сти 
(ге не ра тор слу чај них бро је ва или ин пут ко ји по ти че од жи вог из во ђа-
ча), али осно ву функ ци о ни са ња ин тер ак тив ног си сте ма чи не увек ја сно 
уре ђе ни узроч но-по сле дич ни од но си. Ти од но си мо гу би ти и пот пу но 
про из вољ ни, у сми слу по ре ђе ња са узо ри ма у ре ал ном све ту, али ка-
рак тер и сте пен про из вољ но сти је ис кљу чи во у над ле жно сти ди зај не-
ра/про гра ме ра, да кле осо бе ко ја кре и ра ин тер ак тив ни си стем, а ин-
тер ак тор, осо ба ко ја ко ри сти ин тер ак тив ни си стем, мо же је ди но са 
ма ње или ви ше ве шти не ко ри сти ти ин тер ак тив ни си стем. 

„Ин тер ак ци ја чо век –ком пју тер у ре ал ном вре ме ну је по сре до ва на 
са рад ња ди зај не ра (про гра ме ра) и ин тер ак то ра“ (la u rel 2014: 110).
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Та са рад ња се кре ће у окви ри ма ја сно уре ђе них хи је рар хиј ских од-
но са, јер ин тер ак тор мо же да де ла је ди но у окви ри ма да то сти кон крет ног 
ин тер ак тив ног си сте ма и не мо же да ме ња си стем уну тар ко га се кре-
ће, из у зев ка да му про гра мер не омо гу ћи и та кву вр сту ин тер ак ци је.

„Уче шће ин тер ак то ра у ау тор ству је на ни жем ступ њу од ди зај-
не ра та ко да они (ин тер ак то ри) ства ра ју под раз ли чи тим вр ста ма и 
ни во и ма огра ни че ња ко је је од ре дио ди зај нер“ (la u rel 2014: 112).

Уло ге ди зај не ра/про гра ме ра и ко ри сни ка/ин тер ак то ра су стро го 
по де ље не. Ди зај нер кре и ра ин тер ак тив ни свет и ње го ва пра ви ла, а 
ин тер ак тор ко ри сти мо гућ но сти за ак ци ју ин тер ак тив ног све та.

„Ди зај не ри и ин тер ак то ри за јед нич ки кре и ра ју це ли ну ак ци је на 
сло жен на чин, чак и ако ни су у исто вре ме при сут ни. Фи нал ни об лик 
за пле та (на ра ти ва) не мо же да кон тро ли ше ис кљу чи во ди зај нер; он ће 
би ти об ли ко ван и из бо ри ма и ак ци ја ма ин тер ак то ра/игра ча“ (la u rel 
2014: 110).

Игра
За ову при ли ку игру ће мо де фи ни са ти као до бро вољ ну ак тив ност 

ко ја се од ви ја по од ре ђе ним пра ви ли ма, ко ја у ве ћој или ма њој ме ри 
оста вља ју игра чу сло бо ду из бо ра за кон крет ну ак ци ју, али увек у окви-
ру гра ни ца од ре ђе них пра ви ли ма игре.

Наратив
„Основ ни про блем са на ра ти вом је то што се он не мо же по сма-

тра ти не за ви сно, по се би, већ са мо кроз не ки дру ги ме ди јум као што 
су усме но при по ве да ње, ро ман и филм. Кла си чан ар гу мент у ко рист 
те зе по сто ја ња на ра ти ва је чи ње ни ца да се при ча мо же пре ве сти из 
јед ног ме ди ју ма у дру ги” (Juul 1999: 31).

У слу ча ју на ра ти ва, пи та ње ко је ау тор ком плет ног де ла је ре ше-
но пре не го што пу бли ка поч не да кон зу ми ра де ло. На ра тив у би ло 
ком об ли ку је за вр ше но, за о кру же но де ло на чи ји об лик пу бли ка-кон-
зу мен ти не мо же да ути че. Још пре ци зни је би се мо гло ре ћи да уче шће 
кон зу ме на та у об ли ко ва њу де ла ни је ни пред ви ђе но и да они ни у 
јед ном тре нут ку не мо гу да на пу сте за бран па сив них кон зу ме на та. 
Ин тер ак тив но де ло, би ло да је реч о ком пју тер ској игри или де лу ин-
тер ак тив не умет но сти, увек оста је отво ре но, у нај до слов ни јем сми слу, 
јер под ра зу ме ва уче шће ин тер ак то ра у од ви ја њу ин тер ак ци је. 

„Ак тив ност у ко јој уче ству ју чо век и ком пју тер мо же се, за раз-
ли ку од по зо ри шног ко ма да, фор му ли са ти је дин стве но сва ки пут ка да 
се из во ди“ (la u rel 2014: 85–86).
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Брен да Ло рел (Bren da La u rel) под по зо ри шним ко ма дом у овом 
слу ча ју очи глед но ми сли ис кљу чи во на драм ски текст, ко ји се за раз-
ли ку од жи вог из во ђе ња по зо ри шне пред ста ве не ме ња по нов ним чи-
та њем. Она од мах по том пре ци зно ло ци ра из вор ва ри ја бил но сти.

„Из вор ва ри ја бил но сти су љу ди, кроз њи хо ве из бо ре и ак ци је, ко је 
од ра жа ва ју раз ли чи те ци ље ве, сти ло ве и спо соб но сти. Дру ги из вор 
мо гу би ти еле мен ти као што је уче ње или слу чај ност, а ко ји су укљу-
че ни у ак тив ност на ни воу про це си ра ња“ (la u rel 2014: 85–86).

Слу чај ност ко ја је укљу че на у ак тив ност на ни воу про це си ра ња 
је за пра во ка рак те ри сти ка си сте ма ко ји вре ме ном ме ња сво ја свој ства. 
Ипак, на чин на ко ји ће си стем ме ња ти сво ја свој ства, као и мо гу ће 
раз ме ре тих про ме на, од ре ђен је и огра ни чен ко дом ко ји је де ло ди зај-
не ра/про гра ме ра. Дру гим ре чи ма, по ред ин тер ак то ра и ин тер ак тив ни 
си стем мо же би ти из вор ва ри ја бил но сти, али та ва ри ја бил ност се увек 
кре ће уну тар уна пред од ре ђе них гра ни ца и ни је у пот пу но сти не пред-
ви ди ва. 

„У ин тер ак тив ној ме диј ској умет но сти не пред ви ди вост је обич но 
оте ло вље на у ре ак ци ја ма кон зу мен та“ (Kwa SteK 2013: 12).

Та не пред ви ди вост је углав ном огра ни че на са мо на ре ак ци је ин-
тер ак то ра/кон зу мен та и нај че шће не об у хва та дру ги пол ин тер ак тив не 
ве зе, а то је ин тер ак тив ни си стем. Ин тер ак то ро ве ак ци је су не пред ви-
ди ве, али у тре нут ку сво је ре а ли за ци је сва ка ак ци ја по ста је кон крет-
на у сми слу да се мо же из ра зи ти од ре ђе ним фи зич ким па ра ме три ма. 
Ти кон крет ни па ра ме три, као што сам већ по ме нуо, узро ко ва ће исто 
та ко кон кре тан од го вор/ре ак ци ју ин тер ак тив ног си сте ма. Ка рак тер 
тог од го во ра ин тер ак тив ног си сте ма за ви си ће од вр сте и ка рак те ри-
сти ка са мог си сте ма, или пре ци зни је, од афор дан са тог си сте ма.

Афорданс
Чин фи нал не ар ти ку ла ци је ин тер ак тив ног де ла је увек пре пу штен 

ин тер ак то ру у окви ру пре ци зно од ре ђе них мо гућ но сти ко је де фи ни ше 
афор данс кон крет ног ин тер ак тив ног си сте ма. Афордaнс (аffordance) 
је сте тер мин ко ји озна ча ва мо гућ ност ак ци је ко ри шће њем не ког објек та 
или окру же ња. Пси хо лог Џејмс Џ. Гиб сон (Ja mes J. Gib son) де фи ни сао 
је афор данс као „мо гућ но сти ак ци је“ ко је су ла тент не у окру же њу и 
не за ви сне од мо гућ но сти по је дин ца да их уо чи, али увек у од но су на 
аген те (ко ји мо гу би ти и љу ди и жи во ти ње) и за то увек за ви сне од њи-
хо вих спо соб но сти. „До налд Нор ман ко ри сти тер мин ‘афор данс’ (af for-
dan ce) да би опи сао ак ци о ни по тен ци јал обје ка та. Афор данс се од но си 
на ствар не, чу ли ма до ступ не ка рак те ри сти ке од ре ђе них ства ри, по-
себ но оне ка рак те ри сти ке ко је од ре ђу ју ка ко ства ри мо гу би ти упо-
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тре бље не“ (Kwa SteK 2013: 98). Ин тер ак тор мо же да се кре ће са мо у 
уна пред од ре ђе ним окви ри ма афор дан са, а ње го во по зна ва ње мо гућ-
но сти за ак ци ју је од лу чу ју ће за фи нал ну ар ти ку ла ци ју ин тер ак тив ног 
про це са.

„Ин тер ак тив ност и са мим тим естет ско ис ку ство су од ре ђе ни не 
са мо ствар ним по тен ци ја ли ма ин тер ак тив ног си сте ма, већ та ко ђе њи-
хо вом ин тер пре та ци јом и зна че њи ма ко је њи ма (по тен ци ја ли ма) при-
пи су је кон зу мент“ (Kwa SteK 2013: 28).

Улогедизајнераинтерактивногсистемаиинтерактора
„Мо ја рад на хи по те за је де фи ни са ње ин тер ак тив ног умет нич ког 

де ла као умет нич ки кон фи гу ри са ну мо гућ ност за ин тер ак ци ју, ко ја 
кон кре ти зу је свој об лик са мо кроз сва ку но ву ре а ли за ци ју од стра не 
кон зу мен та“ (Kwa SteK 2013: 47).

Уз не знат не из ме не, го ре на ве де ну де фи ни ци ју мо гли би смо при-
хва ти ти и као де фи ни ци ју по зо ри шне пред ста ве. На ме сту умет нич ки 
кон фи гу ри са не мо гућ но сти за ин тер ак ци ју (афор данс) ста ја ли би драм-
ски текст и кон крет на сцен ска ре ше ња, а на ме сту кон зу мен та (ин тер-
ак то ра) био би по зо ри шни глу мац, ко ји кроз сва ку но ву ре а ли за ци ју 
кон кре ти зу је об лик по зо ри шне пред ста ве.

„За то што је кон зу мент ак тив но уче ство вао у фор мал ној ре а ли-
за ци ји ра да, не ки ау то ри твр де да он тре ба да бу де сма тран ко а у то ром“ 
(Kwa SteK 2013: 45).

У слу ча ју по зо ри шне пред ста ве, уче шће глум ца у ау тор ству кон-
крет не пред ста ве се не до во ди у пи та ње, а исто та ко ни ко не спо ри да 
је ау тор ство пи сца драм ског тек ста или ре ди те ља дру га чи је вр сте од 
ау тор ства глум ца. Чи ни се да ту не ма ни ка кве су штин ске раз ли ке у 
од но су на си ту а ци ју про гра ме ра/ди зај не ра ин тер ак тив ног си сте ма и 
кон зу мен та/ин тер ак то ра.

„Ау тор ство ди зај не ра (про гра ме ра) дру га чи је је вр сте од кре а тив-
ног ин пу та игра ча (ин тер ак то ра); ди зај нер је ау тор све та (вир ту ел ног 
и ин тер ак тив ног) и ње го вог афор дан са, док играч кре и ра од ре ђе не 
пу та ње кроз свет, за ко је се мо же ре ћи да су игра че ви за пле ти/на ра-
ти ви“ (la u rel 2014: 111).

Та ко гле да но ком пју тер ска игра се мо же схва ти ти и као ма ши на 
за про из вод њу на ра ти ва, али она са ма ни је на ра тив. Исто би смо мо гли 
ре ћи и за по зо ри шну сце ну са глум ци ма, ко ји у од глу мље ном про це-
су ин тер ак ци је про из ве ду на ра тив кон крет не по зо ри шне пред ста ве. 
Очи глед но, ин тер ак ци ја мо же би ти упо тре бље на у про це су ства ра ња 
на ра ти ва. Да би, сход но Ари сто те ло вој тврд њи на по чет ку тек ста, фа-
бу ла би ла пот пу на, нео п ход но је да на ра тив бу де за вр шен. Ово зна чи 
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да на ра тив по ста је на ра тив тек ка да је за вр шен, а у про це су ства ра ња 
на ра тив је ин тер ак ци ја, глу мље на или ствар на, све јед но. „Ком пју тер-
ске игре ни су на ра ти ви, не го фе но мен чи ји ква ли те ти су у ис тра жи-
ва њу и мо гућ но сти по на вља ња“ (Juul 1999: 86).

Ови ква ли те ти су при сут ни и у ин тер ак тив ном умет нич ком де лу 
у би ло ком об ли ку.

„Деј вид Ро ке би: ‘Ја сам ин тер ак тив ни умет ник. Ја ства рам до жи-
вља је.’“ (Juul 1999: 48).

Пре ци зни ја фор му ла ци ја од Ро ке би је ве (Da vid Ro keby) би ла би: 
„Ја ства рам пред у сло ве/мо гућ но сти за до жи вља је.“

Време/просторнаративаивреме/просторинтеракције
„Чи ни се да по сто ји су коб из ме ђу вре ме на игре (ин тер ак тив но сти) 

и (вре ме на) на ра ти ва: Ка да је не што ин тер ак тив но – као игра – ин тер-
ак тив ност се мо ра од ви ја ти са да, ка да играч би ра оп ци ју. Основ на 
ка рак те ри сти ка на ра ти ва је да је он не што из про шло сти. Слич но то ме, 
про стор се тре ти ра дру га чи је: ком пју тер ска игра увек кре и ра про стор 
по ко ме се играч мо же кре та ти, али на ра ти ви се за сни ва ју на из бе га-
ва њу не ин те ре сант них про сто ра; пут се опи су је је ди но ка да се не што 
ствар но до га ђа. За на ра тив је есен ци јал но да се на ра ци ја не од ви ја кон-
стант ном бр зи ном, већ се стал но ме ња ко ри сте ћи на из ме нич но са же-
то при по ве да ње, ре зо ве/елип се (вре мен ске ско ко ве) и сце не (у вре мен-
ском кон ти ну и те ту). Ком пју тер ска ак ци о на игра се ба зи ра на ре ал ном 
вре ме ну и под ра зу ме ва не пре кид ну кон тро лу игра ча“ (Juul 1999: 7).

Јед на од карак теристикa на ра ти ва je та да је он увек за о кру жен, 
при пре мљен и за вр шен у про шлом вре ме ну, без об зи ра на ди је гет ско 
вре ме ко је тре ба да пред ста вља. Ово под се ћа на са др жај Ма но ви че вог 
ди на мич ног екра на ко ји при ка зу је са мо сним ке про шлог вре ме на. Кон-
кре тан при мер та квог ди на мич ног екра на је би о скоп ска про јек ци ја игра-
ног фил ма, а филм је ме диј у ко ме се на ра тив мо жда и нај че шће ма ни-
фе сто вао то ком ХХ ве ка. С дру ге стра не, ин тер ак ци ја се мо же ре а ли-
зо ва ти са мо у са да шњем вре ме ну, а то ве о ма ли чи на упу ће ност по зо-
ри шта на са да шње вре ме, а са мим тим и на ра диј ски или те ле ви зиј ски 
про грам ужи во. Фи нал на ар ти ку ла ци ја на ра ти ва се увек до го ди ла у 
про шлом вре ме ну, а фи нал на ар ти ку ла ци ја ин тер ак ци је се до га ђа са мо 
у са да шњо сти. Не склад је очи гле дан. Ово у до слов ном сми слу зна чи 
да ни је мо гу ћа ин тер ак ци ја ко ја би ак ци јом у са да шњем вре ме ну узро-
ко ва ла ре ак ци ју у ви ду до га ђа ја ко ји се већ до го дио у про шло сти.

„Не мо же се ути ца ти на не што што се већ до го ди ло. То зна чи да 
ни је мо гу ће има ти ин тер ак тив ност и на ра тив ност у исто вре ме“ (Juul 
1999: 35).
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Тврд ња да ни је мо гу ће има ти ин тер ак тив ност и на ра тив ност у 
исто вре ме за слу жу је ви ше па жње и њом ћу се по за ба ви ти ка сни је. 
Про шлост је у сва ком слу ча ју ван до ма ша ја ин тер ак ци је, али у слу ча-
је ви ма ка да из ме ђу ак ци је и ре ак ци је по сто ји би ло ка кво вре мен ско 
од ла га ње ре ак ци је, ин тер ак ци ја не ми нов но за хва та и бу дућ ност. Све-
јед но је да ли до од ла га ња вре ме на ре ак ци је до ла зи због не мо гућ но сти 
си сте ма да про це си ра аде кват ну и пот пу ну ре ак ци ју у ре ал ном вре-
ме ну, или је реч о на мер ном и пла ни ра ном про ду же њу вре ме на ре ак-
ци је. Сту пи ти у ин тер ак ци ју се не мо же ни у про шлом ни у бу ду ћем 
вре ме ну, иа ко је у од ре ђе ним слу ча је ви ма мо гу ће да ак ци ја у са да шњем 
вре ме ну иза зо ве ре ак ци ју ко ја ће се од ви ја ти у не ком бу ду ћем вре ме-
ну, а ко је ће опет у тре нут ку од ви ја ња ре ак ци је би ти са да шње вре ме. 

Ин тер ак ци ја са вир ту ел ним све том зах те ва по сто ја ње вир ту ел ног 
све та у це ло сти, без об зи ра на то да ли се у ње му од ви ја ак ци ја или 
не, а на ра тив се ба ви са мо оним про сто ри ма у ко ји ма се од ви ја од ре-
ђе на рад ња, а и та да ве о ма се лек тив но. 

„На ра тив ност и ин тер ак тив ност се не мо гу од ви ја ти у исто вре ме. 
На ра ци ја под ра зу ме ва вре мен ске ско ко ве и са жи ма ње вре ме на, ин тер-
ак тив ност зах те ва ре ал но вре ме“ (Juul 1999: 8).

Са овом те зом се мо гу сло жи ти са мо ако се ми сли да се уну тар 
јед ног си сте ма не мо же исто вре ме но од ви ја ти на ра тив ност и ин тер ак-
тив ност. Не ви дим за што два или ви ше ин тер ак тив них си сте ма не би 
мо гли омо гу ћи ти си мул та но од ви ја ње и ин тер ак ци је и на ра ти ва. Оста је 
отво ре но пи та ње сми сла и функ ци о нал но сти евен ту ал них ко ре ла ци ја 
из ме ђу си сте ма за про из вод њу на ра ти ва и ин тер ак тив ног си сте ма, који 
и сам про из во ди на ра ти ве, али то је пи та ње на ко је тре ба да од го во ри 
сва ки по је ди нач ни умет нич ки про је кат.

Од ви ја ње у ре ал ном вре ме ну је од ви ја ње ужи во. Са да шње вре ме 
је тре ну так у вре мен ском то ку у ко ме до га ђа је до жи вља ва мо ди рект-
но и пр ви пут, а не као се ћа ње или раз ми шља ње о бу ду ћим до га ђа ји-
ма или њи хо во пред ви ђа ње. По јам са да шњег вре ме на се не по ду да ра 
са пој мом ре ал но вре ме, јер се ре ал но вре ме (real-ti me) не од но си ни 
на ко ји кон кре тан тре ну так, или би ло ко ји дру ги вре мен ски пе ри од, 
већ на бр зи ну про ти ца ња вре ме на ко ја је иден тич на бр зи ни про ти ца-
ња вре ме на у ре ал ном све ту. У све тлу Ајн штај но вих те о ри ја ово је 
крај ње про бле ма тич на тврд ња, али пред мет ис тра жи ва ња је у овом 
слу ча ју огра ни чен на ре ал ни свет пла не те Зе мље, те те о ри ју ре ла тив-
но сти овом при ли ком мо же мо оста ви ти по стра ни.

Ин тер ак ци ја мо же би ти ре а ли зо ва на са мо у са да шњем вре ме ну, 
а уко ли ко се од ви ја у ре ал ном вре ме ну (real-ti me in ter ac tion), он да за 
њу та ко ђе мо же мо ре ћи да се од ви ја ужи во. То са да шње вре ме мо же 
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би ти и са мо тре ну так ре а ли за ци је јед не од по ну ђе них и уна пред при-
пре мље них оп ци ја, као што је то слу чај код ин тер ак тив не књи жев но-
сти или ин тер ак тив ног фил ма, а мо же се од ви ја ти и у мно го ду жем 
вре мен ском пе ри о ду, као што је то слу чај код ак ци о них ига ра у пр вом 
ли цу, где тра ја ње за ви си од из др жљи во сти игра ча/ин тер ак то ра. Ка-
рак те ри сти ке ин тер ак тив но сти су пер ма нент ност и од ви ја ње у са да-
шњем вре ме ну. 

„Ак ци о на игра на ком пју те ру увек про ти че бр зи ном про ти ца ња 
сце не: јед на ми ну та у вре ме ну игре од го ва ра јед ној ми ну ти игра ња. 
Ово не зна чи да сва ка игра тра је јед на ко вре ме“ (Juul 1999: 35).

Срод ност ко ја по ве зу је по зо ри ште и ком пју тер ске игре, што се 
мо же про ши ри ти и на сва ко ри шће ња би ло ког ин тер ак тив ног си сте ма, 
је сте ка рак те ри сти ка да се и је дан и дру ги фе но мен од ви ја ју ужи во. 
Упра во та осо би на омо гу ћа ва ко ег зи стен ци ју два фе но ме на. Ин тер ак-
ци ја мо же би ти функ ци о нал на у на ра ти ву ка да се ко ри сти у сег мен-
ти ма на ра ти ва ко ји се од ви ја ју у ре ал ном вре ме ну, без об зи ра на то 
што то ре ал но вре ме мо жда у ди је гет ском све ту по зо ри шне сце не не 
пред ста вља са да шње вре ме, већ про шлост или бу дућ ност. Чак и у 
слу ча је ви ма син хро ног од ви ја ња на ра ти ва и ин тер ак ци је, па и ка да је 
ин тер ак ци ја пот пу но у слу жби од ре ђе ног де ла на ра ти ва, ин тер ак тив-
ност и на ра тив оста ју два пот пу но одво је на и раз ли чи та фе но ме на. 
На рав но, ин тер ак ци ја, ко ја је и са ма про цес, си гур но мо же би ти упо-
тре бље на у про из вод њи на ра ти ва.

„Са да шњост игре спре ча ва је да бу де пред ста вља ње не че га што 
се до га ђа у дру гом вре ме ну” (Juul 1999: 37).

Про ток ре ал ног вре ме на у ре ал ном све ту увек се од ви ја у са да-
шњем вре ме ну. То не мо ра би ти слу чај са ди је ге тич ким вре ме ном у 
по зо ри шној сце ни ко ја про ти че бр зи ном про ти ца ња ре ал ног вре ме на, 
а ко је пре ма по тре ба ма на ра ти ва мо же пред ста вља ти и про шло и бу-
ду ће вре ме. Ов де ис кљу чи во ми слим на де ло ве на ра ти ва у ко ји ма не ма 
вре мен ских ско ко ва, од но сно сег мен те за ко је је ка рак те ри стич но је-
дин ство вре ме на, што прак тич но зна чи да се бр зи на про ти ца ња до га-
ђа ја и бр зи на про ти ца ња де ла на ра ти ва ко ји тај до га ђај описујe по ду-
да ра ју, ка ко ме ђу соб но та ко и са бр зи ном про ти ца ња ре ал ног вре ме на. 

„На ра ти ви у вер бал ном об ли ку мо ра ју оба ве зно озна чи ти вре ме 
до га ђа ја у од но су на на ра тив но вре ме: ја мо гу ис при ча ти при чу а да 
не од ре дим ме сто где се до га ђа, и да ли је то ме сто ви ше или ма ње 
уда ље но од ме ста на ком при чам при чу; го то во је не мо гу ће не ло ци-
ра ти при чу у вре ме ну у од но су на мој акт на ра ци је, јер при чу мо рам 
ис при ча ти у са да шњем, про шлом или бу ду ћем вре ме ну (Ge net te, p. 
215)“ (Juul 1999: 34).
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Међусобнаискључивостнаративаиинтеракције 
уоквируједногсистема

Већ је по ме ну то да је дан си стем не мо же исто вре ме но ре про дуко-
ва ти на ра тив и би ти ин тер ак ти ван. У слу ча ју ин тер ак тив не књи жев-
но сти на ра ци ја и ин тер ак ци ја се на из ме нич но сме њу ју. У тре ну ци ма 
чи та ња тек ста од ви ја се на ра ци ја, ко ја се пре ки да у тре нут ку ка да 
чи та лац тре ба да до не се од лу ку ко ју оп ци ју да иза бе ре, а тре ну так 
ре а ли за ци је од лу ке ин тер ак тив ним чи ном је ин тер ак ци ја. На ра ци ја 
се по но во на ста вља чи та њем по сле за вр ше не ин тер ак ци је. 

Исто вет но сме њи ва ње на ра ци је и ин тер ак ци је ка рак те ри стич но 
је и за пр ви ин тер ак тив ни филм Киноаутомат (Kinoautomat/ Člověk
ajehodům) Ра ду за Чин че ре (Radúz Čin če ra), Ја на Ро ха ча (Ján Roháč) и 
Вла ди ми ра Сви та че ка (Vladimír Svitáček), ко ји је имао пре ми је ру на 
че хо сло вач ком па ви љо ну из ло жбе Екс по 67 у Мон тре а лу 1967. го ди не. 
На де вет ме ста у фил му је про јек ци ја би ла за у ста вља на, а мо де ра тор 
је из ла зио пред пу бли ку и тра жио да гла са за јед ну од две оп ци је на-
став ка рад ње. Пре кид про јек ци је је у овом слу ча ју од сли ка вао су штин-
ско ста ње ства ри, а то је пре кид на ра ци је ко ју сме њу је ин тер ак ци ја, 
од но сно ре а ли за ци ја од лу ка из ме ђу две по ну ђе не оп ци је. Киноауто
мат је у осно ви филм ко ји има две вер зи је чи ји се по је ди ни сег мен ти 
раз ли ку ју. Ин тер ак тив ност се сво ди ла на од лу ку да ли ће се при ка за-
ти сег мент из јед не или дру ге вер зи је. Не ко ли ко де це ни ја ка сни је две 
вер зи је су син хро но еми то ва не на ка на ли ма ČT1 и ČT2 че шке те ле ви-
зи је, а гле да о ци су да љин ским упра вља чем оства ри ва ли ин тер ак ци ју 
ме ња ју ћи ка на ле и вер зи је на ра ти ва по же љи. Без об зи ра на огра ниче-
ност из бо ра на са мо две оп ци је, ни мно го ком пли ко ва ни ја и бо га ти ја 
струк ту ра ин тер ак тив них ве за не ме ња су шти ну од но са на ра тив но сти 
и ин тер ак тив но сти, а то је ме ђу соб на исљу чи вост два фе но ме на у окви ру 
јед ног си сте ма. Где за вр ша ва је дан фе но мен, по чи ње дру ги, и обр ну то. 
То се ви ди и на ше ми мно го ком пли ко ва ни је струк ту ре ин тер ак тив них 
ве за. Пра во у га о ни ци пред ста вља ју на ра тив ни сег мент, а стре ли це су 
ни ти мре же рас по ло жи вих ин тер ак тив них ве за. Ни у јед ном слу ча ју 
не ма пре кла па ња, гра ни це из ме ђу два фе но ме на су кри стал но ја сне.

Ин тер ак ци ја до слов но зна чи оства ри ва ње ути ца ја или, кон крет но 
ре че но, ме ња ње све та би ло да је ства ран или вир ту е лан. Ово зна чи да 
су ин тер ак тив на књи жев ност и ин тер ак тив ни филм фор ме ко је су си-
ро ма шне ин тер ак тив но шћу, а то ва жи и за сва ку дру гу фор му у ко јој 
се ин тер ак ци ја сво ди на мо гућ ност из бо ра из ме ђу уна пред при пре-
мље них са др жа ја. То су фор ме у чи јим са др жа ји ма ин тер ак тив ност 
за у зи ма ве о ма ма ло про сто ра, без об зи ра на евен ту ал но мно штво рас по-
ло жи вих ин тер ак тив них оп ци ја, јер оне пре све га слу же као тре нут ни 
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мост из ме ђу на ра тив них сег ме на та, на ко ји ма за пра во по чи ва са др жај. 
Су прот ни слу чај је би ло ко ја ак ци о на игра у пр вом ли цу где се на ра тив 
нај че шће сво ди на крат ки увод ни филм, а све оста ло је не пре ки ну та 
ин тер ак тив ност ко ја зах те ва кон стант ну ак ци ју од стра не игра ча/ин тер-
ак то ра, за то што он/она, пре ко ин тер феј са, по ста је ин те грал ни део све-
та игре. У овом слу ча ју до ми на ци ја ин тер ак ци је је го то во ап со лут на.

Да би не што мо гло да се сма тра ин тер ак тив ним ме ди јем мо ра, 
пре ма Деј ви ду Зал цу (Da vid Z. Saltz), да за до во љи три усло ва:

1. Ди ги тал не тех но ло ги је са ди рект ним при сту пом (ran dom ac cess 
di gi tal tec hno lo gi es) омо гу ћа ва ју тре нут но кре та ње из ме ђу ме диј-
ских сег ме на та ко ји ни су су сед ни.

2. Про из вољ на ве за из ме ђу оки да ча (ак ци је) и из ла за (ре ак ци је). По-
што ком пју те ри скла ди ште и ма ни пу ли шу зву ци ма, сли ка ма и 
свим дру гим да то те ка ма у истом об ли ку – об ли ку би нар них ин-
фор ма ци ја – не по сто ји при род на, ме ха нич ка ве за из ме ђу ме диј-
ских са др жа ја и ак ци ја ко је слу же као оки да чи за по кре та ње тих 
са др жа ја, као у слу ча ју аку стич них му зич ких ин стру ме на та или 
ана лог них ме диј ских уре ђа ја као што је маг не то фон.

3. Ма ни пу ла ци ја ме ди ји ма. Нај да ле ко се жни ја осо би на ин тер ак тив них 
ме ди ја по ти че од на ше спо соб но сти да пи ше мо про гра ме ко ји ма-
ни пу ли шу ди ги тал ним ин фор ма ци ја ма на осно ву ин пу та (ак ци је).1

1 http://www2.ide hist.uu.se/dis tans/ilmh/Ren/di gi tal-in ter ac ti ve-saltz.htm
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Ин тер ак тив ност се пре ма Сти ву Дик со ну ис по ља ва у че ти ри ка-
те го ри је, или на че ти ри ни воа ин тер ак тив но сти. 

Че ти ри ни воа ин тер ак тив не умет но сти и пред ста ва ко је су по ре-
ђа не ра сту ћим ре до сле дом у од но су на отво ре ност си сте ма и кон се-
квен тан ни во и ду би ну ко ри сни ко ве ин тер ак ци је:

1. На ви га ци ја (Na vi ga tion)
2. Уче шће (Par ti ci pa tion)
3. Кон вер за ци ја (Con ver sa tion)
4. Са рад ња (Col la bo ra tion) (di xon 2007: 563).

Иа ко Дик сон ко ри сти реч ти по ви ин тер ак тив не умет но сти (types 
of in ter ac ti ve art), ми слим да се по де ла исто та ко мо же под ве сти под 
на слов ни вои ин тер ак ци је, има ју ћи у ви ду да је ау тор по де лу за сно вао 
у од но су на отво ре ност си сте ма и ду би ну ин тер ак ци је ко ју ко ри сник 
мо же да оства ри. Ови ни вои се че сто пре кла па ју и по не кад је те шко 
раз ли ко ва ти уче шће од кон вер за ци је, а кон вер за ци ју од са рад ње.

Навигација
На ви га ци ја је основ ни ни во ин тер ак тив но сти ко ји под ра зу ме ва 

мо гућ ност кре та ња по раз ли чи тим про сто ри ма си сте ма и нео п хо дан 
је услов ко ји си стем мо ра да за до во љи да би уоп ште био сма тран за 
ин тер ак ти ван. Под на ви га ци јом се под ра зу ме ва и нај јед но став ни ји 
об лик ин тер ак ци је са ком пју те ром у ви ду кли ка ми шем као од го вор на 
пи та ње „да или не“. Рад Кло да Ше но на (Cla u de Shan non), твор ца те ори-
је ин фор ма ци ја, под на зи вом Коначна машина (TheUltimateMachine, 
1952),2 до бра је илу стра ци ја нај јед но став ни јег на ви га ци о ног ни воа. Про-
стор на ви га ци је је са свим су жен и сво ди се на мо гућ ност ин тер ак то ра 
да пре ки дач по ме ри у по ло жај ко ји укљу чу је ма ши ну. Је ди на по сле-
ди ца те ак ци је је ре ак ци ја си сте ма, са за др шком од не ко ли ко се кун ди, 
у ви ду ма ле сти ли зо ва не ме тал не ру ке ко ја по диг не по кло пац на гор-
њој стра ни др ве не ку ти је и ис кљу чи уре ђај, а по том се од мах вра ћа под 
по кло пац. Ипак, овај Ше но нов ми ни ма ли стич ки „не у кро ти ви си стем“ 
има до крај но сти све де ну мо гућ ност на ви га ци је, као и иро нич ни афор-
данс. Афор данс овог си сте ма је све ден са мо на јед ну функ ци ју – соп-
стве ну не га ци ју. Ре ак ци ја си сте ма не са мо да по ни шта ва ак ци ју ин-
тер ак то ра већ и до слов но ис кљу чу је си стем вра ћа ју ћи га у ста ње пре 
ин тер ак тив ног чи на.

На ин тер не ту је на ви га ци о на ин тер ак тив ност сам чин сур фо ва ња, 
а то ва жи и за ин тер ак тив ност ве ћи не CD-ROM-ова, јер је про стор 
ко јим се ин тер ак тор кре ће прет ход но про гра ми ран и у ве ћи ни слу ча-

2 https://www.you tu be.co m/watch?v=cZ34RDn34Ws
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је ва не мо же да се ме ња. На тај на чин „ин тер ак тив ност је огра ни че на 
на ко ри сни ков (ин тер ак то ров) из бор пу та кроз ма те ри јал или вир ту-
ел но окру же ње“ (di xon 2007: 565).

Учешће
Уче шће, од но сно уче снич ку ин тер ак ци ју, Дик сон углав ном ве зу-

је за ком пју тер ске игре ка да у њи ма уче ству је је дан играч (ин тер ак тор). 
Ком пју тер ске игре исто вре ме но ка рак те ри ше и на ви га ци о на ин тер ак-
тив ност, а ни во уче снич ке ин тер ак ци је је по сле ди ца ак тив ног уче шћа 
у сло же ној ак тив но сти ко ја пре ва зи ла зи јед но став ну „А или Б?“ на-
ви га ци ју. 

Ван обла сти ком пју тер ских ига ра Дик сон сма тра да су ин ста ла-
ци је са сен зо ри ма при мер уче снич ке ин тер ак тив но сти, иа ко би се мо гло 
ре ћи да за пра во де лу ју на сва че ти ри ин тер ак тив на ни воа (на ви га ци-
ја, уче шће, кон вер за ци ја, са рад ња). И сам ау тор по де ле ин тер ак тив них 
ни воа при зна је да у ве ћи ни слу ча је ва ни је мо гу ће пре ци зно раз гра ни-
чи ти ни вое ин тер ак тив но сти, али је за то мо гу ће за кљу чи ти ко ји је 
ни во нај до ми нант ни ји и нај ва жни ји (di xon 2007: 565). Као ти пи чан 
при мер на во ди сен зор ску ин ста ла ци ју Пе ри ја Хо бер ма на (Pe rry Ho ber-
man) Фарадејевабашта (Fa ra day’s  Gar den) из 1990. го ди не у ко јој по-
се ти о ци хо да њем де лу ју на сен зо ре на по ду и та ко по кре ћу низ елек-
трич них апа ра та (ста ре гра мо фо не, филм ске про јек то ре, бу ши ли це, 
мик се ре, итд.).3

Конверзација
Иа ко у си ту а ци ји со ло игра ча не сум њи во по сто ји ди ја лог из ме ђу 

игра ча (ин тер ак то ра) и про гра ма, „софт вер рет ко да је ствар ну флек-
си бил ност ди ја ло гу, и ма да мо же би ти ‘ин те ли ген тан’ и мо же ра ди ти 
раз ли чи те или нео че ки ва не ства ри од игре до игре, ко му ни ка ци ја 
ни је ‘отво ре на’. Та мо где два или ви ше ко ри сни ка игра ју је дан про тив 
дру гог, у ре ал ном про сто ру и вре ме ну или он лајн, а по себ но где ра де 
за јед но као ти мо ви, ту ви ше до ла зи до из ра жа ја кон вер за ци о на ин тер-
ак тив ност“ (di xon 2007: 565).

Хо бер ма но ва ин ста ла ци ја из 1998. го ди не Lightpools4 је при мер 
за ин тер ак ци ју ко ја уз на ви га ци о ни и уче снич ки ни во та ко ђе ис пу ња-
ва усло ве кон вер за ци о ног ни воа. Сва ки од ин тер ак то ра опре мљен је 
фи зич ким пред ме том – фе ње ром са сен зо ром ко ји од ре ђу је ње го ву 
по зи ци ју у про сто ру. Ин тер ак то ри се кре ћу сла бо осве тље ним кру-

3 https://www.you tu be.co m/watch?v=HxQ8pum8xaU
4 https://www.you tu be.co m/watch?v=ThfQqA jU O Oo
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жним про сто ром, а ком пју тер пра ти по зи ци је фе ње ра и про јек ту је 
сли ке раз ли чи тих обје ка та на под. Про јек ци ја је кру жног об ли ка и 
ве о ма успе шно си му ли ра да је фе њер из вор све тло сне про јек ци је. Спу-
шта њем и по ди за њем фе ње ра про јек то ва ни об ли ци се ме ња ју, а у до-
ди ру са дру гим про јек ци ја ма сли ке се спа ја ју и му ти ра ју. Кон вер за-
ци ја се, по Дик со но вом ми шље њу, у овом слу ча ју од ви ја на два ни воа. 
Нај пре је то кон вер за ци ја ин тер ак то ра и си сте ма, а по том и кон вер за-
ци ја из ме ђу ви ше ин тер ак то ра ме ђу соб но.

Кон вер за ци о на ин тер ак тив ност је за сту пље на и у ин ста ла ци ји 
Text Rain5 из 1999. го ди не Ка миј Атер бек (Ca mil le Ut ter back) и Ро мија 
Ачи тув (Romy A chi tuv). Ин тер ак то ри сто је пред плат ном са зад њом 
про јек ци јом на ко јем мо гу да ви де се бе и сло ва ко ја по ла ко па да ју све 
док не до ђу у до дир са сли ком те ла ин тер ак то ра. Сли ку ин тер ак то ра 
до би је ну са ка ме ре ко ја вр ши пре нос ужи во, ин тер ак тив ни си стем на 
екра ну ком би ну је са сло ви ма ко ја не по сто је у ре ал ном про сто ру, а 
ко ја ин тер ак тор мо же да по ди же и по ме ра по екра ну по кре ти ма ру ку, 
или би ло ко јим дру гим де лом те ла, као да су део ре ал ног про сто ра. 
Ин тер ак ци ја ни је огра ни че на са мо на јед ног ин тер ак то ра, већ сви који 
се на ђу у вид ном по љу ка ме ре по ста ју ин тер ак то ри. 

Сарадња
„Ин тер ак тив на са рад ња се по ја вљу је ка да ин тер ак тор по ста је зна-

чај ни ји ау тор или ко а у тор умет нич ког де ла, до жи вља ја, пред ста ве или 
на ра ти ва“ (di xon 2007: 595).

Са рад ња, или са рад нич ки ни во ин тер ак тив но сти, под ра зу ме ва 
ве ћи ути цај ин тер ак то ра ко ји би за по сле ди цу мо гао да има и про ме не 
у струк ту ри и ре ак ци ја ма ин тер ак тив ног си сте ма. Дик сон са рад нич ки 
ни во илу стру је при ме ром спон та ног уче шћа Јо зе фа Бој са (Jo seph Beuys) 
на Нам Џун Пај ко вој (Nam Ju ne Pa ik) из ло жби ExpositionofMusic–
ElectronicTelevision из 1963. го ди не. Он је се ки ром де мо ли рао кла вир и 
на тај на чин „тран сфор ми сао оно што је до та да би ло уче снич ки ин тер-
 ак тив ни про стор у са рад нич ки (пре ско чив ши при том ни во ин тер ак-
тив не кон вер за ци је). Бојс се ни је са мо при дру жио (уче шће), или при-
сту пио ди ја ло гу са умет нич ким де лом (кон вер за ци ја); он је ура дио 
не што што је зна чај но про ме ни ло са мо умет нич ко де ло/про стор ин-
тер ак тив ног пер фор ман са“ (di xon 2007: 595). 

Иа ко је овај кон крет ни при мер из пред ди ги тал ног до ба, су шти на 
са рад нич ке ин тер ак ци је ни је се про ме ни ла ни уво ђе њем ди ги тал них 
ме ди ја. Звуч на ин ста ла ци ја у отво ре ном про сто ру Сти ве на Вил со на 

5 https://www.you tu be.co m/watch?v=toWFvXHghDk
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(Step hen Wil son) Онтарио из 1990. го ди не иде и ко рак да ље у ис тра-
жи ва њу са рад нич ке ин тер ак тив но сти. Aудио-ма те ри јал до би јен од го-
во ри ма про ла зни ка на пи та ња о ре ли ги ји при мар ни је ма те ри јал/ин пут, 
ко ји се по сле об ра де ре про ду ку је пре ко по је ди нач них звуч ни ка рас-
по ре ђе них у про сто ру. Ау дио-сним ци од го во ра су гру пи са ни пре ма 
ис по ље ном све то на зо ру ан ке ти ра них, а по том ре про ду ко ва ни та ко да 
се кон зер ва тив на ми шље ња чу ју из звуч ни ка на јед ном кра ју тр га, а 
ли бе рал на са дру гог. 

Ин тер нет је отво рио но ве мо гућ но сти за са рад нич ку ин тер ак ци-
ју пу тем он лајн до при но са раз ли чи тим про јек ти ма.

Мо гу ћи оп сег ин тер ак ци је од на ви га ци је, као нај јед но став ни је 
ка те го ри је, до са рад ње, као нај ком плек сни је ка те го ри је, опи су је и Лев 
Ма но вич ко ри сте ћи до не кле дру га чи ју тер ми но ло ги ју:

„У слу ча ју гра на ју ће ин тер ак тив но сти, ко ри сник игра ак тив ну 
уло гу у од ре ђи ва њу ко јим ће ре дом при сту па ти уна пред ге не ри са ним 
еле мен ти ма. Ово је нај јед но став ни ја вр ста ин тер ак ци је; а мо гу ће су и 
ком плек сни је вр сте у ко ји ма су и еле мен ти и струк ту ра це лог објек та 
или мо ди фи ко ва ни или ге не ри са ни у то ку ин тер ак ци је ко ри сни ка са 
про гра мом. Та кву при ме ну мо же мо на зва ти отво ре на ин тер ак ци ја да 
би смо је раз ли ко ва ли од за тво ре не ин тер ак ци је ко ја ко ри сти фик сне еле-
мен те аран жи ра не у фик сне гра на ју ће струк ту ре“ (Ma no vicH 2001: 40).

У Ма но ви че вој за тво ре ној ин тер ак ци ји ре ла тив но ла ко рас по зна-
је мо на ви га ци о ну ин тер ак тив ну па ра диг му, а у отво ре ној ин тер ак ци-
ји нај сло же ни ји ни во за ко ји је ка рак те ри стич на са рад нич ка ин тер ак-
тив на па ра диг ма. Ка ко је за за тво ре ну ин тер ак ци ју ти пич на уна пред 
од ре ђе на струк ту ра ин тер ак тив них ве за и уна пред фик си ра ни еле мен-
ти, то у пот пу но сти од го ва ра da ta-in ten si ve works-у Ка тје Ква стек, или 
ин тер ак тив ним си сте ми ма ко ји се пре све га за сни ва ју на уна пред при-
пре мље ним ме диј ским да то те ка ма, ко је ће у ве ћи ни слу ча је ва у про-
це су ин тер ак ци је оста ти не про ме ње не. Отво ре на ин тер ак ци ја, ко ја 
под ра зу ме ва мо ди фи ка ци ју или чак ге не ри са ње да то те ка и ин тер ак-
тив них ве за, је сте дру га чи јим тер ми ни ма опи сан pro cess-in ten si ve work.

Могућностикоегзистенцијенаративаиинтеракције
„У ин тер ак тив ној умет но сти кон зу мент пре у зи ма функ ци ју глум-

ца“ (Kwa SteK 2013: 83).
Зал цо ва по став ка Шек спи ро ве Буре на Уни вер зи те ту Џор џи ја (Uni-

ver sity of Ge or gia) ко ри сти ла је тех но ло ги ју real ti me mo tion cap tu re. Глу-
ми ца ко ја игра Ари је ла, ва зду шног ду ха, кон тро ли ше пре ко сен зо ра, 
ко ји су део си сте ма mo tion cap tu re, сво је тро ди мен зи о нал но вир ту ел но 
те ло, а оно је на сце ни уз жи ву глу ми цу при сут но као ви део-про јек ци ја. 
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Глу мац ко ји игра Про спе ра ко му ни ци ра са Ари је ло вим про јек то ва ним 
вир ту ел ним те лом, а не ди рект но са глу ми цом ко ја сво јим по кре ти ма 
ани ми ра вир ту ел ног Ари је ла.

Чи ни се да је ре ди тељ Деј вид Залц, бар у овом кон крет ном слу-
ча ју, ус пео да ускла ди не по мир љи ве ка рак те ри сти ке фе но ме на ин тер-
ак ци је и на ра ти ва. По све му су де ћи, ов де је реч о драм ској пред ста ви 
на осно ву кла сич ног тек ста у ко ју је функ ци о нал но ин кор по ри ра на 
ин тер ак тив на тех но ло ги ја. Овај спој на ра ти ва и ин тер ак ци је је ли шен 
ком про ми са ко ји би ишао на у штрб при ро де би ло на ра ти ва, би ло ин-
тер ак ци је. То не зна чи да из ме ђу два фе но ме на вла да рав но прав ност. 
На про тив, ја сно је да је на ра тив до ми нан тан, а да је ин тер ак тив но сти 
да та пу на сло бо да, али у окви ру стро го оме ђе не функ ци је по кре та ња 
вир ту ел ног Ари је ла. 

Дру га чи је ни је ни мо гу ће. На ра тив ни је ин тер ак ци ја, али ин тер-
ак ци ја мо же би ти упо тре бље на у про из вод њи на ра ти ва. Очи глед но је 
мо гу ће уну тар на ра ти ва про на ћи функ ци ју ко ја се мо же пре пу сти ти 
ин тер ак тив но сти, као што и ин тер ак ци ја мо же има ти на ра тив ни оквир, 
али се ни у јед ном тре нут ку не до во ди у пи та ње при мат би ло јед ног, 
би ло дру гог фе но ме на. Дру гим ре чи ма, је дан од ова два фе но ме на је 
увек до ми нан тан. 

Мо гу ће је го то во не так ну ту струк ту ру јед ног ин тер ак тив ног си-
сте ма сме сти ти у раз ли чи те на ра тив не окви ре, а да се при том не интер-
ве ни ше у по сто је ће ин тер ак тив не ве зе. 

„Еви дент но је да на ра тив ни оквир ни је увек игра ње (са ме) игре и 
да он мо же би ти за ме њен дру гим на ра ти вом. Spa ce In va ders мо гу би ти 
бр зо из ме ње ни у игру у ко јој те на па да ју ин сек ти и сто но ге (уме сто 
све ми ра ца)“ (Juul 1999: 42).

И сва ка ак ци о на игра у пр вом ли цу има свој на ра тив ни оквир, али 
он бр зо то не у за бо рав оног тре нут ка ка да поч не ин тер ак ци ја и ка да 
играч по ку ша ва да по стиг не циљ де фи ни сан афор дан сом. Ово се по-
ду да ра са ак ци ја ма драм ског глум ца ко ји у сва кој сце ни по ку ша ва да 
оства ри од ре ђе ни циљ или ци ље ве.

„Игре (као и ин тер ак тив на умет ност) не за сни ва ју се са мо на кон-
тем пла тив ној пер цеп ци ји не го и на ак ци ји“ (Kwa SteK 2013: 74).

У овом слу ча ју је играч до слов но у функ ци ји глум ца ко ји сво јим 
ак ци ја ма об ли ку је на ра тив. Глу ми ца ко ја пре ко тех но ло ги је real ti me 
mo tion cap tu re по кре ће ава та ра/Ари је ла за пра во је у пот пу но ис тој 
уло зи као и играч/ин тер ак тор/кон зу мент ком пју тер ске игре / ин тер-
ак тив ног си сте ма / ин тер ак тив ног умет нич ког де ла. Као што играч 
ком пју тер ске игре сва ким сво јим по нов ним игра њем ства ра и об ли-
ку је раз ли чи те вер зи је на ра ти ва, та ко и глу мац/ин тер ак тор ко ри шће-
њем ин тер ак тив ног си сте ма и кон крет ним сцен ским рад ња ма ства ра 
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на ра тив по зо ри шне пред ста ве. Тај на ра тив се у слу ча ју ком пју тер ске 
игре од ви ја у вир ту ел ном про сто ру, а у слу ча ју тра ди ци о нал не по зо-
ри шне пред ста ве у ре ал ном про сто ру, али је њи хо ва уло га у кре и ра њу 
на ра ти ва иста. На то не ути че ни чи ње ни ца да је на ра тив у по зо ри шту 
обич но утвр ђен пре из во ђе ња пред ста ве (из у зе так је по зо ри ште за сно-
ва но на им про ви за ци ји), а у ком пју тер ској игри на ра тив је да ле ко ва-
ри ја бил ни ји, иа ко увек у окви ру афор дан са са ме игре.

Ком пју тер ску игру мо же мо схва ти ти и као по зо ри шну сце ну са 
глум ци ма, сце но гра фи јом, ко сти ми ма, ре кви зи том и свим тех нич ким 
еле мен ти ма по зо ри шне пред ста ве, али ком пју тер ска игра ни је са ма 
по се би пред ста ва. Она то по ста је оног мо мен та ка да играч/ин тер ак тор 
сту пи у ин тер ак ци ју. Ни по зо ри шна пред ста ва ни ин тер ак ци ја не могу 
да по сто је без ак ци је/рад ње. Ин тер ак тор/глу мац у оба слу ча ја об ли-
ку је на ра тив и ме ња свет у ко ме се он од ви ја. Ни је дан ни дру ги ин тер-
ак тор не мо гу иза ћи ван окви ра афор дан са ко ји су има нент ни и ре ал ном 
и вир ту ел ном све ту.

Глу ми ца-Ари јел је по кре ти ма ани ми ра ла и дру ге пред ме те, а не 
са мо свој ан тро по морф ни ава тар. Пре ко софт ве ра за пре по зна ва ње 
гла са је ма ни пу ли са ла об ли ком ме ху ра на екра ну. У сце ни у ко јој Ари-
јел по кре ће бу ру, на екра ну је па лу ба бро да, глу ми ца је др жа ла ру ке 
ра ши ре не у по зи рас пе ћа где јој ру ке чи не ли ни ју па ра лел ну ли ни ји 
хо ри зон та на екра ну. По ме ра њем ли ни је ру ку по ме рао се и хо ри зонт 
на екра ну. Ипак, и у овим сце на ма ин тер ак тив ност оста је у функ ци ји 
кре и ра ња ди је ге тич ког све та и не на ме ће се као са ма се би циљ.

Зал цо ва по став ка Буре иа ко ве о ма по уч на, ка да се раз ми шља о 
на чи ни ма ко ри шће ња ин тер ак тив не тех но ло ги је у драм ском по зо ри-
шту, по вла чи за со бом и не ка пи та ња. Из ме шта ње нат при род ног би ћа 
(Ари јел) на екран и тех но ло шка ча ро ли ја ко ја глу ми ци омо гу ћа ва да 
ожи ви ава тар Ари је ла су ве о ма функ ци о нал на ре ше ња, али мо гућ ност 
за та кву вр сту функ ци о нал но сти ве ћи на драм ских тек сто ва не ну ди. 
Не ко ме ко упр кос то ме же ли да у драм ском по зо ри шту ко ри сти ин-
тер ак тив не ме диј ске си сте ме, пре о ста је да тра жи драм ске тек сто ве у 
ко ји ма би њи хо ва им пле мен та ци ја би ла сми сле на и мо гу ћа. То је је дан 
мо гу ћи пра вац ис тра жи ва ња, а дру ги би био ве зан за сцен ске фор ме 
ко ји ма на ра тив ни је у пр вом пла ну и ко ји би ко ри стио ис ку ства раз-
ли чи тих ин тер ак тив них пер фор ман са и ин тер ак тив не умет но сти у 
нај ши рем сми слу. 

По што се функ ци је по зо ри шног глум ца и игра ча ком пју тер ске 
игре пре кла па ју (два по јав на об ли ка ин тер ак то ра), ти ме је за до во љен 
пр ви ак си ом Гро тов ског – да по зо ри ште не мо же по сто ја ти без глум ца. 
По ста вља се пи та ње дру гог нео п ход ног усло ва за по сто ја ње по зо ри-
шне пред ста ве, а то је пу бли ка.
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Публика
Где је пу бли ка ак ци о не ком пју тер ске игре у пр вом ли цу? Играч/

ин тер ак тор ни је пу бли ка, а ње го во по сма тра ње по сле ди ца соп стве них 
ак ци ја слу жи пре све га пер ма нент ном од ви ја њу ин тер ак ци је, јер он 
ни је па си ван по сма трач. Па си ван у сми слу да не ма мо гућ ност ути ца ја 
на про цес ин тер ак ци је и ге не ри са ње на ра ти ва. Уко ли ко ма кар ијед на 
осо ба по сма тра игра ње ком пју тер ске игре, тај по је ди нац је пу бли ка у 
пот пу но истом сми слу као и сва ки по је ди нац у пу бли ци по зо ри шне 
пред ста ве. Ни је дан ни дру ги не ма ју мо гућ ност ути ца ја на ин тер ак-
ци ју и ства ра ње на ра ти ва. 

Мо гу ће је раз ли ко ва ти две вр сте до жи вља ја ин тер ак тив ног умет-
нич ког де ла. Нај пре је то до жи вљај ин тер ак то ра, али ње го ва уло га је 
фун да мен тал но дру га чи ја од обич ног по сма тра ча и до жи вљај ко ји 
ин тер ак тор има оба вља ју ћи ин тер ак ци ју је у функ ци ји одр жа ва ња 
ин тер ак ци је. За до жи вљај по сма тра ча Ка тја Ква стек ко ри сти по јам 
vi ca ri o us in ter ac tion, што ћу пре ве сти као „де ле ги ра на ин тер ак ци ја“. 
Де ле ги ра на ин тер ак ци ја је до жи вљај ко ји има осо ба ко ја са стра не 
по сма тра ин тер ак то ра и од ви ја ње ин тер ак ци је, а ту си ту а ци ју до жи-
вља ва кроз осе ћа ња и ак ци је осо бе ко ја ди рект но уче ству је у ин тер-
ак ци ји – ин тер ак то ра/игра ча. На пот пу но исти на чин би смо мо гли 
де фи ни са ти и по зо ри шну пу бли ку. У оба слу ча ја пу бли ка пра ти од-
ви ја ње на ра ти ва кроз ин тер ак ци ју глу ма ца у пред ста ви или ин тер ак-
ци ју игра ча и ин тер ак тив ног си сте ма. Ако гле да о ца де фи ни ше мо као 
не ко га ко не ма ути ца ја ни на на ра тив ни на ин тер ак ци ју, по зо ри ште 
као кан ди да та за ин тер ак то ра мо же да по ну ди још са мо глум ца. Има-
ју ћи у ви ду већ по ме ну ту исто вет ну функ ци ју игра ча ком пју тер ске 
игре и по зо ри шног глум ца у ства ра њу и об ли ко ва њу на ра ти ва, тај 
из бор се чи ни при ро дан. 

„За да так кон зу мен та ин тер ак тив не умет но сти је ре а ли за ци ја 
умет нич ког де ла“ (Kwa SteK 2013: 94).

Глу мац по ве зан са ин тер ак тив ним си сте мом, осим сво је уо би ча-
је не уло ге кре а то ра кон крет них сцен ских рад њи на сце ни ре ал ног 
све та, исто вре ме но је у уло зи игра ча/ин тер ак то ра, ко ји сво јим фи зич-
ким ак ци ја ма ути че на про це се у вир ту ел ном све ту. 
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Alek san dar B. Da vić

InteractivityandNarrative

Sum mary

The con cept of the ga me, de fi ned as a vo lun tary ac ti vity ta king pla ce ac cor ding to 
cer tain ru les that to a gre a ter or les ser ex tent gi ve the player fre e dom to cho o se a spe ci fic 
ac tion (al ways wit hin the li mits set by the ru les of the ga me), is in com ple te con trast to 
the con cept of the nar ra ti ve. The nar ra ti ve in any form is a com ple te, ro un ded work who se 
form the au di en ce‒con su mers can not in flu en ce. Mo re o ver, the ir par ti ci pa tion in sha ping 
the work is not ex pec ted and they can not le a ve the po si tion of pas si ve con su mers at all. 
An in ter ac ti ve work, whet her it is a com pu ter ga me or a work of in ter ac ti ve art, al ways 
re ma ins open, in the most li te ral sen se of the word, be ca u se it im pli es the par ti ci pa tion 
of the in ter ac tor in the in ter ac tion. Ne vert he less, di rec tor Da vid Saltz ma na ged to har-
mo ni ze the ir re con ci la ble cha rac te ri stics of the phe no me nons of in ter ac tion and nar ra ti-
ve in the set ting of Sha ke spe a re’s Tempest at the Uni ver sity of Ge or gia. In the play ba sed 
on a clas sic text, he fun cti o nally in cor po ra ted in ter ac ti ve tec hno logy. The ac tress, who 
played Ariel, used a mo tion cap tu re system to con trol her vir tual body, which was pre sent 
on the sta ge (along with the li ve ac tress) as a vi deo pro jec tion. The ac tor who played Pro-
spe ro com mu ni ca ted with the pro jec ted vir tual body, and not di rectly with the ac tress 
who ani ma ted the vir tual Ariel with her mo ve ments. This blend of nar ra ti ve and in ter ac-
tion was de void of a com pro mi se that wo uld be to the de tri ment of the na tu re of eit her 
nar ra ti ve or in ter ac tion.

Keywords: in ter ac ti vity, nar ra ti ve, ga me, ca u sa lity, af for dan ce.
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UDC 791:929 Apollinaire G.

ДИ А НА М. ПО ПО ВИЋ
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

АПО ЛИ НЕР – ОД ПО Е ЗИ ЈЕ ДО ФИЛ МА

СА ЖЕ ТАК: Ги јо ма Апо ли не ра по зна је мо као ве ли ког пе сни ка, пи сца, те о ре ти-
ча ра и кри ти ча ра умет но сти, ко ји је оста вио не из бри сив траг у фран цу ској и европ ској 
кул тур ној ба шти ни. Ипак, је дан аспект ње го вог ра зно вр сног и обим ног де ла ма ње је 
по знат и ис тра жен, о ње му се го то во и не го во ри, а реч је о ње го вом филм ском ства-
ра ла штву. У овом члан ку пред ста вљен је Апо ли не ров до при нос филм ској умет но сти, 
са ци љем да се осве тли тај део ње го вог ства ра лач ког опу са и да се ука же на ње го ву 
вред ност и зна чај. Текст је по де љен на три це ли не: у пр вој се пред ста вља ју Апо ли не-
ро ва те о риј ска раз ма тра ња и ис ка зи о фил му као умет но сти, у дру гој се ис тра жу је 
ме сто фил ма у ње го вој по е зи ји и про зи, а тре ћа је по све ће на ана ли зи ње го ва два филм-
ска сце на ри ја.

KЉУЧНЕ РЕ ЧИ: Апо ли нер, филм, сце на рио, Бреаћанка.

Аполинеровавизијановеуметности
Умет нич ка ин те ре со ва ња Ги јо ма Апо ли не ра (Gu il la u me Apol li na-

i re, 1880–1918) ни шта ни је огра ни ча ва ло: док ће се љу би те љи пе сни-
штва од мах се ти ти сти хо ва слав ног МостаМирабо (LePontMirabeau), 
Зоне (Zo ne) или пак ка ли гра ма, по зна ва о ци ли ков не умет но сти се ти ће 
се из ван ред них ме ди та ци ја о ку би зму, по зо ри шни ства ра о ци пр во ће 
по ми сли ти на чу ве ни ко мад Тиресијинедојке (LesMamellesdeTirésias), 
док ће есте ти ча ри ма пр ва ми сао на Апо ли не ра би ти на на дах ну тог 
про ро ка и те о ре ти ча ра но ве умет но сти (l’art no u ve au). Али, Апо ли не-
ро ва ве за са умет но шћу би ла је још мно го ши ра, а ње гов ства ра лач ки 
опус нео бич но бо гат и ра зно вр стан. Апо ли нер је био све при су тан у 
умет нич ком жи во ту Па ри за, био је све док свих но вих трен до ва и до-
га ђа ња, у ко ји ма је и сам ак тив но уче ство вао. Ка ко је мно го пи сао, за 
со бом је оста вио и во лу ми но зно де ло, углав ном ис тра жи ва но из књи-

* di a na.po po vic@ff.un s.ac .rs 
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жев ног угла. Али, у овом ра ду же ли мо да се по све ти мо јед ном ма ње 
по зна том дêлу ње го вог умет нич ког ан га жо ва ња, ко је се углав ном за-
не ма ру је у ис тра жи ва њи ма. На и ме, реч је о Апо ли не ро вом ин те ре со-
ва њу за филм ску умет ност, ко ја је та да би ла но ва, и чи ја зна чај на де ла 
Апо ли нер ни је до че као да ви ди, али је био до вољ но лу ци дан да их 
на слу ти. Апо ли нер, пре све га ути цај ни књи жев ник и кри ти чар, свој 
до при нос умет но сти, ка ко ће мо ви де ти, дао је и као та лен то ва ни си-
не аст.

Ги јом Апо ли нер ни је мно го пи сао о фил мо ви ма или филм ским 
ау то ри ма и вр ло ма ло зна мо о то ме ко је је фил мо ве имао при ли ке да 
ви ди. По зна то је тек не ко ли ко де та ља, да је апла у ди рао по сле про јек-
ци је фил ма Лу ја Фе ја да (Lo u is Fe u il la de) под на сло вом Фантомас 
(Fantômas), ко ји је гле дао на би о скоп ском плат ну за јед но са су пру гом, 
као и да је ње гов при ја тељ, сли кар и филм ски ства ра лац Фер нан Ле же 
(Fer nand Léger) оста вио све до че ње о раз го во ру у ко ме му Апо ли нер 
то пло пре по ру чу је да по гле да јед но филм ско оства ре ње Чар ли ја Ча-
пли на (Char lie Cha plin) (co Hen 2012). Апо ли нер, ко ји је из у зет но мно го 
пи сао и за со бом оста вио де ло ко је се про те же на ви ше хи ља да стра-
ни ца, ни је си сте ма ти зо вао сво је ми сли о фил му, већ је за пи си вао са мо 
спо ра дич не ре че ни це о тој те ми. Ме ђу тим, не мо же мо а да не уо чи мо 
огром ну не рав но те жу из ме ђу та ко рет ког спо ми ња ња сед ме умет но сти 
и та ко ве ли ког умет нич ког зна ча ја ко ји јој је пи сац пред ви ђао у бу-
дућ но сти. 

Апо ли нер је имао са мо пет на ест го ди на ка да је 28. де цем бра 1895. 
го ди не одр жа на пр ва филм ска про јек ци ја бра ће Ли ми јер (frè res Lu-
miè re), при ре ђе на у Ин диј ском са ло ну Гран ка феа у фран цу ској пре-
сто ни ци. Од та да па до Апо ли не ро ве пре ра не смр ти ко ја га је зaдеси-
ла кра јем Пр вог свет ског ра та, Фран цу ска је би ла цен тар на ра ста ју ће 
филм ске ин ду стри је и зе мља са нај ве ћим бро јем би о ско па. За бра ћу 
Ли ми јер изум ко ји су на зва ли ки не ма то гра фом пред ста вљао је са мо 
ма ши ну ко ја мо же успе шно да ре про ду ку је сли ке (ко пи је) ствар но сти 
на цр но-бе лој емул зи ји. Ни ти они, ни ти кул тур на ели та то га вре ме на, 
ни су ви де ли у ње му мо гућ ност за чет ка јед не но ве умет но сти, јер су 
сма тра ли да ки не ма то граф те жи пу кој ре про дук ци ји ре ал ног све та, 
док умет ност пред ста вља ства ра лач ки пре о бра жај ствар но сти. У том 
сми слу и сâм Апо ли нер спо ми ње огра ни че ња фо то гра фи је, те је у свом 
чу ве ном тек сту Eстетичкемедитације.Сликарикубисти(Méditations
esthétiques.LesPeintrescubistes) забeлежио: „Сва ко бо жан ство ства ра 
по сво јој сли ци; па та ко и сли ка ри. А је ди но фо то гра фи из ра ђу ју ко-
пи ју при ро де.“ (aPol li na i re 1991: 8).1

1 Све на во де са фран цу ског је зи ка пре ве ла Д. П.
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Али филм се раз ви јао у прав цу ко ји ње го ви из у ми те љи ни су оче-
ки ва ли: тек што је атрак тив ност сни мље них сли ка ствар но сти бра ће 
Ли ми јер по че ла да је ња ва, по ја вио се је дан ма што ви ти ства ра лац, 
Жорж Ме ли јес (Ge o r ges Méliès), ко ји је схва тао филм као но ви об лик 
по зо ри шта са сво јом драм ском при чом, ли ко ви ма, сце но гра фи јом, ко-
сти ми ма и ча роб ним ви зу ел ним ефек ти ма. За њим, по том, до ла зе бра ћа 
Па те (Pathé Frè res), ко ји ор га ни зу ју филм ску про из вод њу на ин ду стриј-
ски на чин, за чи њу низ филм ских жа нр о ва по уку су пу бли ке то га вре-
ме на, и Па риз по ста је пр ви свет ски цен тар филм ске ин ду стри је ко ја 
већ та да ука зу је да има не ве ро ва тан фи нан сиј ски по тен ци јал, та ко да 
ће до по чет ка Ве ли ког ра та је ди но вој на ин ду стри ја до но си ти ве ће про-
фи те од филм ске. Та ква си ту а ци ја Апо ли не ро вим ви зи ја ма но ве умет-
но сти да је нео че ки ва не под сти ца је.

Тих го ди на би о ско пи пред ста вља ју ме ста јеф ти не за ба ве, па их 
обра зо ва на пу бли ка из бе га ва. За њих је би ло „све то гр ђе на зи ва ти име ном 
умет но сти про стач ку за ба ву на ме ње ну не дељ ним из ла сци ма ни жих 
дру штве них сло је ва“ (STOjanOvić1978:13). Ипак, ма ли број фран цу ских 
умет ни ка по ку ша ва да ки не ма то граф уз диг не у круг умет но сти. Ме ђу 
њи ма је и мла ди Апо ли нер, ко ји је у сво јој ус хи ће но сти но вим изу мом 
и ње го вим мо гућ но сти ма 1913. го ди не у свом књи жев ном ча со пи су 
Парискевечери (LesSoiréesdeParis) по кре нуо ру бри ку о фил му, што 
је у то вре ме био пра ви ку ри о зи тет, не што по све рет ко и нео бич но 
(co Hen 2012). 

Са вре ме ни из у ми ки не ма то гра фа и фо но гра фа укла па ју се у Апо-
ли не ро ве ви зи је но ве умет но сти, ко ја се раз ви ја у епо хи на у ке и про-
гре са. Он ка же: 

Пре све га, за ни ма ме про грес. Ја сам про све тље ни, или ба рем оду-
ше вље ни, по кло ник на уч них изу ма. С дру ге стра не, књи жев ност и 
умет ност су ми уте ха и за до во ља ва ју мо ју љу бав пре ма оно ме што је 
ле по, што је сми сле но. На кон ре че ног, ла ко је за ми сли ти да фо но граф 
и ки не ма то граф за ме не има ју при влач ност без прем ца. Они у исто 
вре ме за до во ља ва ју мо ју љу бав пре ма на у ци, страст за књи жев но шћу 
и умет нич ки укус. (aPol li na i re 1993: 1401). 

За ни мљи во је и Апо ли не ро во стал но на гла ша ва ње по ве за но сти 
два срод на изу ма, ки не ма то гра фа и фо но гра фа. У вре ме не мог фил ма, 
Апо ли нер о ње му че сто ис ка зу је иде ју као о ау ди о ви зу ел ном ме ди ју, 
што је та да још увек би ла са мо мо гућ ност скри ве на у бу дућ но сти (ra
Mi rez 1995: 375).

За пи та мо ли се ка ко Апо ли нер ту ма чи по ја ву но вог ме ди ја у од-
но су на са вре ме но књи жев но и умет нич ко ства ра ла штво, до би ће мо 
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за ди вљу ју ће од го во ре. На и ме, у јед ном ин тер вјуу он сме ло из но си 
иде ју да ће књи га не ста ти пред на ле том но вих ме ди ја: „[Књига] је на 
свом за ла ску. За је дан век или два, она ће не ста ти. Има ће на след ни ка, 
свог је ди ног на след ни ка у ви ду ди ска фо но гра фа и фил ма ки не ма то-
гра фа. Не ће ви ше би ти по треб но да учи мо да чи та мо и да пи ше мо.“ 
(aPol li na i re 1991: 989). Апо ли нер о фил му раз ми шља ве о ма ши ро ко, 
у ње му ви ди на след ни ка епа, а би о скоп ску про јек ци ју сма тра за ме ном 
за оку пља ње на ро да око древ ног рап со да: 

По сто ји да нас умет ност из ко је се мо же ро ди ти јед на вр ста еп ског 
осе ћа ња, кроз пе сни ко ву љу бав пре ма ли ри ци и кроз драм ску исти ну 
си ту а ци ја, реч је о ки не ма то гра фу. Пра ви еп је онај ко ји се ре ци то вао 
оку пље ном на ро ду, а ње му ни је ни шта бли же од би о ско па. Ко да нас 
при ка зу је филм, игра уло гу не ка да шњег жон гле ра. Еп ски пе сник из ра-
жа ва ће се сред стви ма фил ма, а у пре ле пом епу у ко јем ће се сло жи ти 
све умет но сти, му зи чар ће та ко ђе игра ти сво ју уло гу пра те ћи лир ске 
фра зе при по ве да ча. (aPol li na i re 1991: 986). 

Апо ли нер та ко ђе твр ди да филм ни је са мо за ме на за еп ску по е зи ју 
не го и за драм ску, па и за са вре ме но по зо ри ште: „Ве ли ки те а тар ко ји 
про из во ди то тал ну дра ма тур ги ју – без има ло сум ње то је би о скоп.“ 
(aPol li na i re 1991: 987).

Да но ви ме диј ни је са мо на след ник књи жев но сти и по зо ри шта 
не го да мо же да за ме ни и ли ков ну умет ност, Апо ли нер на ја вљу је пи-
шу ћи о сли ка ма Ле о пол да Сир ва жа (Léopold Sur va ge)2, и у тек сту из 
1914. го ди не, Сликарскоплатноуместофилма (Peinturepourcinéma), 
на гла ша ва по ве за ност ње го вих сли кар ских ис тра жи ва ња са фил мом: 
„По што ни је имао филм на рас по ла га њу, за до во љио се да из ло жи сво-
је сли ке.“ (aPol li na i re 1991: 845).

За раз ли ку од Ри чо та Ка ну да (Ric ci ot to Ca nu do), фран цу ског пи сца 
ита ли јан ског по ре кла за ко га се сма тра да је за чет ник филм ске те о ри је, 
Апо ли нер пи ше о фил му тек уз гред, и то као пе сник а не као те о ре ти чар 
фил ма, што не ме ња чи ње ни цу да је је дан од пр вих ми сли ла ца ко ји су 
на ја ви ли прин ци пе бу ду ће умет но сти. Ка ну до у тек сту из 1911. го ди-
не под на сло вом Рођењешестеуметности (Lanaissanced’unsixième
art) за ми шља све умет но сти као је дин ствен си стем у ко ји се филм 
при род но укла па, a по сле ра та у тек сту Седмауметностињенаесте
тика (Leseptièmeartetsonesthétique) да ље je раз ви јао сво ју те о ри ју о 
од но су фил ма и ста ри јих умет но сти (Ka nu do 2015). Слич не иде је о 

2 Бу ду ћи да јав ност, у ко јој је био ве о ма при су тан, ни је успе ва ла да са вла да ње го во 
ком пли ко ва но пре зи ме (Sturz wa ge), сли кар га је убр зо по јед но ста вио у пи са њу, а са мим тим 
и у из го во ру. 



79

фил му као но вој син кре тич кој умет но сти ко ја ће ап сор бо ва ти сред ства 
ра ни јих умет но сти, на ла зи мо и код Апо ли не ра, у ње го вом чу ве ном 
тек сту Новидухипесници (L’espiritnouveauetlespoètes) из 1917. го ди-
не, где на го ве шта ва ка ко ће пе сни ци бу дућ но сти ре чи за ме ни ти филм-
ским је зи ком: 

Не чу ди мо се ни ма ло ако се пе сни ци тру де да се, је ди ним сред стви-
ма ко ји ма за са да рас по ла жу, спре ме за ту но ву умет ност (об у хват ни ју 
од обич не умет но сти ре чи), у ко јој ће, као ди ри ген ти огром ног ор ке стра, 
има ти на рас по ла га њу: цео свет, ње го ве зву ке и при зо ре, ми сао и људ-
ски го вор, пе сму, плес, све умет но сти и све ве шти не [...]. (aPol li na i re 1991: 
944–945). 

Ипак, син кре ти зам мо же да во ди ка ра за ра њу умет нич ке фор ме, 
па не чу ди упо зо ре ње ко је Апо ли нер упу ћу је филм ским умет ни ци ма: 
„Ме ђу тим, та син те за умет но сти, ко ја на ста је у на ше вре ме, не сме да 
се де фор ми ше у збр ку.“ (aPol li na i re 1991: 946). Из ових ре чи на слу ћу-
је се раз ли ка из ме ђу Ка ну до вог и Апо ли не ро вог при сту па фил му: код 
пр вог то је ми сао те о ре ти ча ра ко ји раз ми шља о но вом ме ди ју, док се 
иза ре чи дру гог на зи ре на дах ну ти пе сник на ви као да бру си фор му 
(пе сме) до са вр ше ног из ра за. Апо ли нер при зи ва ства ра ње филм ских 
сли ка „за ме ди та тив не и ра фи ни ра ни је ду хо ве, ко ји се не за до во ља ва-
ју беднoм има ги на ци јом фа бри ка на та фил мо ва. Фил мо ви ће се про-
фи ни ти, а мо же се на слу ти ти дан ка да ће фо но граф и филм по ста ти 
је ди на изрaжајна сред ства у упо тре би, уз ко је ће пе сни ци за до би ти 
до сад не по зна ту сло бо ду.“ (aPol li na i re 1991: 944). Ве о ма је за ни мљи-
во да Апо ли нер, пи шу ћи о пе сни ци ма и за пе сни ке, бу ду ће филм ске 
ства ра о це та ко ђе на зи ва пе сни ци ма. Јер, он ви ди је дин ство из ме ђу 
ства ра ња пе сме и фил ма: 

[Песници] же ле на кра ју, јед но га да на, да ма ши ни зу ју по е зи ју као 
што је ма ши ни зо ван свет. Хо ће да бу ду пр ви ко ји ће пру жи ти по све нов 
ли ри зам тим но вим сред стви ма из ра жа ва ња ко ја умет но сти до да ју по-
крет, а та сред ства су фо но граф и филм. (aPol li na i re 1991: 954). 

Ово је пот пу но но ва ми сао, јер ни је дан филм ски те о ре ти чар то га 
вре ме на ни је та ко ја сно и не дво сми сле но ус по ста вио ве зу из ме ђу по е-
зи је и фил ма! Ка да се са гле да ва из ове пер спек ти ве, сло бод но се мо же 
ре ћи да је Ги јом Апо ли нер умет ник отво ре них ви ди ка и ви зи о нар, јер 
је пред ви део на ста ја ње та ко зва ног по ет ског фил ма, ко ји су ка сни је 
ства ра ли ве ли ки си не а сти по пут Жа на Ви гоа (Jean Vi go), Сер ге ја Па-
ра џа но ва (Сер гей Па рад жа нов) или Ан дре ја Тар ков ског (Ан дрей Тар-
ков ский).
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ФилмуАполинеровојпоезијиипрози
У Апо ли не ро вом обим ном по ет ском опу су, филм као те ма рет ко 

се по ми ње. Та кве пе сме на ста ле су тек кра јем ње го вог жи во та, а јед на 
од њих је из чу ве не збир ке Калиграми.Песмемираирата(1913–1916) 
(Calligrammes.Poèmesdelapaixetdelaguerre(1913–1916)). Пе сма носи 
на слов Пaмукуушима (Ducotondanslesoreilles), и да ти ра из 1916. го-
ди не. У њој пе сник, ко ји се на ла зи на ра ти шту, опи су је ат мос фе ру и 
са свим ус пут но, у два сти ха, алу ди ра на филм ску умет ност ста вља ју ћи 
је у кон текст рат них ра за ра ња, у то ку ко јих су и на ста ли сти хо ви из 
збир ке: „ти ши на фо но графâ / ми тра ље зи би о скопâ“ (aPol li na i re 1999: 
288). 

Дру ги при мер је пе сма из 1917. го ди не, ко ју је пе сник за бе ле жио 
на по ле ђи ни јед не де пе ше и на сло вио Пребиоскопа (Avantlecinéma). 
Сти хо ви су у це ло сти по све ће ни фил му. У њи ма Апо ли нер ука зу је на 
то да умет ни ци ко је пу бли ка су сре ће у би о ско пу не при па да ју ни ли-
ков ној, ни пе снич кој, ни му зич кој умет но сти, не го да је реч о по себ ним 
ства ра о ци ма, глум ци ма и глу ми ца ма, чи ме на гла ша ва да филм има 
спе ци фи чан умет нич ки ка рак тер (aPol li na i re 1999: 362). У на став ку, 
пе сник ис ти че зна чењ ске ни јан се фран цу ских ре чи ко је у ши рем сми слу 
озна ча ва ју би о скоп (lecinéma, leciné и lecinématographe), на во де ћи да 
ће умет ни ци у сва ко днев ном го во ру ра ди је упо тре би ти фа ми ли ја ран, 
кра ћи об лик leciné, док ће ста ри про фе со ри из про вин ци је и да ље го-
во ри ти lecinématographe. Апо ли нер у овој пе сми, за пра во, скре ће па-
жњу на по сто ја ње два су прот ста вље на ста ва пре ма фил му као но вом 
об ли ку умет но сти. Уо ча ва се отво ре ни од нос умет никâ ко ји при хва-
та ју и по др жа ва ју ту но ву умет ност, док по сто је и они ко ји пре ма њој 
има ју кон зер ва ти ван став, про жет не по ве ре њем.

Не мо же мо да го во ри мо о ве зи из ме ђу Апо ли не ро вих пе са ма и 
фил ма, а да се не за у ста ви мо на ње го вим сти хо ви ма чи ји из раз је исто-
вре ме но и лин гви стич ки (је зич ки) и ви зу е лан (ли ков ни), и ко је је он 
на звао нај пре лир ским иде о гра ми ма, а по том ка ли гра ми ма (ПоПовИћ 
2016), ка ко је и на сло вио чи та ву збир ку. Иа ко смо са мо у јед ној пе сми 
те збир ке про на шли да по ми ње филм (в. supra), ва жно је ис та ћи да је 
ка ли грам ска фор ма са ма по се би та ква да по ка зу је Апо ли не ро ве афи-
ни те те ка раз ли чи тим умет но сти ма, па и фил му. На и ме, ка ли грам је 
је дин ствен вер бал но-ви зу ел ни из раз ко ји као да ства ра не у хва тљи ву 
ве зу из ме ђу фор ме пе сме и ау ди о ви зу ел ног је зи ка фил ма. Бит но обе-
леж је Апо ли не ро вог умет нич ког из ра за по ста је син кре ти зам, а „ка-
ли грам има ду ал ну, али син кре тич ку при ро ду“ (ПоПовИћ2016:83), јер 
ка ли гра ми као пе сме ко је чи та мо, гле да мо и слу ша мо, раз ви ја ју се у 
про сто ру и у вре ме ну об у хва та ју ћи жи вот у свим ње го вим из ра зи ма. 
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За то се с пра вом мо же мо за пи та ти да ли по сто ји не ка дру га пе снич ка 
фор ма, осим ка ли гра ма, ко ја би по сво јој ди на мич ној кон цеп ци ји ви ше 
ли чи ла на филм. Јед но став но, не по сто ји. Апо ли не ро ви ка ли гра ми, 
та ко, по ста ју кли ца јед ног но вог од но са пре ма умет но сти ма и на ја вљу-
ју пе сни ке но вог до ба, ко ји ће ства ра ти но ву по е зи ју, „об у хват ни ју од 
обич не умет но сти ре чи“, ка ко је то сâм Апо ли нер ре као, и ко ји се не-
ће ли би ти да ко ри сте но ви, ау ди о ви зу е ли је зик.

*
Како у по ет ском, та ко и у про зном ства ра ла штву Апо ли нер рет ко 

по ми ње филм, по не кад са мо уз гред, као на при мер у не до вр ше ном 
ау то би о граф ском ро ма ну Женакојаседи (La Fem me as si se), где се са мо 
у јед ном ди ја ло гу по ми ње од ла зак у би о скоп (aPol li na i re 1993: 426). 
Ипак, у две Апо ли не ро ве при че филм за у зи ма и те ка ко ва жну уло гу. 

У јед ној крат кој при чи, об ја вље ној 1907. го ди не, име но ве умет но-
сти за сту пље но је већ у на сло ву, Лепфилм (Unbeaufilm). Као глав ни 
ју нак по ја вљу је се не мо рал ни аван ту ри ста по име ну ба рон ДʼОр ме зан, 
ко ји, мо ти ви сан ла ком и бр зом за ра дом, осни ва Ки не ма то граф ску ин тер-
на ци о нал ну ком па ни ју, филм ско пред у зе ће са ко јим сни ма за ни мљи ве 
ау тен тич не до га ђа је ко је пу бли ка са по чет ка ве ка ра до гле да на филм-
ским про јек ци ја ма. На ум му па да иде ја да сни ми филм о зло чи ну. 
Али, зна ју ћи да је зло чин не мо гу ће сни ми ти до ку мен тар но, за по чи ње 
рад на ње го вој игра ној ре кон струк ци ји. Ме ђу тим, об у зи ма га не мо-
рал на иде ја да сни ми пра во уби ство, та ко што ће оте ти тро је љу ди и 
при си ли ти јед ног од њих да уби је пре о ста ло дво је. Успе шно то из во ди, 
и по ли ци ја не успе ва да раз ре ши дво стру ко уби ство, а ба рон успе ва 
да за ра ди ве ли ки но вац са ау тен тич ним сним ком зло де ла, ко ји пу бли-
ка гле да у би о ско пу као увер љи во од глу мље ну ре кон струк ци ју уби-
ства. Иа ко је Апо ли не ров фо кус у овој при чи на бру тал ним ба ро но вим 
иде ја ма, сам при каз филм ске ма ни пу ла ци је, ме ша ње ре ал ног и игра-
ног, ствар них љу ди и глу ма ца, ма ни пу ла ци ја пу бли ком и не мо рал но 
сти ца ње огром ног нов ца, отво ри ли су, све сно или не, пи та ња са ко ји-
ма се филм под јед на ко те шко но сио ка ко у Апо ли не ро во вре ме, та ко 
и да нас.

Дру га при ча но си на слов Рабаши (Ra bac his), ко ји је до би ла по 
сор ти нео бич ног бам бу са ко ји са свим ус пут но по ми ње је дан лик. Пре-
ма на сло ву не мо гу се нас лу ти ти до га ђа ји у при чи. У њој се из ме ђу 
оста лог опи су је при по ве да че ва по се та На ци о нал ној би бли о те ци у Па-
ри зу, ко ја се зби ва 1911. го ди не. Он са зна је, не без из не на ђе ња, да се у 
би бли о те ци чу ва ју филм ски сце на ри ји, и од мах их на ру чу је. Код осо бља 
то иза зи ва вид но ко ме ша ње, јер су пр ви пут до би ли је дан та кав зах тев. 
Са зна је се да сце на ри ји још ни су об ра ђе ни, ни су ка та ло ги зи ра ни, та ко 
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да рад ни ци ни су у мо гућ но сти да их из да ју. По се ти лац та да до жи вља-
ва још јед но, за ње га још ве ће из не на ђе ње, ка да са зна да би бли о те ка у 
свом фун ду су чу ва и фил мо ве. Са за до вољ ством са да на ру чу је да му 
до не су фил мо ве, али ти ме иза зи ва још ве ћу по мет њу. По сле не ко ли ко 
са ти че ка ња, уз чу ђе ње и од бој ност за по сле них у би бли о те ци, он ко-
нач но са зна је да ни фил мо ве не ће мо ћи да до би је да гле да. При ча се 
за вр ша ва, а ути сак ко ји оста вља је сте да у то вре ме (по че так дру ге де-
це ни је два де се тог ве ка) филм још увек ни је имао од го ва ра ју ћи ста тус, 
ни ти ре но ме ко ји за слу жу је, те да ни је био при хва ћен и да му се ни је 
при ла зи ло са па жњом и ува жа ва њем ко је би тре ба ло да има у јед ној 
кул тур ној уста но ви за ду же ној за чу ва ње кул тур ног бла га као што је 
елит на фран цу ска би бли о те ка. Апо ли не ро ва по ру ка је ја сна, и ја ка. 

Аполинеровифилмскисценарији

Апо ли нер је на пи сао два сце на ри ја за филм ко ји ни ка да ни су ре-
а ли зо ва ни. То су ПтицакојаједолетелаизФранцуске (Cʼestunoiseau
quivientdeFrance) и Бреаћанка (LaBréhatine). Про на ђе ни су у ау то-
ро вој бо га тој за о став шти ни, и тек ка сни је су пу бли ко ва ни.

Сце на рио за ПтицукојаједолетелаизФранцуске у да на шњој 
филм ској про дук ци ји пре би се на зи вао сце но сле дом3, не го сце на ри ом, 
али тре ба узе ти у об зир раз ли ку у те мељ но сти из ра де сце на ри ја у 
Апо ли не ро во вре ме и да нас. До га ђа ји су ов де са мо гру бо на го ве ште ни 
по сце на ма, без ди ја ло га и пот пу них ин фор ма ци ја о ме сту и вре ме ну 
рад ње. Са чу ва ни ори ги нал ни ру ко пис има се дам стра на, ни је да ти ран, 
али је очи глед но да је на пи сан за вре ме Пр вог свет ског ра та. Не по сто-
је до ка зи да је овај сце на рио тре ба ло да бу де сни мљен, ма да је мо гу ће 
да је био на ме њен про ду цен ту Сер жу Санд бер гу (Ser ge Sand berg)4, 
баш као и дру ги Апо ли не ров сце на рио о ко јем ће мо го во ри ти. Ипак, 
и да је фил мо ван, те шко је прет по ста ви ти да би се из дво јио од слич них 
фил мо ва ка кви су сни ма ни у то до ба.

Ме сто и вре ме рад ње је у Фран цу ској пре и за вре ме Ве ли ког ра-
та, а јед на сце на од и гра ва се то ком ра та у Ма ро ку, ко ји је та да био под 
фран цу ском упра вом. На слов сце на ри ја пре у зет је од јед не ста ре фран-
цу ске шан со не ин спи ри са не де ша ва њи ма у фран цу ско-пру ском ра ту 
1870. го ди не, а фран цу ски па три о ти зам ко ји је под ста као ства ра ње те 
пе сме на вео је и Апо ли не ра да по сле ско ро по ла ве ка на пи ше сце на рио 
у ко јем се су прот ста вља не мач ком ми ли та ри зму из Пр вог свет ског 

3 Фа за у пи са њу сце на ри ја ко ја са др жи филм ске сце не, хро но ло шки по бро ја не, са њи-
хо вим крат ким опи сом.

4 Фран цу ски про ду цент, ди стри бу тер и вла сник би о скоп ских са ла (1879–1981).
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ра та. Сце на рио је по де љен на пет де ло ва, од ко јих сва ки са др жи из ме-
ђу че ти ри и де сет сце на.

При ча и ли ко ви сте ре о тип ни су и ме ло дра ма тич ни, па се сти че 
ути сак да је раз лог за ства ра ње сце на ри ја Апо ли нер на шао у под сти-
ца њу фран цу ског па три о ти зма у рат ној си ту а ци ји. У пр вом де лу, ко ји 
се де ша ва не ко ли ко го ди на пре из би ја ња ра та, упо зна је мо глав не ли-
ко ве. То су Фран цуз Луј Ле то ше и Не мац Карл Вин циг, обо ји ца мла ди 
на уч ни ци. Они су по де ли ли зна чај ну нов ча ну на гра ду за нај бо љи рад 
из хе ми је, ко ју им је до де лио је дан аме рич ки бо га таш, те је сва ки од 
њих до био по два де сет ми ли о на до ла ра.5 У дру гом де лу сце на ри ја Карл 
Вин циг ула же но вац сте чен на уч ним ра дом у фа бри ку екс пло зи ва и 
ода је се пан гер ма ни зму, док Луј Ле то ше свој но вац ула же у до бро твор-
не свр хе, за уна пре ђе ње мо рал ног жи во та пот чи ње них ра са у фран цу-
ским ко ло ни ја ма. Луј се ве ри кћер ком ин ду стри јал ца из Ли ла, Иза бе-
лом Ба стен, и у том гра ду раз ви ја по стро је ња хе миј ске ин ду стри је. 
Не мач ки цар да је Кар лу чин пу ков ни ка и ша ље га у Лил да на пра ви 
ма га цин му ни ци је. Он се ту спри ја те љи са Лу јем и ње го вом мла дом 
су пру гом, ко ју по ку ша ва да за ве де. Из би ја ње Пр вог свет ског ра та за-
ти че Лу ја у Ма ро ку. Тре ћи део сце на ри ја по чи ње ула ском не мач ке 
вој ске у Лил. Карл се на ста њу је код Ба сте но вих и на ста вља са по ку-
ша ји ма да оства ри ве зу са Лу је вом же ном, али упр кос ње го вим угла-
ђе ним ма ни ри ма, она га енер гич но од би ја. Њен отац за при пад ни ке 
фран цу ске ро до љу би ве омла ди не, ко ја же ли да се бо ри у фран цу ској 
вој сци, ор га ни зу је бек ство из Ли ла. Карл то от кри је, за тво ри га и пре-
ти му смр ћу уко ли ко не до би је ње го ву кћер ку. У че твр том де лу сце-
на ри ја Луј при ма рат но од ли ко ва ње и упо зна је вој ни ке из Ли ла ко ји 
му ка жу да их је спа сао ње гов таст. Та ко ђе, он са зна је да је Карл на-
ср тљив пре ма ње го вој же ни. Због то га се при ја вљу је у ави ја ци ју. У 
по след њем, пе том делу, Луј, ко ји је по стао рат ни пи лот, ле ти пре ма 
Ли лу и бом бар ду је Кар ло ву фа бри ку екс пло зи ва. Иза бе ла са про зо ра 
гле да фран цу ски рат ни ави он ко јим упра вља њен Луј. За њу то је „пти-
ца ко ја је до ле те ла из Фран цу ске“, и та ко се на слов шан со не ин спи ри-
са не ра том из XIX ве ка ве зу је за са вре ме ну при чу из сце на ри ја. Луј 
сле ће под ве лом мра ка и тра же ћи Иза бе лу сти же баш у тре нут ку ка да 
Карл по ку ша ва да је си лу је. Са вла да га и вра ти се са Иза бе лом, ави о-
ном, на те ри то ри ју ко ју др жи фран цу ска вој ска.

5 Ова ква по чет на си ту а ци ја, ли ко ви и да љи раз ви так при че, ука зу ју да је за овај сце-
на рио Апо ли нер пре у зео до ста еле ме на та из ро ма на Жи ла Вер на Петстотинамилиона
Бегениних (Ju les Ver ne, LesCinqcentsmillionsdelaBégum) из 1879. го ди не, у ко јем су, та ко-
ђе, глав ни ју на ци Фран цуз и Не мац ко ји су по де ли ли бо гат ство, где га пр ви ко ри сти у фи-
лан троп ске свр хе, док га дру ги ко ри сти ра ди мо ћи и ра за ра ња.



84

*
Сце на рио под на сло вом Бреаћанка Апо ли нер је на пи сао у са рад-

њи са Ан дре ом Би ли јем (An dré Billy)6 1917. го ди не, за филм ског про-
ду цен та Сер жа Санд бер га, ко ји је ис пла тио ау то ри ма за то вре ме ве лик 
хо но рар од 2000 фра на ка. Ипак, сце на рио ни је сни мљен, прет по ста вља 
се због те шко ћа иза зва них ра том. Са чу ва ни су фраг мен ти си ноп си са 
и це ло ку пан сце на рио, ко ји је пи сан знат но ам би ци о зни је од сце на ри-
ја за филм ПтицакојаједолетелаизФранцуске. 

Сце не су па жљи во развијaне, као и ди ја лог ко ји се ис ка зу је пу тем 
филм ских нат пи са. Сам си ноп сис и сце на рио до не кле се раз ли ку ју: 
филм ска при ча у си ноп си су је по де ље на на пет де ло ва, док се сце на рио 
са сто ји из вр ло крат ког про ло га, ко јег не ма у си ноп си су, и че ти ри дела. 
По што фраг мен ти ру ко пи са си ноп си са ни су са чу ва ни, ни је докра ја 
ја сна раз ли ка из ме ђу ње га и сце на ри ја, али је нај ве ро ват ни је Апо ли нер 
дру ги и тре ћи део си ноп си са по ве зао у је дан део у сце на ри ју, па оту да 
раз ли ка ме ђу њи ма. При ја те љи су ме ђу со бом по де ли ли по сао око пи-
са ња сце на ри ја: Би ли је на пи сао пр ви и тре ћи део, а Апо ли нер кра так 
про лог у три ка дра, дру ги и че твр ти део. Са зна ње да је по сто ја ла та ква 
рас по де ла по сла по ма же нам да ја сни је уо чи мо Апо ли не ров ори ги нал-
ни филм ски при ступ: док су пр ви и тре ћи део сце на ри ја ко је је на пи сао 
Би ли пи са ни кон вен ци о нал но, слич но раз во ју рад ње по зо ри шног ко-
ма да, уо ча ва мо да Апо ли нер ми сли у сли ка ма, ни ма ло га не спу та ва 
про тив реч ност из ме ђу ре ал ног и филм ског про сто ра и вре ме на, те он 
ла ко пре ла зи из про шло сти у са да шњост и на зад, по ве зу је уда ље не 
про сто ре на лу ци дан на чин, а не спу та ва га ни објек тив ност филм ског 
ка дра, та ко да ла ко ме ња објек тив не и су бјек тив не по зи ци је и пре ла зи 
из спо ља шње у уну тра шњу ре ал ност ли ка. Чи та ју ћи овај сце на рио, 
от кри ва мо до са да не по зна то Апо ли не ро во ли це: он ни је био са мо ве-
ли ки пе сник, про за и ста, ли ков ни кри ти чар и те о ре ти чар, есте ти чар и 
ви зи о нар но ве умет но сти и кул ту ре, већ је био, или бо ље ре че но мо гао 
је да по ста не, зна ча јан филм ски ау тор, и то је дан од пр вих! Бреаћанка 
је мно го ви ше од филм ског сце на ри ја, у ње му фран цу ски пе сник су-
ге ри ше на чи не сни ма ња и мон та же не ких сце на, та ко да у сце на ри ју 
има и еле ме на та ко ји при па да ју оно ме што се да нас на зи ва књи гом 
сни ма ња. Због то га је у ана ли зи по треб но на гла си ти оне еле мен те сце-
на ри ја ко ји су пред ста вља ли про дор у филм ску фор му, да ле ко ис пред 
филм ског је зи ка то га вре ме на.

При ча Бреаћанка на ста ла је по сле Би ли је вог пу то ва ња на остр во 
Бреа (Bréhat) ко је је сме ште но бли зу оба ле Бре та ње, где се из не на дио 
ка да је упо знао де вој ку ко ја је оба вља ла је дан нео би чан по сао за же ну: 

6 Фран цу ски пи сац, бли зак Апо ли не ров при ја тељ (1882–1971).
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би ла је све ти о ни чар ка. Та чи ње ни ца из жи во та по слу жи ла је дво ји ци 
сце на ри ста као под сти цај за ства ра ње филм ске при че.

Про та го ни ста фил ма је је дан мла ди ро ман си јер, Ре мон Бре теј, 
ко ји при ли ком пу то ва ња на остр во Бреа упо зна је де вој ку ко ја жи ви 
оса мље на као све ти о ни чар ка. Ње но име је Алин, ве ре на је за мла ди ћа 
по име ну Ив, од ко јег се на кон ве рид бе накрат ко одво ји ла, ба рем је 
та ко тре ба ло да бу де, ме ђу тим ње га не ма, а она га вер но че ка. По по-
врат ку у Па риз, Ре мо ну сти же пи смо од ди рек то ра јед ног по пу лар ног 
ча со пи са, ко ји га по зи ва да на пи ше ро ман у на став ци ма за нај ши ру 
чи та лач ку пу бли ку, на ро чи то за оне сен ти мен тал не. Док тра га за за-
пле том бу ду ћег ро ма на, пи сац у јед ној крч ми, за хва љу ју ћи фо то гра-
фи ји ко ју је ви део код Али не, пре по зна је Ива, ко ји се одао по роч ном 
жи во ту. То га на во ди да осми сли сен ти мен тал ну при чу о не срећ ној 
љу ба ви из ме ђу све ти о ни чар ке и про па ли це. У ве ћи ни дру гог де ла сце на-
ри ја гле да мо Ре мо на ко ји пи ше ро ман од по чет ка до кра ја, а струк ту ра 
се квен це пи са ња ро ма на сло же на је, јер пра ти мо при чу о не срећ ним 
ве ре ни ци ма, ко ја не по сто ји у ре ал но сти не го на ста је на стра ни ца ма 
ко је ро ман си јер ис пу ња ва уз бу ђе ним ру ко пи сом, та ко да про ла зи мо 
кроз про стор и вре ме гле да ју ћи ка дро ве при че сен ти мен тал ног ро ма-
на о ве ре ни ци ма, да кле о Али ни и Иву, а да ни смо иза шли из Ре мо но-
ве со бе у ко јој на ста је ње гов ро ман. Рад ња тог ро ма на је сле де ћа: по сле 
ве рид бе пу не емо ци ја, Алин и Ив се ра ста ју, са на дом да ће убр зо сле-
ди ти вен ча ње, али се он ода је по ро ку и кри ми на лу и због то га бива осу-
ђен и ги љо ти ни ран; чи та ју ћи је дан ча со пис, Алин са зна је за не срећ ну 
суд би ну свог ве ре ни ка и по чи ни са мо у би ство ба цив ши се са ли ти це. То 
је крај Ре мо но вог ро ма на, ко ји би ва об ја вљен у ча со пи су и до жи вља ва 
ве ли ки успех код пу бли ке, али он та ко сти же и до пра ве Али не, ко ја 
пре по зна је сво ју суд би ну у ли ку де вој ке из ро ма на. Ве ру ју ћи да је пи сац 
на пи сао ро ман на осно ву чи ње ни ца и да је њен ве ре ник мр тав, она ура-
ди исто што и Алин из ро ма на: ба ца се са ли ти це у мо ре. Ка да са зна 
за не сре ћу ко ја се до го ди ла, пи сац је ду бо ко по тре сен, јер уви ђа да је 
ње го во шти во иза зва ло смрт де вој ке. Про на ла зи Ива и од ла зе за јед но 
на остр во Бреа да ода ју по шту Али ни. Док су ста ја ли на иви ци ли ти це 
са ко је се не срећ на Алин ба ци ла, уз бу ђе ни Ив гу би осло нац и па да са 
исте те ли ти це, а пи сац оста је да се хва та за гла ву, докра ја ра стро јен 
по сле ове дру ге смр ти ко ју је иза звао ње гов ро ман.

Чак и без сни мље ног фил ма, на осно ву сце на ри ја се од мах мо же 
раз у ме ти да Апо ли нер на уз бу дљив и убе дљив на чин ме ша фик тив ну 
ре ал ност ро ма на ко ји пи ше про та го ни ста фил ма Ре мон Бре теј, са ње го-
вим ствар ним жи во том, што во ди при чу ка тра гич ном кра ју. Мон та жна 
струк ту ра ко јом је оства ре но пре пли та ње ствар но сти и фик ци је по 
сво јој суп тил но сти да ле ко на ди ла зи филм ски је зик тог вре ме на. Осим 
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то га, са јед на ком ла ко ћом са ко јом пре ла зи из фик тив не ре ал но сти 
ро ма на у ствар ност у ко јој жи ви ње гов ју нак, сце на ри ста Апо ли нер 
пре ла зи из објек тив ног при ка за рад ње у су бјек тив ну, у при ка зи ва ње 
то ка ми сли сво га про та го ни сте. Апо ли не ров филм ски та ле нат као да 
ни је огра ни чен чи ње ни цом да је филм ме диј за сно ван на бе ле же њу 
објек тив не ре ал но сти, он ма ни ром пе сни ка пре ки да низ објек тив них 
ка дро ва и у њих упли ће су бјек тив не сли ке – ми сли, се ћа ња, асо ци ја-
ци је сво га ју на ка. То ни је би ло но во у то вре ме, али ори ги нал ност 
ле жи у то ме што се иза та квог филм ског ру ко пи са осе ћа ау тор, пе сник, 
у овом слу ча ју пе сник фил ма. Апо ли нер ни је био пр ви ко ји је филм ским 
је зи ком ис ка зи вао су бјек тив на ста ња ли ка, али је сте пр ви ве ли ки пе-
сник ко ји се по све тио филм ском ства ра ла штву, и то по ста је оче вид но 
док се чи та ње гов сце на рио. За то се Апо ли нер мо же на зва ти јед ним 
од за чет ни ка ау тор ског фил ма – ко ји се афир ми сао тек у го ди на ма 
по сле Дру гог свет ског ра та ка да Апо ли нер ви ше уве ли ко ни је жив – а 
та ко ђе и прет ход ни цом по ет ског фил ма.

На кра ју ана ли зе сце на ри ја тре ба на по ме ну ти и Апо ли не ро во ко-
ри шће ње тех нич ких ре ше ња ко ја су у то вре ме по ста ја ла еле мен ти 
филм ског је зи ка, као што су за там ње ње, отам ње ње, пре та па ње ка дро-
ва или по де ље ни филм ски екран. Из на чи на на ко ји их ко ри сти, осе ћа 
се да у сце на ри ју не опи су је са мо рад њу ли ко ва, не го да бе ле жи ри там 
де ша ва ња, дах фил ма, оно „не што што би се мо гло на зва ти спе ци фич-
но филм ском ле по том“, ка ко то „не што“ де фи ни ше ве ли ки филм ски 
умет ник Аки ра Ку ро са ва (Aki ra Ku ro sa wa) (Ku ro Sa va 1986: 183). И то 
је по твр да те зе да је Апо ли нер, по ред свих сво јих та ле на та, имао и 
филм ски, ко ји је, на жа лост, остао не ре а ли зо ван, због пре ра не смр ти 
и, сва ка ко, рат них окол но сти.

Закључак
У број ним есте тич ким тек сто ви ма и кри ти ка ма Апо ли нер рет ко 

по ми ње филм, исто та ко и у по е зи ји и про зи. Го то во ни шта не зна мо 
о то ме ко је је фил мо ве гле дао и шта је о њи ма ми слио, а за два сце на-
ри ја зна мо са мо за то што су про на ђе ни у ње го вој за о став шти ни. Због 
то га је филм ски аспект ње го вог де ла углав ном скрај нут, за не ма ри ван 
и за пра во мар ги на ли зо ван. Ме ђу тим, рет ко по ми ња ње фил ма у су прот-
но сти је са зна ча јем ко ји му је Апо ли нер при да вао, а по себ но са ње го-
вом истин ском ве ром у ве ли ку и сјај ну бу дућ ност филм ске умет но сти, 
ко ју је он та ко лу цид но умео да пред ска же. Био је је дан од рет ких 
са вре ме них умет ни ка и ми сли ла ца ко ји су осе ти ли да атрак тив но тех-
нич ко от кри ће – ки не ма то граф, мо же да ство ри ве ли ку умет ност, чак 
то ли ко зна чај ну да ће у мно гим аспек ти ма про ме ни ти, па и за ме ни ти, 
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тра ди ци о нал не умет но сти. Ме ђу та квим Апо ли не ро вим ста во ви ма 
по себ но се ис ти че онај ко ји по ве зу је ства ра ње по е зи је и фил ма, што 
је са свим при род но за пе сни ка ко ји је остао упам ћен по пе сма ма ко је 
спа ја ју ре чи и сли ке – ка ли гра ми ма, па за то Апо ли не ра мо же мо сма-
тра ти прет ход ни ком по ет ског фил ма.

Док у пе сма ма и при ча ма Апо ли нер афир ми ше филм као не рас-
ки ди ви део са вре ме ног жи во та, у сце на ри ји ма да је свој до при нос на-
стан ку но ве умет но сти. То по себ но ва жи за сце на рио Бреаћанке, ко ји 
нам пр ви пут от кри ва је дан не по знат Апо ли не ров дар. Он ко ри сти 
филм ски је зик са за чу ђу ју ћом ла ко ћом, и то у вре ме ка да он ни је био 
ко ди фи ко ван не го је тек на ста јао, а мон та жна струк ту ра ду ге се квен-
це пи са ња ро ма на ко ја об је ди њу је ствар ност и фик ци ју, по сво јој суп-
тил но сти да ле ко на ди ла зи филм ски је зик то га вре ме на.

По ку ша ва ју ћи да од ре де ме сто но ве умет но сти ме ђу већ по сто је-
ћим, пр ви фран цу ски те о ре ти ча ри сед ме умет но сти пред во ђе ни Ри-
чо том Ка ну дом по ку ша ва ли су да де фи ни шу та јан стве ну сна гу ко ја 
при вла чи гле да о це у за мра че не филм ске дво ра не. У Бреаћанки та сна-
га зра чи из ме ђу ре до ва, па за то Апо ли не ру, уз све атри бу те ко ји му се 
при да ју, мо же мо без сум ње при до да ти још је дан, атри бут да ро ви тог 
си не а сте.
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Di a na M. Po po vić

Apollinaire‒FromPoetrytoFilm

Sum mary

Gu il la u me Apol li na i re is known as a gre at po et, wri ter, the o rist, and art cri tic, who 
left an in de li ble mark on French and Eu ro pean cul tu ral he ri ta ge. Ho we ver, one aspect of 
his di ver se and ex ten si ve opus is less known and re se ar ched, al most not men ti o ned, and 
it is his film ma king. This pa per pre sents Apol li na i re’s con tri bu tion to film art, with the 
aim of il lu mi na ting that part of his cre a ti ve opus and po in ting out its va lue and sig ni fi-
can ce. The text is di vi ded in to three parts ‒ the first pre sents Apol li na i re’s the o re ti cal 
con si de ra ti ons and sta te ments abo ut film as art, the se cond ex plo res the pla ce of film in 
his po e try and pro se, and the third is de di ca ted to the analysis of his two film scripts.

The ra re men tion of the film in Apol li na i re’s opus con tra dicts the im por tan ce he ga-
ve to it, and espe ci ally his fa ith in the gre at fu tu re of film art. He was one of the few con-
tem po rary ar tists and thin kers who felt that an at trac ti ve tec hni cal di sco very, ci ne ma to graph, 
co uld cre a te gre at art, so sig ni fi cant that he be li e ved it wo uld chan ge, and even re pla ce, 
tra di ti o nal art in many aspects. A sta te ment stands out, the one that con nects the cre a tion 
of a song and a film, which is qu i te na tu ral for a po et re mem be red for po ems that com bi ne 
words and ima ges ‒ cal li grams, so he can be con si de red a fo re run ner of the po e tic film.

In his po ems and sto ri es, Apol li na i re pro mo tes film as an in se pa ra ble part of mo-
dern li fe, and in his scripts, he gi ves a con tri bu tion to the emer gen ce of new art. This is 
espe ci ally true for the script of La Bréhatine whe re Apol li na i re’s hit her to unk nown gift 
for film ma king is shown. He used film lan gu a ge with asto nis hing ea se at a ti me when 
that lan gu a ge had not yet been co di fied but was just emer ging. Apol li na i re’s film ta lent 
do es not se em to be li mi ted by the fact that film is a me di um ba sed on re cor ding ob jec-
ti ve re a lity. In the man ner of a po et, he cuts a li ne of ob jec ti ve sce nes and in cor po ra tes 
su bjec ti ve ima ges in to them ‒ tho ughts, me mo ri es, and as so ci a ti ons of his he ro. Apol li-
na i re was not the first to ex press the su bjec ti ve sta tes of the cha rac ter in film lan gu a ge, 
but he was the first gre at po et to de di ca te him self to film ma king, so he al so mar ked this 
script with his po e tic ta lent. That is why Apol li na i re can be cal led one of the fo un ders of 
an au te ur film ‒ af fir med in the years af ter the Se cond World War, when Apol li na i re was 
no lon ger ali ve ‒ and al so the fo re run ner of a po e tic film.

Keywords: Аpollinaire, ci ne ma to graphy, scre en play, La Bréhatine.
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Ори ги нал ни рад / Ori gi nal pa per

ТАН ГО СТЕ ВА НА МА ЛЕ КА:  
ПР ВИ КОМ ПО ЗИ ТОР ЏЕ ЗА У СР БИ ЈИ

СА ЖЕ ТАК: На му зич ко из во ђа штво пр ве по ло ви не XX ве ка ве ли ки ути цај су 
има ли еруп тив ни жан ро ви по пут џе за или ар ген тин ског тан га. Је дан од му зи ча ра чи-
је се ства ра ла штво кре та ло из ме ђу кла си чар ског и по пу лар ног, из ме ђу фил хар мо ни је 
и џез бен до ва био је Сте ван Ма лек. Кон тра ба си ста, ги та ри ста и бан до не о ни ста, он 
оста вио је за вид ну за о став шти ну у нот ним за пи си ма као аран жер на род не и по пу лар-
не му зи ке. Свој кла си чар ски из во ђач ки опус пре зен то вао је у Му зи ци Кра ље ве гар де, 
ор ке стру На род ног по зо ри шта и Бе о град ској фил хар мо ни ји. За исто ри ју срп ског џе за 
зна ча јан је као пр ви ау тор му зи ке у џез иди о му. Ње го во име је за бе ле же но и као име 
пр вог бан до не о ни сте у Ср би ји. На гра мо фон ским пло ча ма су са чу ва ни звуч ни сним-
ци овог вр сног ин стру мен та ли сте и аран же ра. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Сте ван Ма лек, тан го, џез, кон тра бас, ги та ра, бан до не он. 

Уводибиографскиподаци
До са да шњим на уч ним сту ди ја ма и члан ци ма ре кон стру и са ни су 

по је ди ни сег мен ти исто ри је по пу лар не му зи ке и ство ре не ба зе по да-
та ка за бу ду ћа ис тра жи ва ња. Др Ма ри ја Дум нић Ви ло ти је вић се у 
оп се жној ет но му зи ко ло шкој мо но гра фи ји Звуциносталгије:историја
староградскемузикеуСрбији(дуМнИћвИлотИјевИћ2019)ба ви ла на-
стан ком град ске на род не му зи ке, град ском на род ном му зи ком од по-
чет ка XX ве ка до 1941. го ди не и ста ро град ском му зи ком као жан ром 
по пу лар не на род не му зи ке. У ме ђу рат ној пе ри о ди ци ча со пис Ревија
музике ва жан je из вор за про у ча ва ње по пу лар не му зи ке.Гла си ло је од 
за бо ра ва са чу вао др Алек сан дар Ва сић у окви ру ра да на ин те грал ном 
ис тра жи ва њу и про у ча ва њу кор пу са ме ђу рат не срп ске му зич ке пе ри-
о ди ке (васИћ2012). Ча со пис је из ла зио од ја ну а ра до ју на 1940. го ди не, 
а у нот ним при ло зи ма ко ји су чи ни ли по ло ви ну пу бли ка ци је об ја вљи-

* sla dja na mi tic @hot mail.com 



90

ва не су ком по зи ци је по пу лар не му зи ке. Са др жај ча со пи са са гле дан је 
и об ра ђен из раз ли чи тих угло ва: ана ли зом тек сто ва о кла сич ној му-
зи ци (васИћ2015) и сту ди јом о по пу лар ним жан ро ви ма на ње го вим 
стра ни ца ма (MИлановИћ2015). Ре ви та ли за ци ји за не ма ре них сег ме на-
та му зич ке про шло сти до при не ло је и из да ва ње по себ них еди ци ја с 
но та ма ком по зи ци ја по пут Антологијесрпскепопуларнепесме, св. 1: 
Времешлагера, у из да њу Удру же ња ком по зи то ра Ср би је (ИлИћ2010). 
А еди ци ју из да вач ке ку ће „Clio“ – Музикабеоградскихкафана,салона
иклубова – чи не че ти ри све ске но та ста ро град ских пе са ма, мо дер них 
пе са ма и ига ра и ру ских по пу лар них пе са ма и ига ра из ал бу ма и збир ки 
Јо ва на Фрај та и Сер ге ја Стра хо ва. Та дра го це на из да ња је па си о ни ра-
но при ре ди ла му зи ко лог и му зич ки кри ти чар Хри сти на Ме дић (МедИћ
2014а; 2014б; 2015; 2017).

По пу лар на му зи ка из ме ђу два свет ска ра та би ла је жан ров ски разно-
вр сна – од му зи ке за игру, шла ге ра до џезираних фок стро та и тан га. 
О истори ји, ка рак те ри сти ка ма и уче сни ци ма у ства ра њу син ко пи ра не 
му зи ке у Ср би ји од 1921. до 1941. го ди не не по сто је по дроб не сту ди је, 
из у зев окви ра да тих у тек сту „Про дор џе за у кул тур ни жи вот Ср би је“ 
др Ива не Вук са но вић (веселИновИћХоФМан 2007: 582–600). Ме ђу рат на 
џез сце на је и да ље ма ло по зна та област срп ског му зич ког ства ра ла штва 
ко ја из и ску је да ље и по дроб ни је ис тра жи ва ње, као и про на ла же ње при-
мар них из во ра: но та, звуч них за пи са, ар хив ске до ку мен та ци је и сл.

Пред мет раз ма тра ња овог ра да је ства ра ла штво Сте ва на Ма ле ка, 
ма ло по зна тог из во ђа ча, аран же ра и ау то ра по пу лар не му зи ке. О том 
зна чај ном му зи ча ру и ау то ру до ма ћа лек си ко гра фи ја не да је по дат ке, 
укљу чу ју ћи ту и СрпскибиографскиречникМа ти це срп ске, пр во ра-
зред ни реч ник на ци о нал не би о гра фи је. 

Џез у Ср би ји сво је по чет не им пул се до би ја 1921. го ди не, с на сту-
па њи ма пр вих не и ме но ва них са лон ских ор ке ста ра и отва ра њем пр ве 
шко ле игра ња у Бе о гра ду – Пе тра Ста ји ћа.1 Пр ви зна чај ни ји ор ке стар 
офор мио је ита ли јан ски буб њар Лу и ђи Ан то нио То до (Lu i gi An to nio 
To do) из Мeлана (Me la no) ко ји је сво ју срп ску ка ри је ру за по чео 1925. 
на сту па њи ма у бе о град ском хо те лу „Па лас“.2 Три де се тих и че тр де се-
тих го ди на по пу лар ну му зич ку сце ну чи не број ни ор ке стри. Је дан од 
зна чај ни јих бен до ва пред сам рат је „Me lody Boys“, бенд ви о ли ни сте 
Ми ло ра да Мар ја но ви ћа чи ји је по вре ме ни члан био и Сте ван Ма лек. 
Три де се тих го ди на про шлог ве ка раз ви ја се и ги тар ска шко ла чи ји су 

1 Ову лич ност тре ба раз ли ко ва ти од ком по зи то ра и пи ја ни сте Пе тра Ста ји ћа (1915–2008), 
про фе со ра Му зич ке шко ле „Мо кра њац“ у Бе о гра ду.

2 Не ду го по свом јав ном му зич ком по ја вљи ва њу, Лу и ђи Ан то нио То до се кра јем 1925. 
у Бе о гра ду вен чао с Ка та ри ном Ан дре је вић (вреМе 7. XII 1925: 7). Ово по ја шња ва ви ше го-
ди шње при су ство ита ли јан ског буб ња ра на бе о град ској му зич кој сце ни. 
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пи о ни ри би ли Ја ша То мић, Мир ко Мар ко вић и Сте ван Ма лек на бен-
џу, ха вај ској и кла сич ној ги та ри. С по пу ла ри за ци јом ха вај ске му зи ке, 
Ма лек сво ју уло гу про на ла зи су прот но оче ки ва ном – на енер гич ном 
ае ро фо ном ин стру мен ту бан до не о ну. 

Па ра лел но с до при но сом раз во ју по пу лар не му зи ке, Ма лек се по-
зи ци о ни ра као кон тра ба си ста Му зи ке Кра ље ве гар де, ор ке стра Бе о-
град ске опе ре, Бе о град ске фил хар мо ни је и Oрке стра Ра дио Бе о гра да. 
Кон тра бас ни је био рас про стра њен со ли стич ки ин стру мент на кон-
цер ти ма у Ср би ји из ме ђу два свет ска ра та, та ко да се Ма ле ко во име 
нај пре про на ла зи у еми си ја ма Ра дио Бе о гра да, Бе о град ском ха вај ском 
квин те ту Бран ка Са во ви ћа, За бав ном квин те ту Или је То до ро ви ћа, џез 
ор ке стру „Me lody Boys“ и ка мер ном три ју Злат ка То пол ског. Тај сег-
мент ње го вог ства ра ла штва се због спо ра дич но сти не мо же са гле да ти 
у кон ти ну и те ту и ста ви ти у вре мен ске окви ре. С дру ге стра не, до ступ ни 
нот ни за пи си ука зу ју на ње га као аран же ра и пр вог ау то ра џез му зи ке 
у Ср би ји. Ма ле ко ва дис ко граф ска за о став шти на су две гра мо фон ске 
пло че ко је ма те ри ја ли зу ју уме ће ње го вог му зи ци ра ња на кла сич ној 
ги та ри и вир ту о зи тет ко ји је по сти гао као сви рач тан га на бан до не о ну. 

У срп ским пи са ним из во ри ма по сто ји крат ка би о гра фи ја ги та ри-
сте Сте ва на Ма ле ка. Осим да је био мул ти ин стру мен та ли ста, за бе ле-
же ни су го ди на ро ђе ња и по да так да је ро ђен у Ор ша ви у Ру му ни ји 
(DOjčinOvić 1992: 61–62). До де таљ ни јих по да та ка о ње го вом шко ло-
ва њу, до ла ску у Бе о град и про фе си о нал ној ка ри је ри до шло се на кон 
ви ше го ди шњег тра га ња за по хра ње ним и нео бја вље ним из во ри ма. 

Сте ван Ма лек (Step han/Ste fan Ma lek) ро ђен је 30. но вем бра 1904. 
у ме сту Ме ха ди ја (Me ha dia); пре ма дру гим изворимa ро ђен је у ва ро-
ши ци Ва ља Бол ва шни ца (Va lea Bol vașnița),3 у не по сред ној бли зи ни 
Ба ње Хер ку ла не у Ру му ни ји.4 Ро ди те љи Сте фан Ма лек (Ste fan Ma lek) 
и мај ка Ма тил да (Ма ри ја) Шан дор (Mat hil de Sándor) ба ви ли су се хо-
те ли јер ством.5 Сте ван са шест го ди на по ла зи у шко лу у Ва љи и сти че 
основ но че тво ро го ди шње обра зо ва ње. Да ље шко ло ва ње на ста вља 1914. 
у Вр шцу. Ка сни ји до га ђа ји ве за ни за ро ди те ље и чи ње ни ца да је Ма лек 
та да имао де сет го ди на ука зу ју на то да се те го ди не це ла по ро ди ца 
пре се ли ла у Вр шац.6 Гра ђан ску шко лу по ха ђа све до 1916, ка да је због 

3 При на ја ви Ма ле ко вог вен ча ња вр шач ки ма ти чар на во ди да је Ма лек ро ђен у Ме ха ди ји 
(ПредИћ 1928: 12); у ба зи Ар хи ва „Арол сен“ ме сто ро ђе ња је Ва ља Бол ва шни ца; у Кар тон пре-
би ва ли шта Сте ва на Ма ле ка (ИсторИјсКИарХИвбеоГрада)унет је по да так да је ро ђен у Вр шцу. 

4 Ва ља Бол ва шни ца је ме сто у Ру му ни ји се вер но од Ор ша ве. 
5 Име Ма ри ја за пи са но је у Кар то ну пре би ва ли шта ИАБ. У оста лим ар хив ским до ку-

мен ти ма ко ји са др же би о граф ске по дат ке о Сте вану Ма ле ку име мај ке је Ма тил да.
6 Пре ма Ма ле ко вим на во ди ма, ро ди те љи су стра да ли 1946. у Ју го сла ви ји као жр тве 

ко му ни стич ког ре жи ма.
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ло ших ма те ри јал них при ли ка у ко ји ма се на шла по ро ди ца при си љен 
да на пу сти гим на зи ју. По што му је отац у Пр вом свет ском ра ту мо би-
ли сан у ау стро у гар ску вој ску, он се са че тр на ест го ди на су о ча ва са 
жи вот ним не да ћа ма и бес па ри цом и по чи ње да за ра ђу је за жи вот. 
Пр во се за по слио у фа бри ци обу ће, по том у же ле за ри. Тре ћи пут ме ња 
за ни ма ње по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та и од 1918. до 1920. ра ди 
у кро јач ни ци.7 

Пре о крет у жи во ту мла дог Ма ле ка ве зан је за отва ра ње Вој не 
му зич ке шко ле у Вр шцу.8 Иа ко су ар хив ски по да ци (arol Sen ar cHi veS: 
81086850М002509) о вре ме ну ко је је про вео на шко ло ва њу раз ли чи ти,10 
он од 1920. учи да сви ра на кон тра ба су и хар фи на ко јој ка сни је ни кад 
ни је му зи ци рао.11 По сле шко ло ва ња у Вр шцу до ла зи у Бе о град и од 
1924. је вој ни му зи чар у Му зи ци Кра ље ве гар де у ко јој оста је све до 
1930. го ди не. Пре ма Ма ле ко вим на во ди ма, у Му зи ци Кра ље ве гар де 
ан га жо ван је као пр ви кон тра ба си ста. 

Го ди не Ма ле ко вог бо рав ка у Му зи ци Кра ље ве гар де чи не пр ви 
пе ри од ње го вог кон ти ну и ра ног раз во ја као ор ке стар ског му зи ча ра. 
Па ра лел но с про фе си о нал ним ан га жма ном кон тра ба си сте у ор ке стру, 
он од 1926. по ха ђа Му зич ку шко лу „Стан ко вић“ и учи те о ри ју му зи ке. 
У исто вре ме успе ва да овла да и (као ау то ди дакт?) му зи ци ра њем на 
хар мо ни ци, бан до не о ну и ги та ри. Са та три ин стру мен та, три де се тих 
го ди на за по чи ње ка ри је ру као из во ђач по пу лар не му зи ке на Ра дио 
Бе о гра ду. Те о риј ска зна ња о му зи ци при ме њу је у аран жи ра њу и ком-
по но ва њу по пу лар не му зи ке.

7 Вла сник кро јач ни це био је Емил Бе ке (Emil Bec ke). 
8 Иа ко нул та гру па пи то ма ца шко ло ва ње за по чи ње 1920. го ди не, Вој на му зич ка шко-

ла у Вр шцу зва нич но је за по че ла с ра дом 1921. го ди не. 
9 Основ ни би о граф ски по да ци о Ма ле ку пре у зе ти су из ди ги тал не ба зе по да та ка Архи-

ва „Арол сен“.
10 У ар хив ској гра ђи но ти ра ни су раз ли чи ти по да ци о Ма ле ко вом шко ло ва њу. У про-

фе си о нал ној би о гра фи ји на ве ден је пе ри од од 1921. до 1923. го ди не, док је у пер со нал ном 
до си јеу на зна че но да је 1921–1926. по ха ђао Вој ну му зич ку шко лу у Вр шцу. 

11 Ма лек на во ди да је у Шко ли сви рао кон тра бас и хар фу. Тај по да так се ко си с утвр-
ђе ном кон цеп ци јом на ста ве у Шко ли по ко јој су пи том ци у пр ве три го ди не има ли оба ве зно 
сви ра ње на јед ном жи ча ном и јед ном ду вач ком ин стру мен ту, док је уче ње кла ви ра би ло 
фа кул та тив но; вид.: „уредбаовојнојМузИчКојшКолИ“ 1924: 1067. Тре ба ува жи ти и на вод 
(DOjčinOvić 1992: 61) да је Ма лек сви рао и на уда раљ ка ма и тром бо ну. Из тог по да тка је мо-
гу ће из ву ћи про из во љан за кљу чак да је Ма лек у Вој ној му зич кој шко ли у Вр шцу пр ве три 
го ди не сви рао на кон тра ба су и тром бо ну, а да му је уче ње хар фе при до да то у пе ри о ду на-
кнад ног јед но го ди шњег уса вр ша ва ња. Да је Ма лек у Вој ној му зич кој шко ли про вео че ти ри 
го ди не и то као пи то мац нул те гру пе од 1920. до 1923. го ди не, им пли ци ра и се ћа ње по ро-
ди це фла у ти сте Ми ла на Вла ди ва да њи хо во при ја тељ ство да ти ра још из ове шко ле у Вр шцу. 
То ме у при лог го во ри Уред ба о вој ној му зич кој шко ли (1924: 1065), ко јом је уре ђе но да пи-
то мац Шко ле ни је мо гао би ти ста ри ји од ше сна ест го ди на. 
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Сл. 1. Сте ван Ма лек: фо то гра фи ја са по све том фла у ти сти Ми ла ну Вла ди ву (ПауновИћ)12 

Солистапопуларнемузикенабенџу, 
хавајскојгитарииакордиону

Кра јем два де се тих го ди на, осим про фе си о нал ног уса вр ша ва ња, 
до га ђа ју се зна чај не про ме не и у при ват ном жи во ту Сте ва на Ма ле ка. 
Вр шач ки ма ти чар Пре дић 31. ок то бра 1928. са оп шта ва јав но сти: 

Огла шу јем, да сле де ћи брач ни ци же ле сту пи ти у брак: име пре зи-
ме же ни ка Сте фан Ма лек, не ве сте Ирен Вај сбер гер; по ро дич но ста ње 
же ни ка не же њен, не ве сте не у да та; за ни ма ње же ни ка на ред ник му зи чар; 
ве ро и спо вест же ни ка р. кат. не ве сте жи дов; ста рост, ме сто ро ђе ња же ника 
23 го ди не, Ме ха ди ја, не ве ста 16 го ди на, Вр шац; Ме сто ста но ва ња же ни-
ка Бе о град ка сар на Кра ље ве гар де, не ве сте Вр шац, Стев. Не ма ње 32; име 
и пре зи ме ро ди те ља же ни ка Сте ван Ма лек, Ми тил да Шан дор, не ве сте 
пок. Јо зеф Пин каш Ан тон Вај сбер гер, Бер та Ба храг (ПредИћ 1928: 8).

Да ље, ма ти чар по зи ва да се из ја сне они ко ји зна ју за пре пре ку или 
окол ност ко је би мо гле ути ца ти на сло бод но скла па ње бра ка. Оглас је 
био на ме њен ста нов ни ци ма Бе о гра да и Вр шца где су ста но ва ли бу ду ћи 
мла ден ци. Иа ко је Сте ван ро ђен у Ру му ни ји, по од ла ску по ро ди це из 
Ме ха ди је ње гов жи вот се на ста вља у Вр шцу. Ипак, не ве сти не го ди не 

12 На по ле ђе ни фо то гра фи је на пи са на је по све та из 1928. го ди не, али се то не мо же 
сма тра ти и го ди ном ње ног на стан ка јер је Ма лек та да имао 24 го ди не. По сто ји мо гућ ност 
да је сни мак на стао у Вој ној му зич кој шко ли у Вр шцу или не по сред но по Ма ле ко вом до ла-
ску у Бе о град, да кле на ста нак фо то гра фи је би се мо гао ве за ти за пе ри од 1922–1924. го ди не. 
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не да ју осно ва да се о њи хо вом бра ку го во ри као о кру ни са њу мла да-
лач ке љу ба ви. Ма ле ко ва пр ва су пру га Ире на има ла је са мо ше сна ест 
го ди на ка да се уда ла. 

На кон вен ча ња 1928, већ у но вем бру на ред не го ди не, Ма лек и Ире-
на (Ire ne We is sber ger) до би ја ју кћер ку Ви о ле ту (Vi o la i ne Mady Ful ton), 
а не ко ли ко го ди на ка сни је и Мар ле ну (ро ђе на 1934, уда та Пут ник) (Иаб:
К.П.).13

У ме ђу вре ме ну, Ма лек на пу шта Му зи ку Кра ље ве гар де и од 1930. 
по ку ша ва да се про би је у по пу лар ној му зи ци. При ли ка за то су би ли 
број ни ор ке стри ко ји су под па ро лом „џез“ на сту па ли у бе о град ским 
дво ра на ма и хо те ли ма. Не ма ни ка квих по да та ка о ње го вом му зи ци ра-
њу у не ком од бен до ва с по чет ка три де се тих, али је у ње го вој би о гра-
фи ји за пи са но да је на сту пао с ор ке стром у Ау то-клу бу у Бе о гра ду. 

Ма ле ко во име као из во ђа ча по пу лар не му зи ке пр ви пут се по ја-
вљу је у на ја ва ма му зич ких еми си ја на Ра дио Бе о гра ду. У по пу лар ној 
му зич кој еми си ји Шареновече, од 20. ав гу ста 1932. је дан од уче сни ка 
је Сте ван Ма лек. За два и по са та ко ли ко је тра ја ло му зи ци ра ње, на сту-
па ли су пе ва чи На род ног по зо ри шта Ми ле ва Бо шња ко вић, Ва си ли је 
Шум ски и Бо шко Ни ко лић и ин стру мен та ли сти: Вла ди мир Ми ке лад зе 
на тру би, Алек сан дар Ни ко лић на сак со фо ну и Ма лек на хар мо ни ци 
и ха вај ској ги та ри (радиоБеоград 1932/33: 23). 

Ма лек на „ха вај ци“ из во ди ком по зи ци ју из ре пер то а ра Hi lo Ha-
wa i i an Or che stra. Вр ло бр зо ће ре флек си ја ха вај ске му зи ке, али и имиџ 
сви ра ча на стил ги та ра ма с цвет ним вен ци ма око вра та по ста ти је дан 
од нај слу ша ни јих и нај ек спло а ти са ни јих по пу лар них сти ло ва у Ср би-
ји три де се тих го ди на.14 Из во ђе ња на хар мо ни ци и ха вај ској ги та ри 
има ју под јед нак зна чај за ка сни ју ре про дук тив ну умет ност С. Ма ле ка. 
Страст ар ген тин ског тан га и сет на че жња ко ју је ода ши ља ла ха вај ска 
му зи ка на ње го вим на сту па њи ма, сим бо ли шу ста зе ко ји ма ће се кре-
та ти и у сво јој доц ни јој умет нич кој ка ри је ри, али и у жи во ту. 

По вре ме на на сту па ња на Ра дио Бе о гра ду, укљу чу ју ћи и ње го ве 
со ли стич ке на сту пе, за сно ва на су на му зи ци ко ју из во ди на бен џу, 
ха вај ској ги та ри, акор ди о ну (хар мо ни ци) и бан до не о ну. На зив „акор-

13 Ви о ле та је по сле Дру гог свет ског ра та оти шла у Ау стри ју на шко ло ва ње. Та мо је 
упо зна ла Се ма Фул то на (Sam B. Ful ton; аме рич ки рат ни ве те ран) и њих дво је су се то ком 
пе де се тих го ди на пре се ли ли у САД. Дру га кћер ка Мар лена, уда та Пут ник, жи ве ла је у Бео-
гра ду. Пре ма усме ном се ћа њу ги та ри сте Уро ша Дој чи но ви ћа, Мар ле на је ра ди ла у про дав-
ни ци му зич ке опре ме „Ска ла“ у Бал кан ској ули ци. На жа лост, обе ћер ке су пре ми ну ле и овај 
рад је ус кра ћен за се ћа ња по ро ди це и до ку мен та из по ро дич ног ар хи ва; вид.: https://www.
le gacy.co m/obi tu a ri es/na me/vi o la i ne-ma d y-ful ton-obi tu ary?pid =164001720.

14 Нај бо љи ре пре зент ути ца ја ха вај ске му зи ке је сни мак Лу ја Армстрон га с ор ке стром 
из 1930. го ди не: Lo u is Armstrong and his Or che stra „Song of the Island“ (Na lei o Ha wa ii / Char les 
E. King).
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ди он” је ко ри шћен у на ја ва ма за све ње го-
ве на сту пе, та ко да се све до 1940. го ди не 
не мо же раз дво ји ти сви ра ње на бан до не о-
ну и хар мо ни ци. У еми си ји од 25. сеп тем-
бра 1932. он на акор ди о ну сви ра тан го El
Matrero15 и тан го за бан до не он Spensiera
do Ита ли ја на Че за ра Мeниконија (Ce sa re 
Me ni co ni), из 1931. го ди не.16 На те нор бен-
џу је из вео PeckoPick Мај кла Пин ги то реа 
(Mic hael Pin gi to re), ком по зи то ра и бен џи-
сте у ор ке стру По ла Вајт ма на (Paul Whi te-
man and His Or che stra).17 И у на ред ним го-
ди на ма ње го во ра диј ско му зи ци ра ње би ло 
је слич ног са др жа ја: сви рао је по пу лар ну 
му зи ку на не ко ли ко ин стру ме на та. 

Пе ри од по сле 1930. је, осим на сту па њи-
ма на Ра дио Бе о гра ду, обе ле жен Ма ле ко вим 
аран жи ра њем тра ди ци о нал не и по пу лар не 
му зи ке. У би бли о теч ким фон до ви ма мо же 
се про на ћи два де се так пар ти ту ра, где пот-
пи су је му зи ку или об ра ду фок стро та, тан го му зи ку, вал це ре и др. То ме 
је сва ка ко мо ра ло прет хо ди ти до бро по зна ва ње му зич ких сти ло ва, 
ин стру ме на та и те о ри је му зи ке. Не ма од го во ра на пи та ње да ли је био 
те мељ но упо знат с на род ном му зи ком или је ко ри стио свој нео спор ни 
та ле нат, али ње го во пр во зна чај ни је аран жер ско де ло из ла зи из окви ра 
пле сне му зи ке ко јом се у то вре ме пред ста вљао пу бли ци. На и ме, те мат-
ски це ло ви ти ји за хва ти у сфе ри аран жи ра ња да ти ра ју из 1933, ка да у 
еди ци ји „Фрајт“ из да је об ра ду 24 пе сме под на зи вом Албумјугословених
народнихпесамазагитар (СрпСкаБиБлиографија1868–1944,тоМ10: 45935). 

Пред сам по че так Дру гог свет ског ра та из да вач ка ку ћа Јо ва на 
Фрај та об ја вљу је Најлепшемелодије:захавајскугитару,засологита
ру.Узпратњугитаре. При ре ђи ва чи но та за ги та ру су Мир ко Мар ко вић 
и Сте ван Ма лек. Са др жај те збир ке је сво је вр стан по глед у му зи ку ак-
ту ел ну кра јем три де се тих го ди на про шлог ве ка (СрпСкаБиБлиографија 

15 ElMatrero je тан го Арман да Ка ре ре (Ar man do Car re ra) из 1927. го ди не, ко ји је сни-
мио Or qu e sta Ti pi ca Vic tor. 

16 Spensieradobandonéon:tangotipicoargentino / C. Me ni co ni.
17 У све ту, те нор бен џо је био нај ви ше за сту пљен у џез ор ке стри ма ко ји су сви ра ли 

по пу лар ну му зи ку по пут ор ке стра По ла Вајт ма на. У Ср би ји су пр ви и је ди ни зна чај ни сви-
ра чи би ли Мир ко Мар ко вић и Сте ван Ма лек. Обо ји ца су сре ди ном три де се тих „на пу сти ли“ 
тај ин стру мент и за ме ни ли га ги та ром. Бен џо је био нај ра спро стра ње ни ји и нај ду же се за-
др жао у да мен-ка пе ла ма, углав ном ано ним ним жен ским ор ке стри ма ко јих је би ло у ве ли ком 
бро ју у срп ским ка фа на ма из ме ђу два свет ска ра та. 

Сл. 2. Ма лек, пор трет из  
мла до сти (ПауновИћ).
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1868–1944,тоМ10:47227). Ги та ри стич ка збир ка са др жи му зи ку за игру 
по пут тан га или ла га них фок стро та по зна тих ау то ра (Рат ко Ла зић, 
Јо сиф Цан ков, Мир ко Мла де но вић и др.) и на род не пе сме. Ку ри о зи тет 
је пе сма Кадсеспустиплаваноћ ко ју је ком по но вао Мир ко Мар ко вић 
на текст Рат ка Ла зи ћа. За ги та ру ју је при ре дио Сте ван Ма лек. Swing 
fox је, услов но ре че но, су че ља ва ње два пле сна му зич ка „ко ра ка“ – фок-
стро та и „џез љу ља шке“. 

Ком по зи то ри Мир ко Мар ко вић, Ро за ли ја Ада ња, Сер геј Стра хов 
и Сте ван Ма лек за со бом су оста ви ли пар ти ту ре ко је су за сад је ди ни 
све до ци ори ги нал ног, ау тор ског ства ра ња на ме ђу рат ној срп ској џез 
сце ни. 

О са рад њи Мар ко ви ћа и Ма ле ка пре из да ва ња ги та ри стич ке збир-
ке не ма мно го по да та ка из у зев чи ње ни це да су обо ји ца би ли чла но ви 
џез ор ке стра „Me lody Boys“ и Бе о град ског ха вај ског квар те та. Ни је 
по зна то да ли су у исто вре ме на сту па ли у ор ке стри ма, али по сто ји 
на ја ва за по лу ча сов ни ра диј ски на ступ ги тар ског дуа Мар ко вић –Ма-
лек (радиоБеоград 1939/21: 4). У јед ној еми си ји је на ре пер то а ру би ла и 
на род на му зи ка ко ју из во де за јед но с Ра фа и лом Бла мом на хар мо ни ци 
(радиоБеоград 1939/23: 4). У до ступ ним но вин ским на пи си ма о му зи-
ци и му зи ча ри ма Бе о град ског ха вај ског квар те та, Ма ле ко во име као 
чла на ор ке стра по ми ње се тек че трде се тих го ди на, а ње го во „ха вај ско“ 
му зи ци ра ње ве за но је за бан до не он. Квар тет је пред по че так Дру гог 
свет ског ра та био по пу ла ран у то ли кој ме ри да је био узор мно гим мла-
дим ги та ри сти ма. О ха вај ском ор ке стру по сто ји за бе ле же но се ћа ње 
ги та ри сте Дра го сла ва Пет ко ви ћа (1986):

Пр ви пут сам сви рао са по ја ча ним зву ком ги та ре мон ти ра ном слу-
ша ли цом за ра дио де тек тор, за хва љу ју ћи мо ме при ја те љу Јо ви ћу /ју ве-
ли ру са Ст. Ђер ма/ ко ји је био пе вач и ги та ру ко ри стио за прат њу. Би ло 
је по треб но укљу чи ти је у ра дио апа рат. Ре про дук ци ја ло ша /ми кро фо-
ни ја/ али је ба рем би ло гла сно!!! У је сен, 1940. го ди не, имао сам по 
пр ви пут при ли ку да ви дим ори ги нал „Pre mi er Vox“ ха вај ске ги та ре 
из ра ђе не од ба ке ли та. По ја ча ло-bo x ко ри шћен је и за сме штај ги та ре. 
На жа лост, на чин ка ко су обе ги та ре /Са во вић, Спа со је вић/ гра ђе не, 
ни је ни ка да би ло мо гу ће исте маг не те на плек трум ги та ри угра ди ти. 
Оста ло је ве ли ко оду ше вље ње за ди ван, сна жан тон, нео п ход но по тре-
бан за је дан не жан ин стру мент – ги та ру.18 

Ре пер то ар квар те та, осим ха вај ске му зи ке, са чи ња ва ли су и тан га, 
му зи ка из фил мо ва и шла ге ри. Би ли су за сту пље ни и ау то ри по пу лар не 
му зи ке с Бал ка на. Ма рио Ки нел (Kühnel, 1921–1995), хр ват ски ком по-

18 Дра го слав Дра ги Пет ко вић (1922–2014) био је срп ски џез ги та ри ста и про фе сор му зи ке. 
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зи тор и тек сто пи сац, го во ре ћи о сво јим пе сма ма ком по но ва ним то ком 
че тр де се тих го ди на, из но си сле де ће по дат ке:

Пр ва до ма ћа ком поз ци ја штам па на у „Акор ду“ би ла је Снијежи. 
Од мах је да на шњим ри је чи ма, по ста ла хит... Сем то га, Снијежи је slow 
-fox ко ји се да де на ви ше на чи на сви рат’... а ре кла ми ран је као „Успјех 
се зо не“ јер се пје вао на све стра не. На Ра дио-Бе о гра ду ову су ком по зи-
ци ју, у из во ђе њу Хавајскогквартета, стал но еми ти ра ли; по сто ји и по-
да так да је Снијежи по след ња пје сма ко ју је Ра дио-Бе о град еми ти рао 
пре бом бар до ва ња 6. трав ња 1941. го ди не! (lukOvić1989:51).19 

19 Ис црп ну би о гра фи ју Ма ри ја Ки не ла, ко ју је са ста ви ла му зи ко лог Иво на Аја но вић, 
до но си Хрватскибиографскилексикон; вид.: 

https://www.go o gle.rs /ur l ?sa =t&rc t=j&q=&esrc=s&so ur ce=we b&cd =&ca d=rj a&uact=8& 
ved=2ahU KE wiq_r7vnZ7wA hUrmYsKHe cuA5AQ FjA Be gQIC RAD&ur l=https%3A%2F%2Fhbl.
lzmk.hr%2Fcla nak.aspx%3Fid%3D10362&usg=AOv Vaw10h76LryEObYmc8BnsgGjD. Вид., та-
ко ђе, би о би бли о граф ске по дат ке о Ки не лу у Kr Pan 2005: 286; 2015: 228. За хва љу јем др 
Алек сан дру Ва си ћу, на уч ном са рад ни ку Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, за упу ћи ва ње на 
ове три пу бли ка ци је.

Сл. 3. Бе о град ски ха вај ски квар тет Бран ка Са во ви ћа  
са бан до не о ни стом Сте ва ном Ма ле ком (савовИћ)
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О том на сту пу за бе ле же но је сле де ће све до че ње: 

Вра ћа ју ћи се са по сла ули цом Кне за Да ни ла, чуо сам јед не ве че ри 
му зи ку на ха вај ским ги та ра ма! Био је то Ха вај ски квар тет Ра дио Бе о гра-
да, по знат у це лој Евро пи по ред хо ланд ског Ra dio Hilversumа, са из ван-
ред ним му зи ча ри ма од ко јих су нај ве ћи би ли: Мир ко Мар ко вић, Сте ван 
Ма лек, Мир ко Спа со је вић, Бран ко Са во вић. Упо зна ва ње, чу ли су шта 
знам и по ну ди ли да сви рам на сле де ћој еми си ји, али без на ја ве мо га 
име на. Био је то мој пр ви на ступ на Ра дио Бе о гра ду 05. 04. 1941. го ди не. 
Су тра дан, бом бе на Бе о град (ПетКовИћ 2002). 

С му зи ци ра њем у Ха вај ском квар те ту Ма лек до би ја „сер ти фи кат“ 
пр вог и је ди ног бан до не о ни сте у Ср би ји у пр вој по ло ви ни XX ве ка. У 
тек сту из 1940. го ди не, об ја вље ном по во дом пе то го ди шњег кон ти ну-
и ра ног ра да ор ке стра, го во ри се и о ње го вом сви ра лач ком уме ћу: 

У из во ђе њу не ких та ча ка се слу же, осим обич них и елек трич них 
ги та ра и „бан до не о ном“... То је пр ви ин стру мент те вр сте код нас. Ма-
лек се је по ка зао пра ви мај стор у свир ци на ње му (а.П.1940:15).

ЏезСтеванаМалека

Пр ва, пи о нир ска ета па џез му зи ке у Ср би ји ве за на је за пе ри од 
из ме ђу два свет ска ра та. Сту дент ски или про фе си о нал ни ор ке стри из 
три де се тих го ди на про шлог ве ка из во ди ли су му зи ку ко ја се осла ња ла 
на укус ши ро ког ау ди то ри ју ма. Бли же од ре ђе ње зву ка ко ји је до ла зио 
из дво ра на за игру је сте му зи ка пе ри о да „Jazz Age“, филм ска му зи ка, 
ме ло ди је срп ских ком по зи то ра, му зи ка Гле на Ми ле ра (Glenn Mil ler), 
Дју ка Елинг то на (Du ke El ling ton) и др.20 По себ ност, ка да је реч о ин стру-
мен ти ма на ко ји ма се ба зи рао из во ђач ки сег мент по пу лар не сце не, 
осим ка рак те ри стич них тру ба, буб ње ва или сак со фо на, би ла је и хар мо-
ни ка као го то во не за о би ла зни „де кор“ на ве ћи ни фо то гра фи ја он да-
шњих срп ских ор ке ста ра. 

Ка да је Ма лек по чео да га ји афи ни те те пре ма овом му зич ком жан ру, 
као и кон крет ни ји по да ци о ње го вом уче шћу на џез сце ни, не по зна ни-
ца су све до 1938. го ди не. Уко ли ко се буд но пра ти ње го ва би о гра фи ја, 
је ди на, али и је два уоч љи ва мо гућ ност је сте да је био члан ор ке стра 
Ива на Алек сан дро ва. Џез ор ке стар Алек сан дров је на сту пао и на Ра дио 
Бе о гра ду (радиоБеоград 1933/24: 22). Ор ке стар је 1933. био пред ста-

20 Од срп ских ком по зи то ра би ли су при сут ни: Јо ван Фрајт, Сер ги је Стра хов, Вла ди мир 
Плот ни ков, Ро за ли ја Ада ња, Сте ван Ма лек, Мир ко Мар ко вић, Мар гит Дор ман, Ал фред 
Пор дес Срећ ко вић и др.
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вљан као џез ор ке стар Ау то-клу ба, а Ма лек упра во тај елит ни клуб 
на во ди као ме сто у ко јем је сви рао по чет ком три де се тих го ди на. 

Ди рект но до Ма ле ка као џез му зи ча ра во де ма ло број не на ја ве за 
на сту па ња ор ке стра „Me lody Boys“. Бенд је оформ љен 1938. и де ло вао 
је све до 1941. као је дан од еми нент ни јих са ста ва у Бе о гра ду.21 Пр ви 
са став ор ке стра чи ни ли су: Ми ло рад Мар ја но вић, Ђор ђе Ка ра кла јић, 
Пи шта Вајс, Мир ко Мар ко вић, Сте ван Ма лек, Фран це тић и Ми ро слав 
Рам бо сек Бе по. Ор ке стар се пр ви пут јав но по ја вио на та ла си ма Ра дио 
Бе о гра да (правда 3. xi 1938: 17). На ред них го ди на бенд кон стант но 
му зи ци ра на ма ти не и ма у Ин же њер ском до му. Ге не рал но, про у ча ва ње 
и кла си фи ка ци ја ва жни јих ор ке стара и из во ђа ча оте жа ни су не до стат-
ком звуч них за пи са и пот пу ним иг но ри са њем он да шње му зич ке кри-
ти ке. Тра го ви му зи ци ра ња и му зи ча ра из ме ђу рат ног пе ри о да је два су 
ви дљи ви, што у знат ној ме ри оте жа ва да се са чи ни кон крет ни ја сли ка, 
од ре ди по је ди нач ни до при нос ор ке стра или по је ди на ца из пле ја де, 
гле да но и из угла да на шњи це, за вид ног бро ја ак те ра суп кул ту ре у 
Ср би ји из ме ђу два свет ска ра та. 

Ис ку ство ко је је сте као као ин стру мен та ли ста у овој ма ло зна ној 
де о ни ци у ка ри је ри, кру ни сао је џез ау тор ством 1938. го ди не. Но те 
ње го ве ком по зи ци је Swingingaccordeon (Мalek1938) об ја вио је за-
гре бач ки из да вач „Хер ки за“. То је пр ва за пи са на ком по зи ци ја јед ног 
срп ског ау то ра ко ја го во ри је зи ком и рит мом џе за. Swingingaccordeon 
је на пи сан за хар мо ни ку уз прат њу кла ви ра. Swingingaccordeon је 
пре ком по но ван свинг, то јест ком по зи ци ја је за пи са на у пот пу но сти, 
нај пре ци зни је, без им про ви зо ва них де ло ва, што је, упр кос џез рит му, 
пре свр ста ва у кла сич на де ла. С дру ге стра не, ком по но ва ни ма те ри јал 
нео спор но по ка зу је да је ау тор био до бро упу ћен у је зик свин га и ти ме 
отва ра про стор да из во ђач мо же да из на ђе сло бо ду џез им про ви за ци-
је. Го ди не из да ва ња пар ти ту ре и фор ми ра ња ор ке стра „Me lody Boys“ 
по ду да ра ју се, а да ли ју је ор ке стар и из во дио не мо же се твр ди ти али 
ни оспо ри ти. Отво ре на је мо гућ ност да је ком по зи ци ја Swingingaccor
deon би ла пред ста вље на бе о град ској пу бли ци у из во ђе њу Ма ле ка на 
хар мо ни ци и Ми ро сла ва Рам бо се ка, пи ја ни сте са ста ва „Me lody Boys“, 
на кла ви ру. 

Мо гућ на ана ло ги ја Ма ле ко вог му зи ци ра ња на хар мо ни ци али и 
ве ро ват ни џез ути цај на ње гов ре про дук тив ни и ства ра лач ки опус је-
сте ита ли јан ски му зи чар Гор ни Кра мер (Gor ni Kra mer). Слич но сти 
из ме ђу ита ли јан ског и срп ског му зи ча ра уо ча ва ју се још од основ них 

21 Кри ти чар Ду шан Сав ко вић као по зна ти ји ме ђу рат ни пи о нир ски џез ор ке стар, под 
вођ ством Ми ло ра да Мар ја но ви ћа, на во ди „Me lody Boys“, ко ји је на сту пао и на Ра дио Бе о-
гра ду. По дроб ни је вид. у савКовИћ1953:5.
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по да та ка о му зич ком обра зо ва њу: обо ји ци је при мар ни ин стру мент 
кон тра бас. Кра мер је ро до на чел ник ита ли јан ског џе за, али и вр стан 
из во ђач ар ген тин ског тан га, док је Ма лек пи о нир срп ске по пу лар не 
му зи ке и је ди ни сви рач на бан до не о ну у Ср би ји до 1941. го ди не. По ред 
то га, ути ца ји на Кра ме ра и Ма ле ка су до ла зи ли из истих из во ра: то су 
ар ген тин ски ком по зи то ри и из во ђа чи тан го му зи ке. Име на Пе дра Ма-
фи је (Pe dro Maf fia) или Пе дра Ла у рен ца (Pe dro La u renz) са мо су не ка од 
име на ко ја су пред во ди ла свет ску тан го сце ну. Ма лек ће се бан доне о ну 
ви ше по све ти ти у ка сни јој, „не мач кој“ ета пи сво је ка ри је ре, из ко је је 
про и за шла и гра мо фон ска пло ча ElBandoneón.

Педагогиизвођачнакласичнојгитари
У исто ри ји срп ске ги тар ске пе да го ги је, го ди не 1939. пр ви пут је 

ин сти ту ци о на ли зо ва на на ста ва за кла сич ну ги та ру. На и ме, у је сен 
1939. го ди не, Ма лек по ста је на став ник кла сич не ги та ре у Му зич кој 
шко ли „Стан ко вић“ (КрајачИћ1981:58).

За бе ле шке о Ма ле ко вим на сту па њи ма на кла сич ној ги та ри ко ји 
би му да ли ле ги ти мет пре да ва ча, из у зев му зи ци ра ња у ду е ту с Мир-
ком Мар ко ви ћем у еми си ји Ра дио Бе о гра да 22. ма ја 1939. го ди не (радио
Београд 1939/21: 4), не по сто је у до ступ ној ар хив ској гра ђи. Је ди ни тра-
го ви кон ти ну и ра ног ги тар ског из во ђа штва Сте ва на Ма ле ка во де до 
1940. го ди не и За бав ног квар те та Или је М. То до ро ви ћа. Са став су фор-
ми ра ли му зи ча ри Опе ре и Фил хар мо ни је. За јед но с че ли стом Или јом 
То до ро ви ћем, чи ни ли су га кон тра ба си ста Сте ван Ма лек, фла у ти ста 
Ми лан Вла див и ви о ли ни ста Ан дри ја Ха у зер. Че тво ри ца за љу бље ни-
ка у ги та ру су свој пр ви на ступ на Ра дио Бе о гра ду има ли 20. но вем бра 
1940. го ди не (радиоБеоград 1940/19: 9). У по чет ку, ре пер то ар је био пот-

Сл. 4. Увод ни део нот ног за пи са Сте ва на Ма ле ка SwingingtheAccordeon 
(Mu zič ka zbir ka Na ci o nal ne i sve u či liš ne knji žni ce u Za gre bu, sign. H1-4*-900)
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пу но окре нут ау то ри ма по пут Бик си ја (Ce sa re An drea Bi xio) или Ду на-
јев ског (Иса ак Оси по вич Ду на ев ский). Из на сту па у на ступ, уо ча ва ју 
се жан ров ске про ме не у кон цеп ци ји ги тар ског са ста ва. Квар тет је и 
да ље не го вао „light“ му зи ку али пре у сме ра ва ју ћи је пре ма ре пер то а ру 
ко ји би био при ме ре ни ји по пу лар ним кон цер ти ма ка кве су др жа ли 
вој ни ор ке стри. Та ко су се у њи хо вим ги тар ским на сту пи ма на Ра дио 
Бе о гра ду мо гли чу ти мар шев ска му зи ка, увер ти ре, пот пу ри, ин тер ме ца, 
пол ке и вал це ри.

Да је Ма лек био са мо у ки ги та ри ста по твр ђу ју на во ди из крат ког 
ин тер вјуа ко ји је не мач кој штам пи дао ги та ри ста Франц Бах те лер 
(Franz Bac hte ler), а у ко ме је за бе ле же но ње го во се ћа ње да је Ма лек 
ги тар ско уме ће сте као два де се тих и три де се тих го ди на, уче ћи по ме-
то ди за кла сич ну ги та ру не мач ког ги та ри сте, ком по зи то ра и пе да го га 
Хајн ри ха Ал бер та („He in rich Al bert Gi tar ren schu le“) (bac Hte ler 2012: 24). 

Пе да го шком ра ду и кла сич ној ги та ри Ма лек се по све ћу је по сле 
1950. у Штут гар ту. Ње гов уче ник, не мач ки ги та ри ста Вол фганг Шмид 
(Wol fang Schmid), кроз де та ље о по че ци ма свог му зи ци ра ња де ли мич-
но осве тља ва и про фе со ра Ма ле ка с кра ја пе де се тих го ди на:

Уче ње ги та ре је по чео 1959. го ди не код див ног али стро гог про фе-
со ра Сте ва на Ма ле ка: „Ако не бу деш хва тао акор де пра вил но, од се ћи 
ћу ти све пр сте...“ у рит му свин га, рум бе, бу ги ја и тви ста! Слу шао сам 
на рав но AFM Stut tgart аме рич ку ра дио-ста ни цу с нај бо љим сни мље ним 
и од сви ра ним џе зом, кан три јем, поп му зи ком и ка сни је со у лом с ба сом 
на кло ње ним FM саунду (ScHMid 2015: 46).

Му зи ци ра ње на ги та ри Ма лек кру ни ше 1966. као уче сник ка мер-
ног му зи ци ра ња ове ко ве че ног на пло чи RecitalfürFagott фа го ти сте 
Гер хар да Ха сеа (Ger hard Ha a se), за не мач ку из да вач ку ку ћу „Chri stop-
ho rus“. У дуу са Ха се ом из во ди Со на ту у Це-ду ру за фа гот и ги та ру, 
оп. 13, Кар ла Геп фер та (Karl An dre as Göpfert).22 Та Ма ле ко ва ин тер-
пре та ци ја, иа ко је ги та ра у сен ци звуч но до ми нант ни јег фа го та, пред-
ста вља пре фи ње ну игру „по зи ва и од зи ва“. 

Хо ланд ски кри ти чар Јан Кол (Jan Kool) ову пло чу је ви со ко оце нио: 

Уз ви ше ни сни мак, ко ји „ни шта не оста вља“ скри ве но и до во ди 
ин стру мен те у со бу. Иа ко о то ме не би тре ба ло да го во рим (мо жда наш 
уред ник то не чи та!), то пло пре по ру чу јем са му му зи ку. Има ће те ма ло 
шан се да то дру га чи је чу је те и то је пре див но! (КOOl1967).

22 По сле не мач ког из да ња, го ди не 1972. по ја ви ла се и пло ча за аме рич ко тр жи ште под 
на зи вом ArtoftheBassoon, у из да њу њу јор шког Mu si cal He ri ta ge So ci ety. 
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Реситалзафаготје му зи ка ого ље них ин стру ме на та у ко јој се до 
тан чи на чу је сва ка од сви ра на но та. За па жа ње Ја на Ко ла до ла зи до пу-
ног из ра жа ја при слу ша њу из во ђе ња Сонатезафаготигитару. Пре-
фи ње не ги тар ске жи це се у ве ћем де лу ком по зи ци је ста па ју с фа го том. 
Ма ле ко ва ги тар ска бра ву ра сме ште на је у дру ги део два на е сто ми нут-
ног из во ђе ња. Са ди за њем тен зи је фа го ти сте, бу ди се и ги та ра и по чи ње 
њи хо во по и гра ва ње ко је је Кол крат ко и не по гре ши во ока рак те ри сао 
„уз ви ше ним“ јер су за и ста за па њу ју ћи крај њи ефе кат и пот пу на син-
хро ни за ци ја два ин стру мен та упр кос до ми на ци ји фа го та. 

Сл. 5. Ис пред ми кро фо на Ра дио Бе о гра да; 
сле ва на де сно: Или ја То до ро вић, Сте ван Ма лек, Ман ци Дор ман, ?, ? (вад)

Контрабасиконцертнамузика
Кон тра бас у кон церт ном жи во ту Ср би је у пр вој по ло ви ни XX 

ве ка био је „за мр знут“ као део ор ке стра или по вре ме ни уче сник у ка-
мер ном му зи ци ра њу. Ин стру мент ко ји је у ин стру мен тал ној за јед ни ци 
под јед на ко зна ча јан за све у куп ни ор ке стар ски звук, бо ра вио је у по-
за ди ни као и ње го ви сви ра чи. У до ку мен тар ном ма те ри ја лу из ме ђу-
рат ног пе ри о да и у но вин ским на пи си ма о му зи ци, спо ра дич но се 
на и ла зи на име на Мо ми ра Вен че ви ћа, Љу бо ми ра Бог да но ви ћа, Јо си па 
Во ца се ка, Сте ва на Ма ле ка и Дра го љу ба Жи ва но ви ћа, ди ри ген та и нај-
зна чај ни јег пе да го га у исто ри ји кон тра ба са и кон тра ба си ста у Ср би ји. 

Жи ва но вић се шко ло вао у нај пре сти жни јим му зич ким цен три ма 
у Евро пи. На кон му зич ке шко ле у Бе о гра ду за вр шио је Др жав ну ака де-
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ми ју у Бе чу, а уса вр ша вао се на ака де ми ја ма у Ри му, Пра гу и Па ри зу. 
У пе ри о ду од 1922. до 1923. био је на став ник у Вој ној му зич кој шко ли 
у Вр шцу (правда26.i1939:6;КрајачИћ2003:110). То је и пе ри од шко-
ло ва ња бу ду ћег кон тра ба си сте Сте ва на Ма ле ка, та ко да не ма ме ста ди-
ле ми да ли је Ма лек био ђак Дра го љу ба Жи ва но ви ћа. 

Пр ву кон церт ну при ли ку да по ка же уме ће му зи ци ра ња у ко је га 
је увео Жи ва но вић у Вој ној му зич кој шко ли, он до би ја са мо го ди ну 
да на по што је по стао члан ор ке стра Му зи ке Кра ље ве гар де. На кон-
цер ту хар фист ки ње Ни кол Ан ки је Ка сте ран (Ni co le An cki er-Ca ste ran), 
одр жа ном 4. мар та 1925, на сту пи ли су и со ли сти ор ке стра Кра ље ве 
гар де. За кон тра ба сом је био Сте ван Ма лек. Уз уче шће гу да ча, из во ђе на 
је му зи ка Де би си ја (Cla u de De bussy), Сен Сан са (Ca mil le Sa int-Saëns) 
и Ра ве ла (Ma u ri ce Ra vel). Пу бли ка је бур но апла у ди ра ла из во ђа чи ма, 
а кри ти ка се раз ли чи то од ре ди ла пре ма до бро из ве де ној Де би си је вој 
Духовнојипрофанојигри за хар фу и гу дач ки квин тет и Сен Сан со вом 
Септету за тру бу, кла вир и гу дач ки квин тет, оп. 122, где је уо че но да је 
Гу дач ки квин тет Кра ље ве гар де „ис ка зао ма ло не по зна ва ње“, што се ту-
ма чи њи хо вим не ис ку ством на сту па ња пред пу бли ком (M. 6. III 1925: 3).23 

По во дом 35. го ди шњи це умет нич ког ра да кон тра ба си сте Љу бо-
ми ра Бог да но ви ћа, об ја вљен је текст Ко сте Ма ној ло ви ћа у ко ме се он 
освр нуо на Бог да но ви ће ву ка ри је ру. Из ме ђу оста лог, та мо је са оп штен 
по да так да је Бог да но вић кон тра бас учио код Мо ми ра Вен че ви ћа, пен-
зи о ни са ног вој ног му зи ча ра. Ма ној ло вић за тим у крат ким цр та ма са-
оп шта ва Бог да но ви ће ву ка ри је ру и ис ти че ње го ве за слу ге за осни ва ње 
Опе ре и Са ве за му зи ча ра, али још у увод ном де лу члан ка уо ча ва про-
блем ко ји је ак ту е лан и да нас:

Сви они ко ји иду у опе ру и по се ћу ју кон цер те рет ко да се за пи та ју: 
под ка квим се усло ви ма спре ма ју и при ре ђу ју ти кон цер ти. И вр ло се 
рет ко та да по ми шља на оне ко ји сво јим пре да ним ра дом омо гу ћа ва ју из-
во ђе ње опе ра и сим фо ниј ских де ла, оних чи је се лич но сти гу бе под на-
зи вом „хор“, „ор ке стар“. А ја сно је, без њих се та де ла не би мо гла из ве сти. 
И ве ли ки је број ових не зна них са рад ни ка при оства ре њу јед но га умет-
нич ког де ла, ко ји свој век про ђу ско ро не за па же но (МанојловИћ 1933: 7).

Мо мир Вен че вић и Бог да но вић се у му зич ком жи во ту у Ср би ји 
по ја вљу ју кра јем XIX ве ка и мо гу се сма тра ти пи о ни ри ма у исто ри ји 
кон тра ба са. Обо ји ца су све до 1941. ста ја ли иза нај ве ћег гу дач ког ин-
стру мен та у ор ке стру Опе ре и Фил хар мо ни је. Бог да но вић је ду ги низ 
го ди на био пр ви кон тра ба си ста ор ке стра На род ног по зо ри шта. 

23 Пот пун про грам овог кон цер та вид. у турлаКов1994: 106. 
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И Сте ван Ма лек де ли суд би ну не по зна тих ин стру мен та ли ста без 
ко јих се не би мо гла из во ди ти умет нич ка му зи ка. Члан ор ке стра На род-
ног по зо ри шта по ста је, прет по ста вља се, у исто вре ме кад и Фил хар мо-
ни је – го ди не 1936. Ма ле ко ва про фе си о нал на би о гра фи ја и у кла си чар-
ској му зи ци не сле ди уо би ча је не то ко ве. Сти че се ути сак да је Ма лек 
од ла зио од кон тра ба са, и вра ћао му се, исто као и му зич ким сти ло ви ма, 
дру гим ин стру мен ти ма и ор ке стри ма у не ком, гле да но с ове вре мен ске 
дис тан це – „не ре ду“. Већ 1937. он од ла зи из Бе о гра да и пре ла зи у За гре-
бач ку фил хар мо ни ју (н.ш. 1938: 11).24 Ме ђу тим, ни та мо се ни је ду го 
за др жао јер се већ 1939. по ја вљу ју у еми си ја ма Ра дио Бе о гра да. 

Па ра лел ни сег мент с ра диј ским на сту па њи ма је по че так ње го вог 
пе да го шког ра да као кон тра ба си сте. У пу бли ка ци ја ма о ра ду му зич ких 
шко ла (КрајачИћ 1981: 58) на во ди се да је Ма лек да вао ча со ве ги та ре. 
Јав ном об ја вом за упис уче ни ка у Му зич ку шко лу „Стан ко вић“ (укљу-
чу ју ћи и оде ље ње у Зе му ну), за на ста ву ко ја по чи ње 1. ок то бра 1939, 
на ја вље но је отва ра ње кла се за сак со фон, кон тра бас, ги та ру и кла вир-
ску хар мо ни ку. На став ник за кон тра бас и ги та ру је Сте ван Ма лек (вре
Ме 30. IX 1939: 11). Име но ва ње за на став ни ка му зич ке шко ле по твр да 
је му зич ке зре ло сти. Иа ко се код кон тра ба си ста, као и код дру гих 
ин стру мен та ли ста тог вре ме на, не мо же са си гур но шћу од ре ди ти по-
зи ци о ни ра ње у ор ке стри ма у ко ји ма су на сту па ли, из ве сно је да од 
1940. за у зи ма ме сто пр вог кон тра ба си сте Бе о град ске фил хар мо ни је. 
Је ди ни по да так о Ма ле ко вом му зи ци ра њу из ван ор ке стра ве зан је за 
на ступ три ја ви о ли ни сте Злат ка То пол ског у еми си ји Ра дио Бе о гра да 
од 23. апри ла 1940. го ди не (радиоБеоград 1940/17: 4). Трио То пол ски са 
Ди ми три јем Дор ја ном на ви о ли и Ма ле ком на кон тра ба су из во ди Шу бер-
тов (Franz Schu bert) Квин тет Пастрмка (DasForellenQuintett, D. 667).

Кон тра ба си сти Бе о град ске фил хар мо ни је
1939. го ди не (vaSiljević 2019: 286) 1940. го ди не (SPo red 1940)
Ју ли јус Ри ка уф Сте ван Ма ле к
Јо сиф Крај син гер Ју ли јус Ри ка у ф
Љу бо мир Бог да но ви ћ Ан тон Брин да 
Ан тон Брин да Ле о полд Рих нов ски 
Ан тон Кра уп нер Јо сип Во ца се к
Ле о полд Рих нов ски Ми лан Про се ни к
Јо сип Во ца се к Јо сип Стра шек 

Мо мир Вен че вић

24 У но вин ском на пи су, као ин ди рект ном до ка зу о кре та њу у ка ри је ри Сте ва на Ма ле-
ка, о зах те ви ма му зи ча ра Бе о град ске, За гре бач ке и Љу бљан ске фил хар мо ни је по бро ја но је 
ру ко вод ство сва ке од њих, по је ди нач но. Пре ма овом из во ру, Ма лек је 1938. био члан Управ-
ног од бо ра За гре бач ке фил хар мо ни је, са мим тим и ор ке стра. 
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По сле бом бар до ва ња Бе о гра да 6. апри ла 1941, по је ди ни чла но ви 
ор ке стра На род ног по зо ри шта про сле ђе ни су не мач кој ме сној ко ман ди 
у Бе о гра ду. Ме ђу њи ма су би ли и кон тра ба си сти (МајданаЦ 2010: 350):

ИзСписка
члановаНародногпозориштауБеоградукојије 

управникМомирВељковићпослао
НемачкојмеснојкомандиуБеограду26.априла1941.

160. КрајсингерЈосип
164. МалекСтеван
168. ВоцасекЈосип

Сре ди ном ју на 1941. Мо мир Вељ ко вић је Ми ни стар ству про све те 
до ста вио и по се бан из ве штај у ве зи с на ци о нал ном при пад но шћу сед-
мо ро чла но ва На род ног по зо ри шта. У из ве шта ју о Ма ле ку сто ји да је 
Не мац ка то лич ке ве ре, да је оже њен Је вреј ком и да из тог бра ка има 
дво је де це. На тај на чин се гу би ло ме сто чла на На род ног по зо ри шта 
(МајданаЦ 2010: 40). Го ди на 1942. би ла је кри зна у по ро ди ци Ма лек. 
Иа ко не ма по да та ка да се раз вео од пр ве же не Ире не, Ма лек у сво јим 
ка сни јим ис ка зи ма на во ди да је Ире на умр ла 20. ма ја 1942. у Бе о гра ду 
(аrOlSenаrchiveS 81086862). Уко ли ко су ти по да ци ве ро до стој ни, не 
по сто ји ло ги чан на чин да се об ја сни да је већ 28. ју на 1942. сту пио у 
брак с Ми ле ном Мак сић. Ни тај брак ни је ду го по тра јао. Већ 1943. при-
ја вљу је за себ но бо ра ви ште Ми ле не Мак сић, а 1944. пре би ва ли ште за 
сво је две кћер ке (ИабК.П.). Ма ле ко ва кћер ка Ви о ле та ће но вем бра 
1949. у Ау стри ји вој ним вла сти ма да ти дру га чи је по дат ке о смр ти сво-
је мај ке. Пре ма ње ним на во ди ма (аrOlSenаrchiveS:80735276), Ире на 
Вај сбер гер је као жр тва Хо ло ка у ста уби је на 1943. у кон цен тра ци о ном 
ло го ру на Сај ми шту – Зе мун. 

Дру ги свет ски рат је за му зи ча ра Ма ле ка, као и за ве ћи ну му зи-
ча ра из На род ног по зо ри шта, зна чио му зи ци ра ње у ор ке стру рат ног 
Ра дио Бе о гра да. И у том пе ри о ду су рет ки ње го ви на сту пи у ма лим 
са ста ви ма. Као члан ра диј ског ка мер ног ан сам бла уче ству је на кон-
цер ту ко ји је при ре ђен 1. мар та 1943. у Ко лар че вој за ду жби ни. Из ве-
де ни су Бе то ве нов Септет и Шу бер тов Октет. Од ин стру мен та ли ста 
су уче ство ва ли ви о ли ни сти Урош Пре вор шек и Ми ран Ви хер, Фе дор 
Се лин ски на ви о ли, Или ја То до ро вић на ви о лон че лу, Сте ван Ма лек на 
кон тра ба су, Бру но Брун на кла ри не ту, Иван Тур шић на фа го ту, Ду шан 
Бу сан чић на ро гу и Вла ди мир Ми ке лад зе на тру би. Кри ти ка је ве о ма 
по вољ но оце ни ла њи хо во из во ђе ње (СрпСкинарод 6. март 1943: 14).25

25 Ова кри ти ка ни је за бе ле же на у ка пи тал ној, пи о нир ској би бли о гра фи ји ЂорЂевИћ
2001. За хва љу јем др Алек сан дру Ва си ћу, на уч ном са рад ни ку Му зи ко ло шког ин сти ту та 
СА НУ, за ову би бли о граф ску ре фе рен цу.
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По за вр шет ку ра та је дан број чла но ва ор ке стра је по но во пре у зет 
и спи ском су у На род но по зо ри ште као кон трак ту ал но осо бље раз вр-
ста ни и кон тра ба си сти (МајданаЦ2010: 372):

182. Ан тон Брин да члан ор ке стра Пре у зет од При вре ме не упра ве од 1-XI-1944.
183. Јо сип Во ца сек члан ор ке стра Пре у зет од При вре ме не упра ве од 1-XI-1944.

Сте ван Ма лек на пу шта Бе о град 1944. и од ла зи у Беч. Од 1944. до 
1945. ра ди као по штан ски рад ник. Му зи ци се вра ћа 1945, сви ра ју ћи 
му зи ку за игру у ма лом са ста ву „Hot band“, у фран цу ској оку па ци о ној 
зо ни у Ти бин ге ну, ка сни је и у клу бо ви ма у Хам бур гу и Ди сел дор фу. 
У Ди сел дор фу се 1949. же ни по тре ћи пут, Хел гом Штир (Hel ga Sti er). 
За јед но по ку ша ва ју да еми гри ра ју у Ју жну Аме ри ку. Ипак, оста ју у 
Не мач кој, та ко да Ма лек из ме ђу 1950. и 1960. по ку ша ва да про на ђе 
сво је ме сто на не мач кој му зич кој сце ни. Кра јем че тр де се тих го ди на 
по ста је члан не мач ког удру же ња му зи ча ра, а 1957. се ли се у Штут гарт 
и та мо по ста је про фе сор ги та ре. Зва нич них по да та ка о ње го вом пе да-
го шком ра ду за сад не ма; ипак, Вол фганг Шмид на во ди да му је то ком 
ше зде се тих го ди на про шлог ве ка ча со ве ги та ре др жао про фе сор Ма-
лек из Др жав ног те а тра у Штут гар ту (Sta atsthe a ter Stut tgart).26

Пу ну па жњу не мач ке јав но сти за свој умет нич ки рад бан до не о-
ни сте до био је тек осам де се тих го ди на. У члан ку об ја вље ном по во дом 
сто го ди шњи це тан го му зи ке је дан део је по све ћен Сте ва ну Ма ле ку 
(stUt tgart Li ve 1984/2: 23–25). На не ки на чин, на пис je и омаж та да 
већ осам де се то го ди шњем му зи ча ру. Уз кра так осврт на Ма ле ка као 
пе да го га, со ло ги та ри сту и бан до не о ни сту, ин ди рект ни по вод пи са ња 
је и гра мо фон ска пло ча сни мље на 1983. под на зи вом ElBandoneón–
MusikFürBandoneónUnd3Gitarren (Ton stu dio Ba u er). Осим Ма ле ка, 
у сни ма њу ма те ри ја ла су уче ство ва ли не мач ки ги та ри сти Гин тер Цол-
франк (Günther Zol lfrank), То мас Ба у зер (Tho mas Ba u ser) и Пе тер Ал-
берт (Pe ter Al bert). Од увод не In spi ra cion те че бу ји ца звуч не стра сти у 
из ве де ним ком по зи ци ја ма, од то га де вет тан га и две сам бе, ко је је 
Ма лек аран жи рао за бан до не он и ги та ре. О уме ћу бан до не о ни сте Ма-
ле ка све је ре че но у увод ном де лу тек ста: „Бан до не он и Ма лек, Ма лек и 
бан до не он – то је јед но“. Оно што не до ста је да би се при ча за о кру жи ла 
је сте Сен Сан сов Dan se Ma ca bre ко јим се за вр ша ва ElBandoneón. За 

26 Шмид је 2010. био уче сник-пре да вач на му зич ком фе сти ва лу у гра ду Шор ндор фер. 
На град ском пор та лу је об ја вљен текст у ко ме се из ме ђу оста лог на во ди: „Das Ehe pa ar tritt 
schon se it ei ni gen Ja hren mit ihrer Band ‘Mo ving on’ im Stut tgar ter Ra um auf. Eben falls ein Ro-
u ti ni er am E-Bass ist Kla us-Pe ter (58) aus Rem seck, der, wie sich während des Wor kshops he ra-
us stell te, in den 60er Ja hren mit Pro fes sor Ste fan Ma lek vom Sta atsthe a ter Stut tgart den sel ben 
Gi tar ren le hrer wie Schmid ge habt hat“: <hat.https://www.schor ndorf.de/de/stadt-bu er ger/ak tu el les/
stad tnac hric hten/stad tnac hricht?&vi ew=pu blish&item=ar tic le&id =368>
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Ма ле ка као аран же ра не по сто ји 
не пре мо сти во. Има ју ћи у ви ду 
и ње го ву за о став шти ну у пар-
ти ту ра ма у Ср би ји, есен ци ја ње-
го вог це ло куп ног ства ра ла штва 
је аран жер ство. У при лог то ме 
го во ри и чла нак об ја вљен на ред-
не го ди не у пре сти жном ли сту 
Stuttgarter.27 

„Гроф и ње гов бан до не он“ 
је на слов тек ста об ја вље ног 20. 
фе бру а ра 1985. го ди не. Сте ван 
Ма лек је но ви на ра Јир ге на Де-
тлин га (Jürgen Det tling) до че као 
об у чен у ве чер њи са ко са злат-
ним дуг ми ћи ма. У ста ну су до-
ми ни ра ли цр ве не ко жне фо те ље 
и на ме штај од ма ха го ни ја. На 
но га ма је имао сјај не углан ца не 
ци пе ле. Ти ме је, по Де тлин го-
вим ре чи ма, Ма лек оправ дао 
свој ра ни ји на ди мак Гроф.28 
Упр кос та квом по ја вљи ва њу, 
но ви на ру ни је до зво лио да га 
фо то гра фи ше јер „ни јед на же на ви ше не же ли да гле да ста рог де ча ка“. 
На ме сто то га, усту па му сту диј ску фо то гра фи ју из 1955. го ди не. Но-
стал гич на при ча о Ма ле ку, ин стру мен ту и му зи ци оста ла је за мр зну та 
у пе де се тим го ди на ма, као и фо то гра фи ја ко ја пра ти чла нак. Де тлинг 
за о кру жу је сво ју по се ту ре чи ма: 

Ei ne Kunst für sich sind Ma leks hand geschri e be ne und dann ge druc kte 
Ar ran ge ments für So lo-Gi tar re, adap ti ert von der Kla vi er stim me oder eben 
ein fach gehört, be hal ten und ni e der geschri e ben. Sein Re po r te i re geht we it 
über Un ter hal tungs – be zi e hun gswe i se Ge bra uc hsmu sik oder Tan gos hi na us.

[Уметн ост за се бе су Ма ле ко ви ру ком ис пи са ни па од штам па ни 
аран жма ни за со ло ги та ру, адап ти ра ни из кла вир ских де о ни ца или јед-
но став но чу ти, упам ће ни и за пи са ни. Ње гов ре пер то ар да ле ко пре ва-
зи ла зи за бав ну, од но сно при ме ње ну му зи ку или тан го.]29

27 Ау тор је рас по ла гао исеч ком – фо то ко пи јом члан ка (из ар хи ве ги та ри сте Пе те ра 
Ал бер та), на осно ву ко га се не мо же од ре ди ти број стра ни це ли ста Stuttgarter на ко јој је 
текст об ја вљен. 

28 Очи глед но се на ди мак ве зу је за ги зда вост Ма ле ко ве гар де ро бе. 
29 Пре вод с не мач ког: Зла тан Ди ми три је вић.

Сл. 6. Фак си мил: Stut tgar ter Kul tur le ben,  
20. Fe bru ar 1985  

„Ste fan Ma lek, fo to gra fi ert von ‘ei nem jun gen 
Fräulein’, 1955.“
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Да је та ко по твр ђу је сам Ма лек на кра ју раз го во ра оче ки ва ним 
или нео че ки ва ним од го во ром да су му оми ље на де ла Ба хо ва (Jo hann 
Se ba stian Bach) Токатаифугазаоргуље и Скар ла ти је ва (Do me ni co 
Scar lat ti) Соната у Це-ду ру (det tlinG 1985).

Ма ле ко во све у куп но ства ра ла штво и жи вот на пу та ња кре та ли су 
се у ра зним прав ци ма и сме ро ви ма. Из свих тих пра ва ца и сме ро ва 
од сви ра ни то но ви су се укр сти ли у је ди ној мо гу ћој тач ки: тан го Сте-
ва на Ма ле ка.
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Sla đa na D. Mi tić

StefanMalek’sTango‒TheFirstJazzComposerinSerbia

Sum mary

In the first half of the 20th cen tury, new gen res such as jazz and the Ar gen ti nean 
tan go, had a de ci si ve in flu en ce on the mu si cal sce ne of Ser bia. Ste fan Ma lek was one of 
the mu si ci ans who ma na ged a ba lan cing act bet we en clas si cal mu sic per for man ce and 
po pu lar mu sic, bet we en playing in the Bel gra de Phil har mo nic Or che stra and Bel gra de 
jazz bands. In ad di tion to playing the do u ble bass, the clas si cal gu i tar, and the ban do neon, 
he al so left mu si cal no ta ti ons on po pu lar and folk mu sic ar ran ge ments as a le gacy. Be ing 
a mem ber of the King’s Gu ard Band, the Or che stra of the Na ti o nal The a tre, and the Bel-
gra de Phil har mo nic Or che stra, Ma lek ma de his con tri bu tion as a mu si cian of the clas si cal 
ma in stre am. He mar ked the hi story of Ser bian jazz as the first com po ser in the jazz idi om. 
His na me is re cor ded as that of the first ban do neon player in Ser bia. Va ri o us re cor dings 
te stify to the gre at skill of this vir tu o so in stru men tal player and mu sic ar ran ger. 

Keywords: Ste fan Ma lek, tan go, jazz, do u ble bass, gu i tar, ban do neon.
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UDC 781.62:78.013.4(497)

НИ ЦЕ J. ФРА ЦИ ЛЕ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Aкадемија умет но сти*

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

OБЛИЦИ РИТ МА АК САК КАО ПО ВЕ ЗУ ЈУ ЋА НИТ  
У ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОЈ МУ ЗИ ЦИ  

БАЛ КАН СКИХ НА РО ДА**  
(I)

СА ЖЕ ТАК: На осно ву до ступ не ли те ра ту ре и кор пу са од пре ко 10.000 нот них 
за пи са из се дам зе ма ља са про сто ра Бал ка на / Ју го и сточ не Евро пе (Тур ска, Грч ка, 
Се вер на Ма ке до ни ја, Бу гар ска, Ал ба ни ја, Ср би ја и Ру му ни ја) об ја вље них то ком XX 
и XXI ве ка, фо кус овог ра да би ће усме рен на ком па ра тив но про у ча ва ње об ли ка рит ма 
ак сак као по ве зу ју ће ни ти у тра ди ци о нал ној му зи ци бал кан ских на ро да. Ме три ци и 
рит ми ци још увек ни је по све ће на од го ва ра ју ћа па жња, с об зи ром на бо гат ство, ра зно-
вр сност и ин вен тив ност на дах ну тих пе ва ча и сви ра ча на овим про сто ри ма. Овим 
ра дом от кри ва ће се иден тич не ме тро рит мич ке пул са ци је, те де фи ни са ти и име но ва ти 
у му зич ко-фол клор ном на сле ђу Бал ка на ( јампскогоблика, трохејског, анапетског, 
дактилског, кретијског и пеонскогобликаIV), као до каз сна жних ди ја хро ниј ских про-
це са не пре кид них фол клор них про жи ма ња, акул ту ра ци ја, рaзличитих ути ца ја, али 
и кре а тив но сти да ро ви тих но си ла ца фол кло ра у овом де лу Евро пе.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ри там ак сак, Бал кан, ме три ка и рит ми ка, ме тро рит мич ке пул-
са ци је, ком па ра тив на ис тра жи ва ња.

Увод
На зив Балкан по ти че од тур ске ре чи balkan (тур. ‘шу мо ви та пла-

ни на’) и озна ча ва пла нин ски си стем у Ср би ји и Бу гар ској ко ји се пру жа 

* ni ce fra ci le@g mail.co m
** Овај рад је на стао као ре зул тат ет но му зи ко ло шких ис тра жи ва ња на про јек ту Мати-

це срп ске Аксакритамнабалканскомпростору, ра ђе ног у окви ру Оде ље ња за сцен ске умет-
но сти и му зи ку. Овим пу тем же лим да нај ср дач ни је за хва лим на по ве ре њу и по др шци. Ве ли ку 
за хвал ност ду гу јем про фе со ру Не на ду Осто ји ћу на ре дак ци ји и об ли ко ва њу ра да, До ру Три фуу 
на дра го це ним су ге сти ја ма и ре ди го ва њу тек ста, као и дра гим ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма 
ко ји су ми не се бич но по мо гли да пре бро дим је зич ке ба ри је ре на ро да са про сто ру Бал ка на: 
др Ар ди јан Ах ме да ја (dr Ar dian Ah me da ja), др Атина Каца не ва ки, др Хан де Са глам (dr Han de 
Sa ğlam) и Гул ни хал Исма ил (Gul ni hal Ismail).
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од Ста ре пла ни не на за па ду до Цр ног мо ра на ис то ку и про ду же так је 
Ју жних Кар па та (бИХаљИМерИн и др. 1986: 178).1 Бал кан ско по лу о стр во 
је вр ло про стра на и пре по зна тљи ва област у ју го и сточ ној Евро пи, која 
је то ком исто ри је ви ше пу та мењалa име: „Рим ско или Илир ско По лу-
о стр во, Је лин ско, Грч ко По лу о стр во, Ви зан тиј ско По лу о стр во, Ото ман-
ско Цар ство, Европ ска Тур ска“ (ЦвИјИћ 2000б: 15). Кроз њу во де глав ни 
пу те ви из ме ђу Евро пе и Бли ског ис то ка ко ји ма су стал но про ла зи ли 
мно ги на ро ди. Ту су се че сто укр шта ли ра зни по ли тич ки и кул тур ни 
ути ца ји и ме ња ле гра ни це, а сва ки знат ни ји рат је био узрок ми гра ци-
ја, аси ми ла ци о них про це са и оти ма ња ра зних цар ста ва. Ге о граф ски и 
кул тур но, те кон так ти ма и ми гра ци ја ма на ро да, ова област је по ве зи-
ва ла и по ве зу је Евро пу са Ази јом. Ет но граф ска кар та ни јед не обла сти 
у Евро пи, по ми шље њу Јо ва на Цви ји ћа, не за ста ре ва та ко бр зо као 
кар та Бал кан ског по лу о стр ва (ЦвИјИћ 2000а: 123). 

Ми шље ња на уч ни ка су и да нас по де ље на у ве зи са се вер ном гра-
ни цом Бал ка на, па се, че сто, Ду нав ска и Па пон ска рав ни ца не сма тра ју 
де лом Бал ка на, или се за сту па ми шље ње да све оно што је се вер но од 
Са ве и Ду на ва – се ве ро и сточ на Сло ве ни ја, се вер на Хр ват ска (цен трал на 
и Сла во ни ја), се вер на Ср би ја (Вој во ди на) и ве ћи део Ру му ни је – ни је 
део Бал ка на. Дру ги пак твр де да и та под руч ја за јед но с ју гом Ру муније 
(без Тран сил ва ни је) спа да ју у Бал кан.2 Чи ње ни ца је да по ли тич ки, 
ге о граф ски и кул тур ни про сто ри на Бал ка ну че сто то ком исто ри је, као 
ни да нас, ни су ко ре спон ди ра ли. Без об зи ра на др жав не гра ни це, кул-
тур ни про стор, ме ђу тим, ука зу је ка ко на по је ди не по себ не, та ко и на 
мно ге за јед нич ке еле мен те, ка ко у ма те ри јал ним та ко и у ду хов ним 
те ко ви нама на ро да ко ји жи ве на Бал кан ском по лу о стр ву, од но сно у 
ју го и сточ ној Евро пи. Та ко се у на род ном ства ра ла штву ове ре ги је могу 
уо чи ти иден тич ни фол клор ни жан ро ви из го ди шњег и жи вот ног ци-
клу са, мно ге за јед нич ке те ме, са др жа ји и мо ти ви пе са ма, еле мен ти 
би лин гви зма, па и исти хе рој ски еп ски ли ко ви (Мар ко Кра ље вић, тј. 
Краљ Мар ко у ма ке дон ском, срп ском, бу гар ском, ру мун ском и ал бан-
ском фол кло ру, нпр. – недељКовИћ 1978: 424). 

У фол кло ру ви ше бал кан ских на ро да са чу ва ли су се исти или 
слич ни на зи ви за тра ди ци о нал не игре укруг или по лу круг (отво ре ног 
или за тво ре ног ти па): χορός код Гр ка, хоро код Бу га ра,оро код Ма ке-
до на ца (МладеновИћ 1973: 16), horă код Ру му на (buG Hi ci 1978: 140), 

1 Прет по ста вља се да се не кад та пла ни на зва ла HaemusMons, а то ве ро ват но до ла зи 
од трач ке ре чи Sa i mon, ко ја зна чи ‘ла нац’ (https://bs.wi ki pe dia.or g/wi ki/Bal kan). Јо ван Цви јић 
при ме ћу је, ме ђу тим, да Тур ци Бал ка ном на зи ва ју сва ку пла ни ну кад јој не зна ју име, те да 
је име Бал кан при ме ње но у на уч ној ли те ра ту ри и на кар та ма од Вр шке чу ке до Цр ног мо ра 
(ЦвИјИћ 2000б: 15).

2 Ви ше о то ме вид.: https://sh.wi ki pe dia.or g/wi ki/Bal kan#Sta nov ni%C5%A1tvo.
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ho ra код Ту ра ка,3 коло код Ср ба, Цр но го ра ца, Бо шња ка, Хр ва та.4 За-
јед нич ки су и по је ди ни, оп ште по зна ти тра ди ци о нал ни му зич ки ин-
стру мен ти: фрулa, двој ни це, ка вал, гу сле, гајдe, тамбурa и дру ги. Је дан 
од ар ха ич них кор до фо них ин стру ме на та, пре те жно кру шко ли ког обли-
ка са три жи це (ре ђе че ти ри жи це) ти па крат ко врат них ла у та (леута), 
и да нас је при су тан у фол кло ру ве ћи не на ро да на про сто ру Бал ка на. 
По знат је под слич ним или раз ли чи тим на зи ви ма од Хр ват ске па све 
до Тур ске: lirica – Хр ват ска (Dević 1977: 179–185), lijerica5 – Бо сна и 
Хер це го ви на (ta laM 2014: 94–98), ћемане– Ср би ја (доКМановИћ 1992: 
110–112), ћемене или гусла – Ма ке до ни ја (kOvačević 1971: 513), гадулка 
или гусла – Бу гар ска6 (Sa die 1980б: 436), lyra – Грч ка (Sa die 1980в: 679), 
kemençe – Тур ска (Sa die 1980г: 270). При сут ни су, та ко ђе, иден тич ни 
ти по ви вер си фи ка ци је (осме рац, де се те рац), ме ло диј ско-рит мич ки 
мо ти ви, ме ли зма ти чан стил из во ђе ња, тон ски ни зо ви са пре ко мер ном 
се кун дом и/или за вр шном ка ден цом на дру гом ступ њу (би корд, три-
корд, те тра корд, пен та корд), пен та то ни ка, мо ду си (дор ски, мик со ли-
диј ски), слич не или го то во иден тич не ме ло ди је пе са ма ко је се из во де 
на је зи ку раз ли чи тих бал кан ских на ро да7 (нпр. Русекосецуроимаш, 
Еленомоме,Елено)8 и, не на по след њем ме сту, ри там ак сак, као фун-
да мен тал на од ли ка бал кан ског фол кло ра (Fra ci le 2003: 197–210). 

* * *
Мо је прак тич но упо зна ва ње са ме тро рит мич ким пул са ци ја ма 

рит ма ак сак да ти ра још из мла ђих да на ка да сам сви рао на ви о ли ни 
ме ло ди је во кал не и ин стру мен тал не тра ди ци је из му зич ко-фол клор ног 
ми љеа ба нат ских Ру му на у ко ји ма се ја вља овај ри там. Та да ни сам ни 
прет по ста вљао да ћу јед но га да на из у ча ва ти овај аси ме трич ни ри там, 
ко ји је у Евро пи то ком пр ве по ло ви не ХХ ве ка, а у од ре ђе ној ме ри и 
ка сни је, био пра во „чу до“ и иза зи вао ди вље ње не сва ки да шњим му-
зич ким уме ћем са мо у ких да ро ви тих из во ђа ча. Де ве де се тих го ди на ХХ 
ве ка нај пре сам про у ча вао ри там ак сак као фун да мен тал ну од ли ку 

3 У Тур ској је на зив ho ra тип игре укруг, та ко ђе по знат као Syrtos
(https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Tur kish_folk_mu sic).
4 По је ди ни од ових на зи ва мо гу се ви де ти и у окви ру при ло же них нот них за пи са. Ви ше 

о упо тре би тер ми на коло ме ђу Ју жним Сло ве ни ма, вид. у пу бли ка ци ји: МладеновИћ 1973: 
15–17.

5 Ми ло ван Га ва ци (Mi lo van Ga vaz zi) сма тра да је по стој би на овог му зич ког ин стру мен-
та Грч ка, а да су га, на про стор Бал ка на, пре не ли пу ту ју ћи му зи ча ри (талаМ 2014: 94–95).

6 По ред три жи це, га дул ка има још 10-ак жи ца по ло же них на гор њој ре зо нант ној ку-
ти ји ин стру мен та (Sa die 1980б: 436).

7 Тек сто ви пе са ма нај че шће се из во де на је зи ку на ро да ко ји је усво јио од ре ђе ну ме ло-
ди ју (ФраЦИле 2016: 360–372; Fra ci le 2018б: 83–92). 

8 О при сут но сти и тран сфор ма ци ји функ ци је ове пе сме у тра ди ци о нал ној му зи ци 
Ср би је, Ма ке до ни је и Бу гар ске, вид.: ЏИМревсКИ 1988: 401–409.
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тра ди ци о нал не му зи ке Ру му на у Вој во ди ни/Ју го сла ви ји, као за јед нич-
ку нит са фол кло ром Ру му на у Ру му ни ји (Fra ci le 1996: 145–155). На кон 
то га ин те ре со ва ње сам про ши рио и на ком па ра тив на ис тра жи ва ња 
овог рит ма у фол кло ру бал кан ских на ро да са фо ку сом пр вен стве но на 
два нај у че ста ли ја об ли ка овог рит ма: дактилски и анапестски (Фра
ЦИле 1994: 31–56; Fra ci le 2003: 197–210), те на ме тро рит мич ким обра-
сци ма рит ма ак сак у мул ти кул тур ној Ср би ји као за јед нич кој ни ти с 
фол кло ром су сед них на ро да (Fra ci le 2013: 191–216). По след ња об ја-
вље на сту ди ја од но си се на пер цеп ци ју/апер цеп ци ју рит ма ак сак и 
де фи ни са ње ме тро рит мич ких обра за ца (Fra ci le 2018а: 392–410). 

На осно ву до ступ не ли те ра ту ре и кор пу са од пре ко 10.000 нот них 
за пи са из се дам зе ма ља са про сто ра Бал ка на / Ју го и сточ не Евро пе 
(Ру му ни ја, Ср би ја, Бу гар ска, Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Грч ка и Тур ска) 
об ја вље них то ком ХХ и XXI ве ка, фо кус овог ра да би ће усме рен на 
ком па ра тив но про у ча ва ње об ли ка рит ма ак сак као по ве зу ју ће ни ти у 
тра ди ци о нал ној му зи ци бал кан ских на ро да, укљу чу ју ћи Македонцe, 
Влахe и Румунe из Ср би је, Влахe („armăneshci“)9 из Ма ке до ни је и 
Румунe из Бу гар ске (джИджев 1981: 37–66).

У му зич ко-фол клор ном на сле ђу Бал кан ског по лу о стр ва, ве ћи на 
пе са ма, ме ло ди ја тра ди ци о нал них ига ра и ин стру мен тал не му зи ке 
об ли ку је се на рав но мер ном пул су, тј. пул си ра њу ритмичкихјединица
једнакогтрајања (десПИћ 2011: 43–44), нпр. 2/4, 3/4 итд. Ме ђу тим, 
ком по зи то ри и ме ло гра фи до се дам де се тих го ди на XIX ве ка, а не ки и 
у пр вој по ло ви ни ХХ ве ка, тран скри бо ва ли су у рав но мер ном ме тру 
и оне ме ло ди је ко је су се за сни ва ле на пул си ра њуритмичкихјединица
неједнакогтрајања, јер, у то вре ме, ни су пер ци пи ра ли по сто ја ње овог 
аси ме трич ног рит ма.10 

На осно ву ана ли зи ра ног кор пу са до ступ них ме ло ди ја са про сто ра 
Бал ка на, мо же се кон ста то ва ти да су при ме ри за сно ва ни на трај ном 
пул си ра њу ритмичкихјединицанеједнакогтрајања нај при сут ни ји у 
бу гар ском му зич ко-фол клор ном на сле ђу. Ва сил Сто јин (Ва силъ Сто инъ)11 
при ме тио је да „код го то во по ло ви не бу гар ских на род них пе са ма, 
основневредностисвакогтактанисуједнаке– обич но јед на, по не кад 
две или чак три од њих про ду жу ју се за по ла њи хо ве вред но сти“ (Stoin 
1927: 501). Чи ње ни ца да су ова кве ме ло ди је бу гар ски ме ло гра фи транс-

9 Ви ше о Вла си ма („armăneshci“) из Ма ке до ни је и њи хо вим пе сма ма мо же се са зна ти 
из књи ге Хри стуа Му ла ра чи ји је на слов и увод ни део на пи сан на три је зи ка: вла шком 
(„armă neshci“), ма ке дон ском и ен гле ском (Mu lar 2008: 5–14).

10 Ви ше о то ме, ви д.: Fra ci le 2018a: 395–404.
11 У им по зант ној збир ци НароднебугарскепесмеодТимокадоВите, ко ју је при ре дио 

(ре дак ти рао) В. Стојин (Stoïn: 1928: 1–1134), об јав ље но је 1928. го ди не чак 4076нотнихза
писа, што је пра ва рет кост у то до ба у овом де лу Ју го и сточ не Евро пе. 
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кри бо ва ли у аси ме трич ном рит му још кра јем XIX ве ка, без фо но гра-
фа и мо гућ ности да се ме ло ди ја слу ша у успо ре ном тем пу, те да је Бе ла 
Бар ток (Bartók Béla) три де се тих го ди на ХХ ве ка от крио овај ри там 
упра во за хва љу ју ћи њи ма, на ве ла ме је да си сте ма ти за ци ју ме тро рит-
мич ких пул са ци ја рит ма ак сак за поч нем бу гар ским ме ло ди ја ма, а тек 
по том и ме ло ди ја ма дру гих на ро да ове ре ги је.12

Уви дом у ана ли зи ра ни кор пус му зич ко-фол клор не гра ђе, уста но-
вио сам трикатегоријетра ди ци о нал них ме ло ди ја у ко ји ма се ја вља ју 
ме тро рит мич ки обра сци рит ма ак сак:

1. ме ло ди је у ко ји ма се осе ћа до след на пул са ци ја јед ног од об ли-
ка ме тро рит мич ких обра за ца рит ма ак сак то ком це лог из во ђе ња, нпр. 
5/16 (2 + 3);

2. ме ло ди је у ко ји ма се ја вља ал тер на ци ја два раз ли чи та ме тро-
рит мич ка обра сца рит ма ак сак, нпр. 5/8 + 7/8;

3. ме ло ди је у ко ји ма до ла зи до ал тер на ци је два ме тро рит мич ка 
обра сца раз ли чи тих рит мич ких си сте ма: рит ма ак сак и ди стри бу тив-
ног рит мич ког си сте ма, нпр. 7/16 + 2/4, или обр ну то. 

Нај ве ћи број ана ли зи ра них при ме ра у рит му ак сак при па да пр вој 
ка те го ри ји и они су пред мет овог ра да.

Првакатегоријамелодија
У окви ру ове ка те го ри је би ће пред ста вље не ме ло ди је из во кал не 

и ин стру мен тал не тра ди ци је са бал кан ских про сто ра ко је се об ли ку-
ју на иден тич ним ме тро рит мич ким пул са ци ја ма рит ма ак сак то ком 
це лог из во ђе ња, од јед но став них ка сло же ним. 

Нај ма њи, петоделни мешовитосложенитакт13 гра ђен ком би-
на ци јом дводелнихитроделнихса сто ја ка, а ко ји стал но ко ри сти две 
не јед на ке је ди ни це бро ја ња, иден ти фи ко ван је и у во кал ној и у ин стру-
мен тал ној тра ди ци ји, као и у му зи ци за игру му зич ко-фол клор ног 
на сле ђа Бал ка на. Ка ко бих де фи ни сао уну тар њи по ре дак тих са сто ја ка, 
од но сно ме тро рит мич ку пул са ци ју, тра гао сам за на зи ви ма ко ји ука-
зу ју на тип и број ме тро рит мич ких је ди ни ца у окви ру так та (ме тро-

12 Бе ла Бар ток о от кри ва њу овог рит ма ка же: „Бу га ри ма мо же мо за хва ли ти што смо 
га уоп ште упо зна ли. Бу гар ским са ку пља чи ма при па да ве ли ко при зна ње што су уоп ште 
при ме ти ли ову по ја ву и са оскуд ним сред стви ма ипак је ве о ма до бро за пи са ли“ (bartóK 
1966: 505).

13 Си но ним за об ли ке рит ма ак сак у те о ри ји му зи ке су „Мешовитосложенитак то ви 
гра ђе ни комбинацијомдводелних и троделнихса сто ја ка“, а нај ма њи такт је петоделнии он 
има „две мо гућ не ва ри јан те: 2+3 или 3+2 ... по не кад на зи ван ‘бу гар ским’ рит мом“ (десПИћ 
2011: 63–64). „Ме шо ви ти так то ви су уоп ште при сут ни у фолклору, а по себ но су ти пич ни за 
на род ну му зи ку не ких бал кан ских про сто ра, на ро чи то Ма ке до ни је и Бу гар ске, и то пр вен-
стве но као ‘играч ки рит мо ви’“ (десПИћ 2011: 256). 



рит мич ког обра сца), а ти ме и на по зи ци ју или по зи ци је про ду же них 
ме трич ких је ди ни ца уну тар сва ког ме тро рит мич ког обра сца по на о соб. 
По шао сам од по ет ских сто па у ан ти ци (дво сло жних, тро сло жних и 
че тво ро сло жних) и про на шао од го ва ра ју ћу ко ре спон ден ци ју са аси-
ме трич ним ме тро рит мич ким пул са ци ја ма рит ма ак сак, те де фи ни сао 
10 ре ле вант них об ли ка. Ови на зи ви, као и не ки дру ги, ко ри сти ће се и 
у овом ра ду.14 

Јам пски и тро хеј ски об ли ци рит ма ак сак

У му зич ко-фол клор ном на сле ђу бал кан ских зе ма ља иден ти фи ко-
ва на су оба, најједноставнијa об ли ка рит ма ак сак – јампски (2 + 3) и 
трохејски(3 + 2). Јам пски об лик 5/16 гра ђен од ком би на ци је дво дел них 
и тро дел них са сто ја ка, је дан је од нај у че ста ли јих и још увек ви тал них 
ме тро рит мич ких обра за ца рит ма ак сак у бу гар ској тра ди ци о нал ној 
му зи ци. Им пре си ван број ме ло ди ја во кал не тра ди ци је из во ди се у овом 
об ли ку, за ко ји се у те о ри ји му зи ке у Ср би ји ко ри сти на зив петоделни, 
као што је већ ре че но, с тим да он не упу ћу је и на уну тар њу ме тро рит-
мич ку пул ца ци ју 2 + 3, или 3 + 2 (десПИћ 2011: 63–64). 

Јам пски об лик 5/16 ти пи чан је за сто ти не ко ле дар ских бу гар ских 
пе са ма (джИджев 1981: 17), али и за мно ге дру ге фол клор не жан ро ве, 
што се мо же ви де ти из пу бли ка ци је Ва си ла Сто ји на:15 ко ле дар ске 
(Stoïn 1928: 1–6, пр. 1, 5, 7–9, 11–13, 15–16, 20–22, 29–30), ла за рич ке 
(Stoïn 1928: 66–67, пр. 264, 268), сва тов ске (Stoïn 1928: 131, пр. 558), 
кр сто но шке (Stoïn 1928: 197, пр. 848–849), до дол ске16 (Stoïn 1928: 197–
198, пр. 848–849, 852–854), пе сме при ра ду (Stoïn 1928: 249, пр. 1065), 
пе сме на пре лу (Stoïn 1928: 400–401, пр. 1611, 1614), љу бав не (Stoïn 1928: 
596, пр. 2271–2272), пе сме уз игру (Stoïn 1928: 1035–1043, пр. 3973–3899), 
ме ло ди је за игру: кривата, костенско, тодорка(Stoïn 1928: 1082–1083, 
пр. 4046–4053). Иден ти чан об лик рит ма ак сак ја вља се и у бу гар ским 
ме ло ди ја ма за игручетворка, костенско, кривотохоро, драгайка, то
дорка, зайчешката, тонтани др., об ја вље ним у књи зи Българскана
роднамузикаЛи ди је Ли то ве Ни ко ло ве (лИтова-нИКолова 1988: 59–60, 
пр. 105–107, 109–112).17

14 Ви ше о то ме вид. у: ФраЦИле 2018а: 405–409.
15 У овој ка пи тал ној збир ци бу гар ског фол кло ра об ја вље но је чак 4076 нот них за пи са, 

од ко јих нај ве ћи број при па да во кал ној тра ди ци ји (Stoïn 1928: 1–1088).
16 Ове пе сме се у Бу гар ској на зи ва ју пеперýда или пипирýг (Stoïn 1928: 198), а код Ру-

му на у Ру му ни ји и ди ја спо ри paparuda или păpăruga (oPrea 2002: 375).
17 Иа ко по је ди не ме ло ди је за игру има ју иден ти чан на зив, то не зна чи да је реч увек и 

о иден тич ном ме ло диј ском ти пу.
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Чу ли- те сме, ку - ла де,- ку ла- де ле,

e_e. = 72

 

та сме дош ли,- ку ла- де,- ку ла- де- ле.

5

16&

Пример 1

&

Чули смо те, коледари / Чули те сме, куладела, коледарска 

(Джиджев 1998: 97, пр. 90, И. и З. Тр. - 421)
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Ме ђу три нај по пу лар ни је игре у бу гар ском фол кло ру спа да и 
пайдушкохоро (paidûshka), игра укруг: „ro und dan ce“ (Sa die 1980б: 
431),18 ко ја се та ко ђе из во ди у јам пском об ли ку, са иден тич ном пул са-
ци јом то ком це лог из во ђе ња.

 

Ot dó lû- i de- lû da- ta- Iá na,- etc.

x = 400
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Пример 2
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 Пајдушка / Paidûshka (Kremenliev 1952: 25, ex. 20)
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18 „Ова игра ими ти ра чо ве ка ко ји има бо ло ве у но га ма, ко ји је два хо да“ (ово об ја шње-
ње до био сам deaudito од бу гар ског ет но му зи ко ло га Ма ри је Са мо ко ли је ве, на ме ђу на род ном 
сим по зи ју му „Vo i ces of the We ak: Mu sic and Mi no ri ti es“, Праг, 27. мај 2008).

Чулисмоте,коладери/Чулитесме,куладела,коледарска
(Джиджев 1998: 97, пр. 90, И. и З. Тр. – 421)
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Под истим на зи вом, ова игра је за бе ле же на и са дру гим му зич ким 
ти по ви ма раз ли чи те ме ло диј ске и тон ске струк ту ре, али са иден тич-
ном ме тро рит мич ком пул са ци јом (Kre Men li ev 1952: 25, пр. 20; тодоров 
1976: 42, пр. 75; лИтова-нИКолова 1988: 58, пр. 104). 

Јам пски об лик је еви ден тан и у ма ке дон ској му зич ко-фол клор ној 
гра ђи. Уви дом у 472 типолошкаиндексамелодијскихобразаца из во-
ђе них на гај да ма у ра зним кра је ви ма Се вер не Ма ке до ни је (ЏИМревсКИ 
1996: 269–319), мо же се кон ста то ва ти да је јам пски об лик, са пул са ци-
јом 5/16, при су тан у 6 при ме ра му зи ке за игру крстеномашкооро
(ЏИМревсКИ 1996: 284, пр. 135), као и у не ко ли ко ме ло диј ских обра за-
ца, слич не или пот пу но раз ли чи те струк ту ре, по зна те ме ло ди је за игру 
пајдушкатаоро,пајдушкотооро,пајдучко(ајдучко)оро (ЏИМревсКИ 
1996: 294–295, пр. 233–240).19

 

x = 250

5

16&
b

Пајдушко оро / Пајдушкото оро, типолошки индекс мелодијског обрасца гајдашке музике 

у Македонији (Џимревски 1996: 295, пр. 235, регија: Црнилиште / Прилепско)

Пример 3
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Уви дом у ме ло по ет ску струк ту ру ма ке дон ских град ских пе са ма, 
на ро чи то ме ло ди ја ко је се пе ва ју уз прат њу чал ги је, ла ко се мо гу от-
кри ти ти по ви ис точ њач ких ма ка ма, по пут ма кам хиџаса; не ки од њих 
се та ко ђе за сни ва ју на јам пском об ли ку рит ма ак сак (kOvačević 1971: 511, 
пр. 14). Исти об лик, са иден тич ном ме тро рит мич ком пул са ци јом, ја вља 
се и у ма ке дон ским љу бав ним пе сма ма (васИљевИћ 1953: 42–43, пр. 116; 
kOvačević 1971: 510, пр. 3), као и у по је ди ним игра ма с пе ва њем.20

19 По је ди ни ти по ло шки ме ло диј ски обра сци се ја вља ју под иден тич ним на зи вом а 
ме ло диј ска ли ни ја мо же би ти слич на или пот пу но раз ли чи та. Ви ше о то ме, вид. у пу бли-
ка ци ји Бо ри во ја Џи мрев ског (1996: 269–319).

20 У из ве сним ма ке дон ским тра ди ци о нал ним пе сма ма јам пски об лик за бе ле жен је у 
спо ри јем тем пу, 5/8 (2 + 3), али са иден тич ном пул са ци јом (ФИрФов 1953: пр. 120, 130). 
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Троп ни- ми, троп ни,- тро пај- ке,

x = 280

™

™
 

не ми го ка рај- мом че- то.-

5

16&
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Пример 4

&
b

 Клепни ми, клепни, клепетало / Тропни ми, тропни, тропајке, игра с певањем. Казивач: Владимир 

Атанасов, запис: Миодраг Васиљевић 

(Васиљевић 1953: 46, пр. 122)
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Јам пски об лик 5/16 иден ти фи ко ван је и у му зич ко-фол клор ном 
на сле ђу Ру му ни је, пре те жно у ме ло ди ја ма ру мун ских тра ди ци о нал них 
ига ра из До бру џе, Ол те ни је, Ба на та и Мун те ни је. У До бру џи је за бе-
ле жен у ме ло ди ја ма за игру рустемул(rustemul) и аричул(ariciul)21 
(Ge or Ge Scu 1984: 563–564, пр. 519; 566, пр. 522), у Ол те ни ји у ме ло ди-
ја ма српскирустем(rustemulsîrbesc),жијанка( jianca), рестеул (re
steul) (Ge or Ge Scu 1984: 561–562, пр. 517; 562–563, пр. 518; 569, пр. 525), 
у Ба на ту у ме ло ди ји за игру рустемул(rustemul)22 и драгајкуцадела
Расова(drăgăicuțadelaRasova),23 а у Мун те ни ји у игри братушка
(brătușca) (Ge or Ge Scu 1984: 567, пр. 523). 
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Рестеул / Resteul. Казивач: Furdui Gheorghe, 19 г., фрула, регија: Runku /Gorj. 

Снимио: Constantin Brăiloiu, 1930, транскрибовао: Corneliu Dan Georgescu, 1963 

(Georgescu: 1984: 569, пр. 525) 
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21 На зив ру мун ске игре аричул на срп ском зна чи ‘јеж’.
22 Под истим име ном рустем, и са иден тич ном ме тро рит мич ком пул са ци јом, ова ме-

ло ди ја за игру за бе ле же на је у фол кло ру Ру му на из Бу гар ске (джИджев 1981: 41, пр. 29).
23 Ова ме ло ди ја из во ди се у тем пу пај ду шке, као што је на зна че но у нот ном за пи су 

(Gal 1998: 170).

Рестеул/Resteul. Казивач: Furdui Gheorghe, 19 г., фрула, регија: Runku /Gorj.

Клепними,клепни,клепетало/Тропними,тропни,тропајке, игра с певањем. Казивач: Владимир
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Као по ве за ју ћа нит са тра ди ци о нал ном му зи ком Бу гар ске и Ма-
ке до ни је, у тра ди ци о нал ној му зи ци Ру му ни је за бе ле же на је и ме ло ди ја 
за игру пајдушка(paidușca), са иден тич ном ме тро рит мич ком пул са-
ци јом (Ge or Ge Scu 1984: 570, пр. 526).
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Пајдушка / Paidușca. Fgr. 8602b. Казивач: Micu Gheorghe, 28 г., фрула. Снимила: E. Comișel, 

1930, транскрибовала: E. Cernea, 1966, регија: Veterani-Istria / Constanța

(Georgescu 1984: 570, пр. 526)
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Јам пски об лик са ме трич ком је ди ни цом осми ном, 5/8 (2 + 3), за сту-
пљен је и у во кал ној тра ди ци ји Ру му ни је, пре те жно у ко ле дар ским и 
љу бав ним пе сма ма (ci o ba nu, ni co le Scu 1962: 147, пр. 147; herțea 1999: 199).

У тра ди ци о нал ној му зи ци ви ше на ци о нал не Ср би је, јам пски и 
тро хеј ски об ли ци рит ма ак сак при сут ни су на Ко со ву и Ме то хи ји, у 
ју го и сточ ном и ис точ ном де лу зе мље и у Вој во ди ни. Јам пски об лик 
5/16 за бе ле жен је у вла шким игра ма из Ко би шњи це (Тимoчка Кра ји на): 
промењенатодорка (todorcaschimbată) и споратодорка (todorcarară) 
(васИћ, ГолеМовИћ 2005: 17 и 19). Иден ти чан об лик при су тан је и код 
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Ру му на из Вој во ди не, и то у сва тов ској, об ред ној пе сми Прваура(Bate
ceasu) и у исто и ме ној ме ло ди ји, у ин стру мен тал ном из во ђе њу на ви о-
ли ни24 (Jur Jo van 1983: 135–136, пр. 49, 50).
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Прва ура / Bate ceasu, сватовска. Mгт. XVI - 1133. Казивач: Трајан Дехелеан, 47 г., виолина, Овча, 

14. 06. 1981. Транскрибовао: Трандафир Журжован (Jurjovan 1983: 136, пр. 50) 

D. C. Fine
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24 Оба при ме ра об ли ку ју се на иден тич ном ме ло диј ском ти пу уз не знат не ме ло диј ско- 
-рит мич ке ва ри ја ци је (Jur Jo van 1983: 135–136, пр. 49, 50).

Прваура/Bateceasu, сватовска. Мгт. XVI – 1133. Казивач: Трајан Дехељан, 47 г., виолина, Овча,
14. 6. 1981. Транскрибовао: Трандафир Журжован (Jurjovan 1983: 136, пр. 50)
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За бе ле же но је и не ко ли ко примерa са иден тич ном ме тро рит мич-
ком пул са ци јом у ко јем је ме трич ка је ди ни ца осми на, 5/8. Та кве ме ло-
ди је иден ти фи ко ва не су у срп ским игра ма речкаиз Не го тин ске Кра-
ји не (васИћ, ГолеМовИћ 1997: 95–96), сплеткаи косћеска из око ли не 
За је ча ра – Ти моч ка Кра ји на (дуЦИћ 1997: 134, 149), за тим у пе сми уз 
игру Катаринче, девојче, на Ко со ву и Ме то хи ји (јанКовИћ 1937: 151, 
пр. 31), у ко ле дар ској пе сми из ју го и сточ не Ср би је (ГолеМовИћ 2000: 
223–224, пр. 163) и у сва тов ској пе сми Миликуме, јесилинамвесô? из 
Вој во ди не (васИљевИћ 2009: 112, пр. 50).

 

Ми ли- ку - ме, ми ли- ку ме,- ми ли- ку ме-

e = 138
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је си- ли нам- ве с'о?- ве с'о?-

1. 2.
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Пример 8

&

Мили куме, јеси ли нам вес'о? Kazivač: Стеван Санадер, парох, регија: Војка / Срем, 1940

(Васиљевић 2009: 112, пр. 50)
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У му зич ко-фол клор ном на сле ђу Ал ба ни је и Ал ба на ца у ди ја спо ри, 
јам пски об лик рит ма ак сак у 5/16 так ту ја вља се ве о ма рет ко. Је ди ни 
та кав при мер, по ми шље њу ет но му зи ко ло га Со ко ла Шу по (So kol Shu po), 
за бе ле жен је на Ко со ву и Ме то хи ји.25

Јам пски об лик са ме трич ком је ди ни цом осми ном, 5/8 при су тан је 
ши ром Ал ба ни је, пр вен стве но у се вер ном де лу зе мље, али и у тра ди-
ци о нал ној му зи ци Ал ба на ца ко ји жи ве на Ко со ву и Ме то хи ји, у Се вер-
ној Ма ке до ни ји и Цр ној Го ри (SHu Po 1997: 324).

25 Му зи ко лог Ло ренц Ан то ни (Lo renc An to ni), ко ји је у свом ра ду об ја вио ал бан ску 
пе сму у 5/16 (2 + 3), не на во ди ни ка кве по дат ке у ве зи са ка зи ва чем, ме ло гра фом или ре ги јом 
у ко јој је но ти ра на ова пе сма (an to ni 1963: 484).

Миликуме,јесилинамвес’о? Казивач: Стеван Санадер, парох, регија: Војка / Срем, 1940.
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Allegretto

Kur e zumë të pa rën- lojn e,-
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Kur e zumë të pa rën- lojn e- e kem' ditë se
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do t'u knojm e- e kem' ditë se do t'u knojm e!-
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Пример 9

&

#

&

#

Када смо започели прву игру / Kur e zumë të parën lojne. Kазивач: M. Daiu, br. 186/15, регија: Peshkopi,

1963 (Kruta 1990: 104, пр. 5).  
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По зна та и ве о ма оми ље на бу гар ска игра пајдушка за бе ле же на је 
и у грч ком фол кло ру, у ис точ ној ре ги ји Ro u me li (Ana to li ko Ro me lia). 
Ње на ме ло диј ска ли ни ја се пот пу но раз ли ку је од исто и ме них на ве де-
них бу гар ских ме ло ди ја, ко је се из во де у бр жем тем пу, али се и она 
об ли ку је на иден тич ну ме тро рит мич ку пул са ци ју, тј. 5/8. 
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Пајдушка / Paiduska, Eastern Roumeli - Anatoliki Romelia, Introduction - Part B 

(Pantelis 1993: 359-360, пр. 59) 
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Кадасмозапочелипрвуигру
1963. (Kruta 1990: 104, пр. 5).

Пајдушка / Paiduska, Eastern Roumeli – Anatoliki Romelia, Introdution – Part B
(Pantelis 1993: 359–360, пр. 59).
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Осим у ме ло ди ји пајдушка (пр. 10), јам пски об лик 5/8 еви ден тан 
је и ме ђу нот ним за пи си ма ме ло ди ја за игру за бе ле же ним у грч кој ре-
ги ји Тра ки ја (Thra ce) (Pan te liS 1993: 253–260, пр. 6–10). Као за јед нич-
ка нит са грч ким фол кло ром, овај об лик рит ма ак сак при су тан је и у 
при ме ри ма бу гар ског фол кло ра: у по је ди ним бу гар ским ко ле дар ским 
пе сма ма (Stoïn 1928: 1–2, пр. 2, 3, 6; лИтованИКолова 1988: 57, пр. 98; 
джИджев 1998: 92, пр. 84), ла за рич ким (лИтованИКолова 1988: 57, пр. 
100), љу бав ним (Stoïn 1928: 526, пр. 2047; лИтованИКолова 1988: 57, 
пр. 97) и др. Иден ти чан јам пски об лик за бе ле жен је и у фол кло ру Ру-
му на из Бу гар ске, и то у ко ле дар ским (джИджев 1981: 61, пр. 75) и 
сва ки да шњим пе сма ма (джИджев 1981: 60–61, пр. 73, 76). За ни мљи во 
је ис та ћи да су бу гар ски ме ло гра фи већ осам де се тих го ди на XIX ве ка 
за пи си ва ли ме ло ди је у јам пском об ли ку рит ма ак сак.26 

Европ ски део Тур ске об у хва та све га 5% ње не те ри то ри је, а за по-
тре бе овог ра да ко ри шће ни су нот ни при ме ри и ли те ра ту ра ко ји су 
ре ле вант ни и за дру ге ње не фол клор не ре ги је.27 До ми на ци ја ове транс-
кон ти нен тал не зе мље то ком че ти ри, пет ве ко ва на Бал ка ну оста ви ла 
је ду бок и не из бри сив траг у ма те ри јал ној и не ма те ри јал ној кул ту ри, па 
и у тра ди ци о нал ној му зи ци. Оту да, као је дан од фак то ра, и при су ство 
иден тич них ме тро рит мич ких пул са ци ја рит ма ак сак у фол клор ној 
му зи ци Тур ске и бал кан ских зе ма ља. 

Ана ли зом нот них при ме ра тур ске тра ди ци о нал не му зи ке, иден-
ти фи ко ва на су оба нај јед но став ни ја об ли ка рит ма ак сак и то пре те жно 
са ме трич ком је ди ни цом осми ном. У тур ском му зич ком фол кло ру 
јам пски об лик је по знат под на зи вом usultiurkaksak и знат но је за сту-
пље ни ји у ана ли зи ра ним нот ним за пи си ма у од но су на тро хеј ски об лик 
(Kre Men li ev 1952: 25). Иден ти фи ко ван је у тра ди ци о нал ној во кал ној 
му зи ци (нпр. ki rik ha va), пе сма ма уз игру и ин стру мен тал ној му зи ци 
(Sa die 1980г: 271). 

У мно гим нот ним за пи си ма во кал не тра ди ци је нај пре се на са зу 
из во ди увод ни део пе сме (Ritornella) и тек по том по чи ње пе вач да из-
во ди јед ну, две или три стро фе; на кон то га сле ди ин стру мен тал на 
де о ни ца на са зу, не што слич но пе ва њу сев да лин ки уз прат њу са за у 
Бо сни и Хе р це го ви ни, од но сно, на шем еп ском пе ва њу уз гу сле. 

26 У бу гар ској ли те ра ту ри се нај че шће спо ми ње го ди на 1886. ка да је Ата на сов Сто ја-
нов на чи нио пр ве но та ци је бу гар ских ме ло ди ја у пе то смин ским так то ви ма, ма да у ар хи ви ма 
Ин сти ту та за умет нич ке сту ди је Бу гар ске ака де ми је на у ка по сто ји за пис пе сме ко ју је но-
ти рао Ан гел Бу ку ре штљев 1878. го ди не. У овој тран скрип ци ји при ка зан је ме тар са пет 
так тов них де ло ва као део „ме шо ви те ме трич ке гру пе“. Тек на кон то га су усле ди ле транс-
крип ци је и об ја вље не пе сме у так то ви ма 7/8, 8/8 и 9/8. Ау тор ра да Иван ка Вла е ва не на во ди 
ме тро рит мич ку пул са ци ју пе са ма у на ве де ним так то ви ма (vla e va 2008: 76–77).

27 Ви ше о ста нов ни штву Бал кан ског по лу о стр ва, па и Тур ске, вид.: https://sh.wi ki pe dia.
or g/wi ki/Bal kan#Sta nov ni%C5%A1tvo
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e = 168
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Si yah- ço rap- gey se na-
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Yar bi zim- e ve- gel se- na- Yar ben se ni-
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Se vi- yom- göz le- rim den- bil se- na.-
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Пример 11
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Дај, навуци, црне чарапе / Siyah çorap geysena. Запис: Talip Özkan, регија: Denizli / Acipayam

(TRT, бр. 90, 28. 01. 1973) 
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Al ta van- dan- bel le- ri- Bel le- bel le- me- le- ri-

e = 184
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Bu vil al dat- tin- be ni- Se vin- dir- din- el le- ri.-
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Пример 12
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Узми платно са таванице /Al tavandan belleri. Запис: Yücel Paşmakçi, регија: Giresun

(TRT, бр. 1859, 22. 02. 1978)
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Тро хеј ски об лик је ма ње за сту пљен и у ан ли зи ра ној гра ђи из Ру-
му ни је. Иден ти фи ко ван је у ри ту ал ној ме ло ди ји Маршјелена наулици 
(Marșulcerbuluipeuliță) у 5/16 так ту28 и у не ко ли ко ме ло ди ја за игру 
из Тран сил ва ни је, Ол те ни је и До бру џе, у ко ји ма је ме трич ка је ди ни ца 
осми на: ходороага(hodoroaga), шкиоапа(șchioapa)29 и костореаска
(ostoreasca) (Ge or Ge Scu 1984: 572, пр. 529; 558, пр. 551; 617, пр. 586), као 
и у ко ле дар ским пе сма ма (herțea 1999: 198). 

28 Ова је ри ту ал на игра с ма ска ма ко ју је Бе ла Бар ток нај пре сни мио фо но гра фом 1913. 
го ди не а по том и тран скри бо вао, што је у то вре ме би ла пра ва рет кост (Ge or Ge Scu 1984: 
564–565, пр. 520, ре ги ја Ху не до а ра, фру ла).

29 На зив ове игре у пре во ду на срп ском зна чи ‘ћо па ва’.

Дај,навуци,црнечарапе

Узмиплатносатаванице
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Trei co coși- ne gri- cîn ta- ră,- Trei co coși- ne gri- cîn- ta- ră.-

e = 162
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#

Певала су три црна петла / Trei cocoși negri cîntară. O - 5. 3. 1, Fg. 6819 b. Казивач: Deheleanu

Silviu 26 г. Снимио: Il. Cocișiu, 15. 07. 1938. Транскрибовала: Paula Carp, регија: Cămărășești / 

 Hunedoara (Herțea 1999: 198) 

Пример 13
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И у бу гар ском фол кло ру је при су тан тро хеј ски об лик 5/16, од но сно 
5/8. Ме ђу тим, и ту је не у по ре ди во ма ње при су тан у од но су на јам пски. 
То се да за кљу чи ти ка ко на осно ву ана ли зи ра них при ме ра об ја вље них 
у ра зним пу бли ка ци ја ма (Stoïn 1928; КауФМан 1966; тодоров 1976; 
ИлИева 1978; джИджев 1981; лИтованИКолова 1988), та ко и на осно ву 
ет но му зи ко ло шке сту ди је Неравноделносттазаизучаване, у ко јој се 
ви ше од 350 ме ло ди ја из во де у јам пском (белчева, Пейчева 2005: 33–86, 
90–94), а све га два де се так у тро хеј ском об ли ку рит ма ак сак (белчева, 
Пейчева 2005: 86–90).30

Тро хеј ски об лик са ме трич ком је ди ни цом осми ном је иден ти фи-
ко ван и у ал бан ском фол кло ру, на ро чи то у ре ги ји Мир ди та (Mirditë), 
као и у ви со ким пла ни на ма: Malësi и Mad he. Има ју ћи у ви ду чи ње ни-
цу да је у Ал ба ни ји ин стру мен тал на му зи ка „ма ње ва жна од во кал не“, 
те да на ју гу зе мље по сто је ре ги је у ко ји ма го то во да се ин стру мен-
тал на му зи ка уоп ште не из во ди (Sa die 1980a: 200), тро хеј ски и јам пски 
об ли ци рит ма ак сак су пр вен стве но при сут ни у во кал ној му зи ци, а 
са мо де ли мич но у му зи ци за игру (SHu Po 1997: 324).

 

Oh moj lul ja- e frash nit- bar dhe- O moj lul ja- fra shnit- bar dhë.-

5

8&

Ој, ти цвеће... / Oh moj lulja e frashnit bardhe, регија: Malësi и Madhe   

(Shupo 1997: 324, пр. 272) 

Пример 14
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У ана ли зи ра ној гра ђи тра ди ци о нал не му зи ке Ма ке до ни је тро хеј-
ски об лик 5/16 ја вља се ве о ма рет ко. У ет но му зи ко ло шкој пу бли ка ци ји 

30 У књизи Бориса Кременлијева о бугарско-македонском музичком фолклору, у 
поглављу које је посвећено метру („Meter“), није наведена ниједна мелодија у трохејском 
облику ритма аксак (KreMenliev 1952: 24, 47).

Певаласутрицрнапетла / Treicocoşinegricîntară. O – 5. 3. 1, Fg. 6819 b. Казивач: Deheleanu
Silviu 26 г. Снимио: Il. Cocişiu, 15. 7. 1938. Транскрибовала: Paula Carp, регија: Cămărăşeşti /
Hunedoara (Herţea 1999: 198)

Ој,тицвеће...



127

Бо ри во ја Џи мрев ског еви ден ти ра на су све га два при ме ра у тро хеј ском 
об ли ку, што, у од но су на уку пан број ана ли зи ра них при ме ра, из но си 
све га 0,4% (ЏИМревсКИ 1996: 196).31

Тро хеј ски об лик 5/8 иден ти фи ко ван је и у ла за рич кој пе сми из ју-
го и сточ не Ср би је (ГолеМовИћ 2000: 224, пр. 164), као и у две ме ло ди је 
срп ских на род них ига ра, турскии прешевљанка, ко је при па да ју ар хаич-
ном му зич ком сло ју. Обе ме ло ди је, за бе ле же не на Ко со ву и Ме то хи ју, 
има ју ве о ма срод ну му зич ку струк ту ру и из у зет но ма ли ам би тус – дија-
тон ски три корд (јанКовИћ 1951: 172–173). 
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Пример 15
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Прешевљанка. Транскрибовале: Даница и Љубица Јанковић, регија: Ранилуг / Гњилане 

(Јанковић 1951: 173, пр. 6)
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У ју го и сточ ној Ср би ји за бе ле же на је још јед на ме ло ди ја за игру 
иден тич не ме тро рит мич ке струк ту ре, подлитушка, ко ја та ко ђе спа да 
у ста ри ји му зич ки слој јер се об ли ку је на те тра кор ду ди ја тон ске струк-
ту ре (Po Pov 2001: 30, пр. 21). 

Ма да ре ђе, тро хеј ски об лик 5/8 ја вља се и у фол кло ру Ма ке до на-
ца и Ру му на из Вој во ди не. Иа ко је уо би ча је но да се ба ла де из во де у 
рит мич ком си сте му парландорубато, у фол кло ру Ма ке до на ца из Вој-
во ди не за бе ле жен је је дан та кав при мер у ко јем се ме ло ди ја на ра тив ног 
са др жа ја об ли ку је ис кљу чи во на ме тро рит мич кој пул са ци ји тро хеј ског 
об ли ка рит ма ак сак, Болнолегналомомето(јовановИћ, МИлошев 2017: 
226, пр. 41). У тра ди ци о нал ној му зи ци вој во ђан ских Ру му на иден ти-
фи ко ван је иден ти чан об лик у ша љи вој пе сми Петлићсадвекресте, 
ве о ма оми ље ној ме ђу љу би те љи ма ру мун ске тра ди ци о нал не му зи ке. 
Ме ло диј ска ли ни ја је бла го ме ли зма тич на, ор на мен ти са на и за сни ва 
се на мик со ли диј ском мо ду су, са за вр шном ка ден цом на дру гом ступ-
њу, као јед ном од суп стан ци јал них од ли ка тра ди ци о нал них ме ло ди ја 
са про сто ра Бал ка на (Fra ci le 1987: 437, пр. 396).

31 У не ко ли ко пу бли ка ци ја ма ке дон ских на уч ни ка ко ји су ана ли зирали ме три ку и 
рит ми ку ни је еви ден ти ран тро хеј ски об лик рит ма ак сак (ФИрФов 1953: 172; бИЦевсКИ 1972: 
371–374; ГолабовсКИ 1972: 379–386; лИнИн 1978: 230).

Прешевљанка.
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Co co- șăl- cu dua uă- criăs- tă,- Eu mi-s doc tor-
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dă niă viă- stă,- Co co- șăl- cu dua uă- criăs tă,-

 

Eu mi-s doc tor- dă niă- viă- stă.-
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Pră câ t'e- le-am doc to- ri- tî,-
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Pră toa t'e- le-am iz bă- vi- tî.-
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Пример 16
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Петлић са две кресте / Cocoșăl cu duauă criăstă, шаљива песма. Мг. II/A25. Казивач: Викторија Фара, 

46 г. Снимио и транскрибовао: Нице Фрациле, Делиблато, 28. 07. 1976.

(Fracile 1987: 437, пр. 396)
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Ni ce J. Fra ci le

FormsofAk sakRhythmasaConnectingThreadin 
theTraditionalMusicoftheBalkanPeoples

(I)

Sum mary

Ba sed on the ava i la ble li te ra tu re and a cor pus of over 10,000 mu si cal no ta ti ons from 
se ven Bal kan/So ut he ast Eu ro pean co un tri es (Ro ma nia, Ser bia, Bul ga ria, Ma ce do nia, 
Al ba nia, Gre e ce, and Tur key) pu blis hed du ring the 20th and 21st cen tu ri es, the aut hor 
di sco ve red iden ti cal me tro-rh ythmic pul sa ti ons using a com pa ra ti ve met hod (iam bic form, 
trochee, anapest, dactyl,Cretan, and peonyformIV). He de fi ned them in the fol klo re 
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mu sic he ri ta ge of the Bal kans as pro of of a strong di ac hro nic pro cess of con ti nu o us fol-
klo re per me a tion, ac cul tu ra tion, va ri o us in flu en ces, but al so cre a ti vity of the be a rers of 
fol klo re in this part of Eu ro pe. A mo re com pre hen si ve and de e per et hno mu si co lo gi cal 
analysis will cer ta inly re veal and de fi ne ot her forms of ak sak rhythm that ha ve been 
iden ti fied in the analyzed cor pus of me lo di es from the re se ar ched fol klo re re gion but not 
pre sen ted in this pa per. The re sults of the com pa ra ti ve et hno mu si co lo gi cal re se arch in 
the form of ak sak rhythm con firm that, re gar dless of va ri o us mi gra ti ons, in ter sec ti ons of 
va ri o us po li ti cal and cul tu ral in flu en ces, bor der chan ges, and so on, the re se ar ched re gion 
shows many com mon and uni ver sal fe a tu res and, in a cer tain sen se, cul tu ral unity of 
se ve ral na ti ons and et hnic com mu ni ti es in this part of Eu ro pe.

Keywords: ak sak rhythm, the Bal kans, me trics, rhythms, me tro-rh ythmic pul sa ti ons, 
com pa ra ti ve re se arch.
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СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ
UDC 78.072:929 Đurić Klajn S.

821.163.41-6

ИВА НА М. НО ЖИ ЦА
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти*  

Струч ни рад / Pro fes si o nal pa per

НЕ ПО ЗНА ТА ПИ СМА СТА НЕ ЂУ РИЋ КЛАЈН  
ЖИ ВА НУ МИ ЛИ САВ ЦУ И  
МИ ХО ВИ ЛУ ТО МАН ДЛУ

СА ЖЕ ТАК: Ста на Ђу рић Клајн би ла је је дан од за чет ни ка му зич ке исто ри о гра-
фи је у Ју го сла ви ји, с ве о ма зна чај ном уло гом у раз во ју му зи ко ло ги је као на уч не ди-
сци пли не. Ње на, ма ло ис тра же на пре пи ска с ко ле га ма, са рад ни ци ма и му зич ким 
ин сти ту ци ја ма с ко ји ма је са ра ђи ва ла зна ча јан је из вор за про у ча ва ње на уч не де лат-
но сти и дру гих аспе ка та ње ног бо га тог пе да го шког и на уч ног ра да. Прет по ста вља се 
да се мно штво не по пи са не ру ко пи сне гра ђе овог ти па на ла зи у ар хи ви ма и уста но ва-
ма ши ром зе мље и у ино стран ству. У Ру ко пи сном оде ље њу Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
у Но вом Са ду чу ва се шест до са да не по зна тих пи са ма Ста не Ђу рић Клајн. Пет од тих 
пи са ма, на ста лих у вре мен ском ра спо ну од пет на ест го ди на (1945–1960), упу ће но је 
Ми хо ви лу То ман длу, а јед но Жи ва ну Ми ли сав цу (1947). Пи сма пру жа ју увид у из у зет-
но плод но ства ра лач ко раз до бље Ста не Ђу рић Клајн, обе ле же но са рад њом на ка пи-
тал ним про јек ти ма из обла сти му зич ке исто ри о гра фи је, ме то до ло ги ју ње ног на уч но-
и стра жи вач ког ра да, као и при ро ду са ра да ње с ве о ма зна чај ним лич но сти ма ју го сло-
вен ске и срп ске кул тур не сце не на кон Дру гог свет ског ра та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ста на Ђу рић Клајн, Ми хо вил То мандл, Жи ван Ми ли са вац, 
пре пи ска, ЛетописМатицесрпске, Музичкаенциклопедија.

Име Ста не Ђу рић Клајн (1908–1986) ду бо ко је утка но у то ко ве 
срп ске и ју го сло вен ске му зич ке исто ри је. Као пр ва му зи ко ло шки ња у 
Ср би ји, би ла је је дан од за чет ни ка му зич ке исто ри о гра фи је код нас, с 
ве о ма зна чај ном уло гом и у раз во ју му зи ко ло ги је као на уч не ди сци-
пли не у Ју го сла ви ји. Ак тив на као исто ри чар му зи ке, ау тор пр ве исто-
ри је срп ске му зи ке, му зич ки пи сац, лек си ко граф, кри ти чар, уред ник 
и про фе сор, оста ви ла је траг на ге не ра ци је сту де на та му зи ке и му зи-

* iva na no zi ca789@gmail.com
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ко ло га, а о ње ној по све ће но сти на уч но и стра жи вач ком ра ду све до че 
број не са чу ва не сту ди је и на пи си.1 Ра до ви у ко ји ма се ба ви ла срп ском 
и ју го сло вен ском, а на ро чи то сред њо ве ков ном му зи ком и му зи ком 
XIX ве ка, об ја вљи ва ни су ка ко у ју го сло вен ским, та ко и у еми нент ним 
европ ским из да њи ма,2 док је исто вре ме но, сво јим пре во ди ма књи га с 
фран цу ског, не мач ког, ру ског и сло ве нач ког је зи ка, упот пу ни ла и му-
зич ку ли те ра ту ру на срп ском је зи ку. Оста ви ла је зна ча јан траг у исто-
ри ји срп ске и ју го сло вен ске пе ри о ди ке, у два на вра та по кре нув ши 
ча со пис Звук,3 је дан од нај зна чај ни јих и нај ду го веч ни јих му зич ких 
ча со пи са на под руч ју Ју го сла ви је, на ме сту чи јег уред ни ка је би ла од 
1932. до 1936. и од 1955. до 1965. го ди не. По ред то га, уре ђи ва ла је и 
Музичкигласник (1938–1941), а би ла је и уред ни ца за ду же на за срп ску 
му зи ку у оба из да ња Музичкеенциклопедије (an dre iS 1958–1963; kO
vačević 1971–1977) и ЕнциклопедијеЈугославијеЈу го сла вен ског лек си-
ко граф ског за во да (krleža 1955–1971). Tоком сво је ду ге и плод не ка-

1 Де лу Ста не Ђу рић Клајн, као и ње ном до при но су срп ској му зи ко ло ги ји, по све ће на је 
па жња у зна чај ним му зи ко ло шким сту ди ја ма. У не ко ли ко оп се жних ра до ва, ме ђу ко ји ма нај-
ва жни је ме сто за у зи ма ју књи ге Рок сан де Пе јо вић МузикологСтанаЂурићКлајн.Историо
графска,есејистичкаикритичарскаделатност (1994) и КоментаритекстоваСтанеЂу
рићКлајн:поводомстогодишњицерођења(2008), као и збо р ник СтанаЂурићКлајнисрпска
музикологија:поводомстогодишњицерођењаСтанеЂурићКлајн:1908–1986(2010), про у че-
ни су раз ли чи ти ви до ви де лат но сти, ка ко му зи ко ло шке, та ко и уред нич ко-ре дак тор ске. Као 
пр ва мо но гра фи ја по све ће на јед ном му зич ком пи сцу код нас, књи га Рок сан де Пе јо вић ба ви 
се на пи си ма Ста не Ђу рић Клајн по де ље ним на три обим не и ве о ма плод не ка те го ри је, од ко-
јих је сва ка де таљ но пред ста вље на и ана ли зи ра на, а тек сто ви пе дант но по пи са ни. До при нос 
С. Ђу рић Клајн исто ри о гра фи ји срп ске му зи ко гра фи је са гле дан је кри тич ко а на ли тич ки и 
би бли о граф ски у сту ди ји васИћ 2006: 320–322, 332–334. Ау то ри ра до ва у на ве де ном збор ни-
ку по све ти ли су па жњу и дру гим по љи ма на ко ји ма је Ста на Ђу рић Клајн де ло ва ла – по пут 
ње не уред нич ке, ре дак тор ске, пи ја ни стич ке де лат но сти, као и ра ду на функ ци ји ди рек то ра 
Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. Зна чај но је по ме ну ти и чи ње ни цу да је име Ста не Ђу рић 
Клајн за сту пље но и у ју го сло вен ској му зич кој лек си ко гра фи ји, па су та ко тек сто ви о ње ном 
ра ду и де лу об ја вље ни у би о граф ском лек си ко ну КојекоуЈугославији(Mi Mi ca 1957: 169; Pe
jOvić 1970: 256), Музичкојенциклопедији(SKo vran 1971), ЕнциклопедијскомлексиконуМозаик
знања–Музичкауметност(Đurić 1972), дру гом то муЛексиконаписацаЈугославије (jOvanO
vić, DanilOvić 1979: 74), ЕнциклопедијиЈугославије(PejOvić 1984: 748), Лексиконујугославенске
музике(kOvačević 1984: 222–223), DieMusikinGeschichteundGegenwart (Đurićklajn 1989: 
1806), TheNewGroveDictionaryofMusicandMusicians(Bujić 1995: 749), Српскомбиограф
скомречнику(васИћ 2007б) и Енциклопедијисрпскогнарода(ПејовИћ 2008а: 339). 

2 Пре ма по да ци ма из књи ге Рок сан де Пе јо вић, МузикологСтанаЂурићКлајн.Исто
риографска,есејистичкаикритичарскаделатност, Ста на Ђу рић Клајн је уче ство ва ла на 
на уч ним ску по ви ма у ино стран ству на ко ји ма је го во ри ла о срп ској и ју го сло вен ској му зи ци, 
би ла је ау тор ка зна чај ног из да ња Yugoslavmusicна ме ње ног ино стра ној пу бли ци, пи са ла 
ра до ве за фран цу ску пе ри о ди ку, а са ра ђи ва ла је и у еми нент ним ен ци кло пе диј ским из да-
њи ма. За DieMusikinGeschichteundGegenwart на пи са ла је 22, а за TheNewGroveDictionary
ofMusicandMusicians 17 лек си ко граф ских је ди ни ца (ПејовИћ 1994: 26–27, 200–201).

3 Ча со пис Звук осно ва ла је Ста на Ђу рић Клајн (у то вре ме Риб ни кар) 1932. го ди не у 
Бе о гра ду. У пр вом пе ри о ду об ја вљи ва ња (1932–1936) из да то је три де сет пет бро је ва, на кон 
че га је ча со пис уга шен, а по сле Дру гог свет ског ра та по но во је по кре нут, 1955. го ди не.
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ри је ре ра ди ла је као про фе сор Исто ри је ју го сло вен ске му зи ке на Му-
зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду, као и у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ.4

За о став шти на Ста не Ђу рић Клајн, по хра ње на у фон до ви ма и ар-
хи ви ма ин сти ту ци ја у зе мљи и у ино стран ству, зна ча јан је из вор по-
да та ка за ис тра жи ва ње ње не бо га те на уч не де лат но сти.5 До при нос 
са гле да ва њу тог аспек та де лат но сти Ста не Ђу рић Клајн је сте сту ди ја 
Ми не Бо жа нић по све ће на ње ној остав шти ни ко ја се чу ва у Му зи ко ло-
шком ин сти ту ту СА НУ (божанИћ 2016).6 У по ме ну том ра ду, ау тор ка је 
на ве ла и не ко ли ци ну са чу ва них пи са ма, ис ти чу ћи прет по став ку да је 
у пи та њу, на жа лост, са мо ма ли део ње не лич не пре пи ске с ко ле га ма и 
са вре ме ни ци ма. У Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ про на ђе на су ма-
хом пи сма ко ја је Ста на Ђу рић Клајн при ми ла од дру гих – Ко раљ ке Кос, 
Је ле не Па у но вић, Ла ди сла ва Ша ба на, Ко сте Ма ној ло ви ћа и Тил мана 
Ме рита (Til lman Mer ritt), док је, ка ко ау тор ка твр ди, про на ђе но са мо 
јед но ње но пи смо, упу ће но Пе тру Ко њо ви ћу (божанИћ 2016: 100–101).

Пре пи ска Ста не Ђу рић Клајн, с ко ле га ма, са рад ни ци ма и му зич-
ким ин сти ту ци ја ма с ко ји ма је са ра ђи ва ла, не сум њи во је зна ча јан из-
вор за де таљ ни је про у ча ва ње ње не на уч не де лат но сти, ме то до ло ги је 
на уч но и стра жи вач ког ра да, као и дру гих аспе ка та ње ног бо га тог пе да-
го шког и умет нич ког ра да. Иа ко Бо жа нић у свом тек сту (2016: 100–101) 
на во ди не ко ли ци ну пи са ма са чу ва них у Му зи ко ло шком ин сти ту ту, 
прет по ста вља се да се мно штво не по пи са не ру ко пи сне гра ђе овог ти па 
још увек на ла зи у број ним ар хи ви ма и ин сти ту ци ја ма ши ром зе мље, 
па и у ино стран ству, на ме сти ма на ко ји ма су ра ди ли и бо ра ви ли са-
рад ни ци с ко ји ма је Ста на Ђу рић Клајн има ла по тре бу и по вод да 
ус по ста ви ко му ни ка ци ју.

У Ру ко пи сном оде ље њу Би бли о те ке Ма ти це срп ске у Но вом Са ду 
чу ва се шест до са да не по зна тих пи са ма Ста не Ђу рић Клајн. Про на-
ђе на пре пи ска на ста ла је у вре мен ском ра спо ну од пет на ест го ди на, 
од 1945. до 1960. го ди не. Пет пи са ма Ста на Ђу рић Клајн упу ти ла је 
Ми хо ви лу То ман длу (из 1945, 1951, 1952, 1953. и 1960), а јед но Жи ва ну 
Ми ли сав цу (из 1947). Пи сма су пи са на ру ком, ћи ри лич ним (38.240, 
38.239) или ла ти нич ним пи смом (38.105, 38.238, 38.241, 7.310), из у зев 

4 Нај пре је би ла ан га жо ва на као се кре тар (1949–1962), а ка сни је као ди рек тор Му зи-
ко ло шког ин сти ту та (1962–1974). Де таљ ни је вид. у: Мосусова 2010.

5 Бит но је на по ме ну ти да у по ро ди ци Ста не Ђу рић Клајн ни је са чу ва на ни ка ква гра ђа.
6 Ме ђу са чу ва ним до ку мен ти ма, ау тор ка Бо жа нић кла си фи ко ва ла је и об ра ди ла број-

не из во ре за про у ча ва ње исто ри је срп ске му зи ке, лич не бе ле шке и пре пи се Ста не Ђу рић 
Клајн, ди плом ске и се ми нар ске ра до ве ње них сту де на та, ра до ве с пи сме них ис пи та из Исто-
ри је ју го сло вен ске му зи ке, по зив ни це и из ве шта је са сим по зи ју ма, штам па на из да ња на 
ен гле ском, не мач ком, фран цу ском и ру ском је зи ку, ру ко пи сне и штам па не му зи ка ли је, 
пре пи ску (ка ко лич ну, та ко и пи сма у чи ји по сед је до шла при ли ком ис тра жи ва ња) и фо то-
гра фи је (божанИћ 2016).
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пи сма с по да ци ма о Пе тру Ди ми ћу, упу ће ног Ми хо ви лу То ман длу 
1951. го ди не (38.238), ко је је ку ца но на ма ши ни.7

Не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та, у пе ри о ду из ко јег да ти-
ра ју на ве де на пи сма, Ста на Ђу рић Клајн је у пот пу но сти на пу сти ла 
пи ја ни стич ку ка ри је ру ка ко би се по све ти ла му зи ко ло шком ра ду. Би-
ло је ово из у зет но плод но ства ра лач ко раз до бље са за па же ним ре зул-
та ти ма, ка ко на по љу ис тра жи ва ња исто ри је срп ске му зи ке, та ко и 
му зич ке кри ти ке и лек си ко гра фи је. Ова чи ње ни ца у од ре ђе ној ме ри 
ука зу је и на зна чај про на ђе не пре пи ске. По ред то га, Ста на Ђу рић Клајн 
је ра ди ла као про фе сор у Му зич кој шко ли „Стан ко вић“ (до 1945) и на 
Ка те дри за исто ри ју му зи ке и му зич ки фол клор Му зич ке ака де ми је у 
Бе о гра ду као до цент, а ка сни је про фе сор.8 Од по себ ног зна ча ја у овом 
пе ри о ду био је и њен ан га жман као глав не уред ни це ре ви је за му зи ку 
Звук и са рад ни це Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ (васИћ 2007б).

Вре ме у ко јем су пи сма на ста ла би ло је обе ле же но ини ци ра њем 
ве о ма ам би ци о зних по ду хва та у Ју го сла ви ји, по кре ну тих ка ко у обла-
сти исто ри о гра фи је, та ко и му зич ке исто ри о гра фи је. При пре ма на су 
и об ја вљи ва на ва жна ју го сло вен ска ен ци кло пе диј ска и об у хват на исто-
риј ска из да ња, ме ђу ко ји ма је би ло пр во из да ње Музичкеенциклопе
дије Лек си ко граф ског за во да ФНРЈ (an dre iS 1958–1963), као и пр ва 
исто ри ја ју го сло вен ске му зи ке (an dre iS, cvet Ko i dr. 1962). Ста на Ђу рић 
Клајн је има ла у то ме ве о ма зна чај ну уло гу, бу ду ћи да је би ла ан га жо-
ва на за део ко ји се од но си на исто ри ју срп ске му зи ке, а би ла је и уред ник 
и ре дак тор Музичкеенциклопедије за Ср би ју. Упра во је рад на по ме ну тим 
ка пи тал ним про јек ти ма и био по вод за сту па ње у кон такт с Ми хо ви лом 
То ман длом.

Пи смо упу ће но Жи ва ну Ми ли сав цу (1915–1997) да ти ра из пе ри-
о да не по сред но на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, тач ни је из 1947. 
го ди не, у вре ме об на вља ња кул тур ног жи во та у зе мљи. По во дом обе-
ле жа ва ња сто го ди шњи це ре фор ме је зи ка (1847–1947) Ву ка Сте фа но-
ви ћа Ка ра џи ћа (1787–1864), Ста на Ђу рић Клајн је сту пи ла у кон такт с 
та да шњим уред ни ком ЛетописаМатицесрпске Жи ва ном Ми ли сав-
цем. Убр зо по сле осло бо ђе ња Но вог Са да, књи жев ник Жи ван Ми ли-
са вац, до та да глав ни уред ник ли ста Истина, од сеп тем бра 1945. био 
је се кре тар Ма ти це срп ске. На том по ло жа ју остао је све до 1969, а 
ка сни је се, из пен зи је, вра тио на че ло те уста но ве као њен пред сед ник 
(1983–1991).9 У вре ме пре пи ске са Ста ном Ђу рић Клајн, Ми ли са вац је 

7 У овом ра ду нај пре је из ло же но пи смо упу ће но Жи ва ну Ми ли сав цу, а за тим су хро-
но ло шки да та пи сма по сла та Ми хо ви лу То ман длу.

8 Ка те дра за исто ри ју му зи ке и му зич ки фол клор на Му зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду 
осно ва на је 1948. го ди не.

9 Жи ван Ми ли са вац је упам ћен по по кре та њу и ре а ли за ци ји ве о ма зна чај них и обим-
них про је ка та. Ме ђу њи ма су нај и стак ну ти ји ре а ли за ци ја Еди ци је „Срп ска књи жев ност у 
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био за ду жен за об на вља ње ЛетописаМатицесрпске, чији је глав ни 
уред ник био ви ше од де сет го ди на (1946–1957). За мо лио је Ста ну Ђу рић 
Клајн да на пи ше рад за спе ци ја лан број ЛетописаМатицесрпске, по-
све ћен сто го ди шњи ци Ву ко ве ре фор ме. Из са др жа ја пи сма еви дент но 
је да га је Ста на Ђу рић Клајн при ми ла „по по врат ку у Бе о град“, то јест 
с од ре ђе ним за ка шње њем и на кон ро ка пред ви ђе ног за сла ње за вр ше-
ног ра да. За то ње на сту ди ја по све ће на ком по зи ци ја ма пи са ним на сти-
хо ве Бран ка Ра ди че ви ћа ни је би ла обја вље на у пред ви ђе ном сеп тем-
бар ско-ок то бар ском бро ју по све ће ном про сла ви, већ је оста вље на за 
на ред ни, но вем бар ско-де цем бар ски број ЛетописаМатицесрпске. 
Де це ни ју ка сни је, по ме ну та сту ди ја по но во је об ја вље на као део збир ке 
ње них тек сто ва Музикаимузичари(ЂурИћКлајн 1956: 40–46).

Klajn, Sta na 7.310
Be o grad, 19. sep tem bar 1947.
Ži va nu Mi li sav cu
Pi ta nje član ka o kom po zi ci ja ma Bran ko vih pe sa ma

Poštovanidruže,
PopovratkuuBeogradzateklasamVašepismoizkojegavidimdajoš
uvekreflektiratenamojusaradnjuzabrojoproslavi.10 Međutim,vidim
itodačlanaktrebadastignedo15septembra.
Kakojerokvećprošao,aVašselistjošnijepojavio,hoćuovimdaVas
obavestimdaćunapisatičlanakoBrankovimkompozicijama11idaćete
gadobitinajkasnijeuponedeljak22o.[vog]meseca.12

сто књи га“ (МИлИсаваЦ 1969–1972) у чи јем на стан ку је уче ство ва ла и Ста на Ђу рић Клајн, 
при ре див ши књи гу Есејиоуметности(ЂурИћКлајн, трИФуновИћ и др. 1966), за тим по кре-
та ње ЛексиконаписацаЈугославије (бошКов 1972–1998), али и осни ва ње Сте ри ји ног по зорја 
и ор га ни за ци ја Зма је вих деч јих ига ра. Као не сум њи во нај зна чај ни је де ло, Жи ван Ми ли са вац 
оста вио је тро том ну ИсторијуМатицесрпске(МИлИсаваЦ 1986–2001) ко ја об у хва та пе ри од 
од 1826. до 1918. го ди не (ПоПов 2000).

10 Реч је о ЛетописуМатицесрпске ко ји је по све ћен обе ле жа ва њу сто го ди шњи це (не-
зва нич не) по бе де Ву ко ве ре фор ме, 1947. го ди не. ЛетописМатицесрпске. Жи ван Ми ли са-
вац (ур.). Год. 121, књ. 361, св. 7/8 = 2/3 (сеп тем бар/ок то бар 1947). Не га тив не од је ке са рад ње 
С. Ђу рић Клајн у Ма ти ци срп ској, у пр вим по сле рат ним го ди на ма, Ми ли са вац по ми ње у 
сво јој књи зи Аутопортретисписама, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1997, 160, 162. За хва љу је мо 
др Алек сан дру Ва си ћу, на уч ном са рад ни ку Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, за упу ћи ва ње 
на ову књи гу.

11 ЂурИћКлајн 1947.
12 У по ме ну том ра ду, Ста на Ђу рић Клајн је про у ча ва ла де лат ност Бран ка Ра ди че ви ћа, 

нај пре ана ли зи ра ју ћи ње го ве ста во ве о му зи ци из не те у при ват ној пре пи сци и де ли ма, а 
за тим и пе сме на ко је су ком по зи то ри XIX и XX ве ка пи са ли му зи ку. У сво јој сту ди ји ба-
ви ла се нај че шће ком по но ва ним пе сма ма, ме ђу ко ји ма су Ђачкирастанак,Коло,Девојкана
студенцу,Јаднадрага,Укор,Њенијади,Путникнауранку,ЦициСретанпастир. Из не ла је 
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ToVamsaopštavamzatodabistemoglisasigurnošćudaračunatesa
člankomuvezisaproslavom.Akojeipakkasno–svakakomojomkri
vicom–razumesedaćeostatizaredovnisledećibroj„Letopisa“.
Sa dru gar skim po zdra vom
Sta na Klajn

При лог бр. 1. Фак си мил пи сма упу ће ног Жи ва ну Ми ли сав цу 19. IX 1947.

и кри тич ки суд о тим де ли ма, сма тра ју ћи да ау то ри из XIX ве ка (из у зев Јо си фа Ма рин ко-
ви ћа) Ра ди че ви ће вим тек сто ви ма ни су до ра сли, ни ти су ус пе ли у нај бо љој све тло сти му-
зич ки да их ожи ве. Рад је за о кру жи ла пред ви ђа њем да ће убу ду ће, у вре ме ну ка да „истин ски 
на род ни му зи ча ри“ до ла зе до из ра жа ја, по е зи ја Бран ка Ра ди че ви ћа на ћи „све ви ше до стој-
них му зич ких уоб ли чи те ља“ (ЂурИћКлајн 1947: 230).
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Ми хо вил То мандл (1894–1963) био je угле дан адво кат, но ви нар, 
пу бли ци ста и исто ри чар, ко ји је дао зна ча јан до при нос срп ској му зич-
кој исто ри о гра фи ји. Бу ду ћи да је ра дио у ва жним уста но ва ма кул ту ре 

у Пан че ву,13 као осни вач и пр ви управ ник (1944–1953) Град ске би бли-
о те ке,14 а за тим и на ме сту управ ни ка Град ског др жав ног ар хи ва (1953–
1954),15 То мандл је имао мо гућ ност да ис тра жу је у бо га тим фон до ви ма 

13 Ми хо вил То мандл се, на кон за вр ше них сту ди ја пра ва у За гре бу и Бе чу и сти ца ња 
док то ра та, на ста нио у Пан че ву, где је по сле Пр вог свет ског ра та нај пре ра дио у окру жном 
и сре ском су ду, за тим као адво кат ски при прав ник (до 1941), а по сле Дру гог свет ског ра та и 
као управ ник ва жних град ских ин сти ту ци ја. Ви ше у: „То мандл, Ми хо вил.“ Енциклопедија
Српскогнародногпозоришта.https://www.snp.org.rs/en ci klo pe di ja/?p=16551.

14 Град ска би бли о те ка, осно ва на 1923. го ди не, би ла је за тво ре на за вре ме Дру гог свет-
ског ра та. Го ди не 1944, за хва љу ју ћи Ми хо ви лу То ман длу, об но вљен је њен рад, а го ди ну 
да на ка сни је отво ре на је за јав ност.

15 По ред то га, То мандл је био са рад ник мно гих но во сад ских и бе о град ских ли сто ва и 
ча со пи са (Летопис,Глас,Правда,Панчевачканедеља, НоваЕвропа,ГласникИсторијског
друштва,Политика,Дневник,СлободнаВојводина,ИсторијскичасописСАН,Нашасцена, 
ту злан скоПозориште, за тимЗборникзадруштвененаукеи Зборникзакњижевностијезик 
у из да њу Ма ти це срп ске и ЗборникДржавногархиваВојводине).Ка да су му зич ки ча со пи си 
у пи та њу, пи сао је ра до ве за Музику, Музичкигласники Звук.
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ин сти ту ци ја у ко ји ма је ра дио. Од по себ ног зна ча ја за срп ску му зич ку 
исто ри о гра фи ју је су ње го ва СпоменицаПанчевачкогСрпскогцрквеног
певачкогдруштва1838–1938 (тоМандл 1938) и дво том на мо но гра фи ја 
СрпскопозориштеуВојводини у из да њу Ма ти це срп ске (тоМандл 
1953–1954; 2005). По ред то га, оста вио је и дра го це не при ло ге по све ће не 
осве тља ва њу би о гра фи ја и умет нич ког де ло ва ња Николe Ђурковићa, 
Султанe Ци јук Са вић, Жаркa Савићa, Драгомирa и Пе тра Кран че ви ћа, 
Ак сен ти ја Мак си мо ви ћа, Јо ва на Па чуа и Да во ри на Јен ка. 

У вре ме пре пи ске са Ста ном Ђу рић Клајн, Ми хо вил То мандл 
је ра дио у Град ској би бли о те ци и Град ском ар хи ву у Пан че ву као 
управ ник.16 Са Ста ном Ђу рић Клајн са ра ђи вао је и у Му зи ко ло шком 
ин сти ту ту СА НУ, где је био спољ ни са рад ник. Ста на Ђу рић Клајн је 
ве о ма це ни ла То ман длов рад у обла сти му зич ке исто ри о гра фи је, о 
че му све до чи њен вр ло афир ма ти ван при каз ње го ве Споменице (тоМандл 
1838), об ја вљен у Музичкомгласнику (Đurićklajn 1938: 103–105). Оце-
ни ла је То ман дло во де ло као „оп се жну и ис црп ну исто ри ју чи та вог 
јед ног ве ка у му зи ци Вој во ди не“ и „пр ву исто ри ју ко ја об у хва та по чет-
ке срп ске му зи ке“ (Đurićklajn 1938: 103), не про пу стив ши при ли ку да 
по хва ли ау то ра, бу ду ћи да је пи са њу де ла при сту пио „са узор ном исто-
ри чар ском са ве сно шћу“ (Đurićklajn 1938: 105). При ли ком при пре ме 
Музичкеенциклопедије, не ко ли ко го ди на ка сни је, Ста ни Ђу рић Клајн 
се по но во ука за ла при ли ка да пи ше о То ман длу, за по тре бе ње му по-
све ће не лек си ко граф ске је ди ни це. Тим по во дом (Đurićklajn 1963: 720), 
ме ђу нај зна чај ни је То ман дло ве ра до ве из обла сти му зи ке увр сти ла је 
сту ди је по све ће не Ни ко ли Ђур ко ви ћу (to Mandl 1939) и Дра го ми ру 
Кран че ви ћу (to Mandl 1951). 

Иа ко се пи сма Ста не Ђу рић Клајн упу ће на Ми хо ви лу То ман длу 
пре све га ти чу ме ђу соб не про фе си о нал не са рад ње, бит но је по ме ну ти 
и не ко ли ко ин те ре сант них из у зе та ка. На и ме, јед но од про на ђе них 
пи са ма у пот пу но сти је при ват не при ро де и у ње му Ста на Ђу рић Клајн 
То ман длу за хва љу је на че стит ка ма за ро ђен дан (38.239). У свом од го-
во ру, она по ми ње и че стит ку ко ју је од ње га при ми ла, са чи ње ну из 
„му зич ких мо ти ва“. По ред то га, за хвал ни ца по во дом ро ђен дан ске че-
стит ке ја вља се у још јед ном пи сму (38.246). По ме ну те че стит ке, као 
и по да так да се, у ме ђу соб ној пре пи сци, Ста на Ђу рић Клајн Ми хо ви лу 
То ман длу обра ћа ла са „дра ги дру же док то ре“, „дра ги го спо ди не док-
то ре“ или „дра ги док то ре“, упу ћу ју не са мо на ме ђу соб но ува жа ва ње 
и ле пу на уч ну са рад њу већ и на то пао и при ја тељ ски од нос и по др шку. 

16 На ме сту управ ни ка био је све до 1954. го ди не, а на кон то га, до пен зи о ни са ња је 
остао на уч ни са рад ник те ин сти ту ци је.
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При ло же на пре пи ска го во ри о са рад њи Ста не Ђу рић Клајн и Ми-
хо ви ла То ман дла у вре ме њи хо вих ис тра жи ва ња. Ста на Ђу рић Клајн се 
обра ћа ла То ман длу у вре ме ка да је био на че лу зна чај них пан че вач ких 
град ских ин сти ту ци ја, ка ко би јој омо гу ћио при ступ бо га тој ар хив ској 
гра ђи и по да ци ма о му зи ча ри ма чи ји су жи вот и ства ра ла штво би ли 
ве за ни за Пан че во (Ни ко ла Ђур ко вић, Ми та То па ло вић, Пе тар Кран че-
вић, Пе тар Ди мић). Ста ни Ђу рић Клајн се ка сни је пру жи ла мо гућ ност 
да по мог не То ман длу у ис тра жи ва њу, сла њем би бли о гра фи је чла на ка 
по све ће них Сте ва ну Де ска ше ву, по зна том опер ском пе ва чу и глум цу 
(пи смо од 11. VI 1953). 

Про на ђе на пи сма ука зу ју и на рад Ста не Ђу рић Клајн и Ми хо ви-
ла То ман дла на лек си ко граф ским је ди ни ца ма за Музичкуенциклопе
дију. То мандл је, као са рад ник Музичкеенциклопедије, на пи сао не ко-
ли ко тек сто ва, ме ђу ко ји ма се ис ти чу „Mu zič ko druš tvo u Pan če vu“ 
(to Mandl 1963a), „Pan če vač ko srp sko cr kve no pe vač ko druš tvo“ (to Mandl 
1963b) и „Pje vač ka druš tva u Ju go sla vi ji. Sr bi ja“ (to Mandl 1963c). Су де ћи 
пре ма пи сму из 1960. го ди не, на пи сао је и је дан ду жи текст по све ћен 
пе вач ким дру штви ма у Вој во ди ни, ко ји на кра ју ни је за себ но об ја вљен, 
већ је ин те гри сан у је ди ни цу о пе вач ким дру штви ма у Ср би ји.17

Пи сма про на ђе на у Ру ко пи сном оде ље њу Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске пру жа ју увид и у ме то до ло ги ју на уч но и стра жи вач ког ра да 
Ста не Ђу рић Клајн. На и ме, ка ко се ви ди из пи сма упу ће ног То ман-
длу 1945. го ди не, ау тор ка је има ла ве о ма пре дан и по дро бан при ступ 
ис тра жи ва њу. У на ме ри да у пр вом из да њу исто ри је срп ске му зи ке 
(an dre iS, cvet Ko i dr. 1962) по ну ди не што ви ше од сви ма по зна тих (и 
че сто пре пи си ва них) би о граф ских по да та ка, са мо стал но је од ла зи ла 
у ар хи ве и са ку пља ла нот ни ма те ри јал, же ле ћи да ука же не са мо на 
са др жај нот них збир ки већ и на му зич ко-стил ске ка рак те ри сти ке 
по је ди нач них де ла. Та ква пре да ност и по све ће ност ра ду при мет на је 
и у пи сму упу ће ном То ман длу 1951. го ди не, ко је све до чи о ње ној по-
тре би да кон сул ту је сву по сто је ћу ли те ра ту ру и до ку мен та ци ју по-
све ће ну Пе тру Ди ми ћу. У то вре ме, су де ћи пре ма се кун дар ној ли те-
ра ту ри ко ју је на во ди ла у тек сто ви ма у Музичкојенциклопедијии 
књи зи ХисторијскиразвојмузичкекултуреуЈугославији(an dre iS, 
cvet Ko i dr. 1962), има ла је на рас по ла га њу То ман дло ву Споменицу
(тоМандл 1938) и сту ди ју о исто ри ји по зо ри шта у Вој во ди ни (то
Мандл 1953–1954), као и Прилогебиографскомречникусрпскихму

17 То мандл је био је дан од број них ау то ра чи ји члан ци су пре у зе ти из Музичкеенци
клопедије и као та кви, без из ме на, об ја вље ни у Лексиконујугославенскемузике (1984), а да 
при том ни су би ли на ве де ни у по пи су сaрадника (Pin tar 2019: 430).
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зичараВла ди ми ра Р. Ђор ђе ви ћа (ЂорЂевИћ 1950),18 док је оста ле по-
дат ке при ку пља ла из при мар них из во ра по хра ње них у ар хи ви ма.19 
За хва љу ју ћи баш та квој рев но сти при ли ком ис тра жи ва ња, Ста на 
Ђу рић Клајн за вре ди ла је ста тус јед не од нај у ти цај ни јих лич но сти 
ју го сло вен ске му зи ко ло ги је.

Klajn, Sta na 38.105
Be o grad, 22. IX 1945.
To man dlu dr. Mi ho vi lu
Mol ba za uslu gu

Poštovanidružedoktore,
ObraćamVamsedanassamolbomzakojusenadamdaVamnećebi
titeškodajeispunite.
Naimepišemsadazajednoizdavačkopreduzećeistorijusrpskemuzike.20 
KakomijepoznatodajeVašaknjižnica,tj.pevačkogdruštva,dobro
snabdevenaoriginalnimkompozicijamanašihkompozitora,volelabih
dapogledamnekojeodnjih,naročitoĐurkovića,21Krančevića22iTo

18 Ста на Ђу рић Клајн ура ди ла је зна ча јан по сао ре дак то ра ове пу бли ка ци је, обо га ћу-
ју ћи Ђор ђе ви ће ве ру ко пи се би бли о граф ским по да ци ма и на по ме на ма. Бит но је на по ме ну ти 
да је при каз овог из да ња Прилогабиографскомречникусрпскихмузичарана пи сао упра во 
Ми хо вил То мандл, у ЗборникуМатицесрпскезадруштвененауке (тоМандл 1952).

19 По зна то је да Ста на Ђу рић Клајн ни је увек са мо стал но ис тра жи ва ла до ку мен та ци-
ју по хра ње ну у ар хив ским уста но ва ма, већ је ан га жо ва ла по је ди не струч ња ке и по зна ва о це 
ар хи ва да тај по сао ра де за њу.

20 Прет по ста вља се да ау тор ка у овом пи сму го во ри о ра ду на књи зи об ја вље ној не ко-
ли ко го ди на ка сни је: An dre is, Cvet ko, Đu rić Klajn, HistorijskirazvojmuzičkekultureuJugo
slaviji.Za greb: Škol ska knji ga, 1962. У окви ру те књи ге, Ста на Ђу рић Клајн ау тор је по гла вља 
„Раз вој му зич ке умет но сти у Ср би ји“.

21 Ни ко ла Ђур ко вић (1812–1875), срп ски ком по зи тор и по зо ри шни умет ник. Био је 
хо ро во ђа Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва од 1842. до 1852, а па ра лел но с 
тим, од 1844, во дио је ди ле тант ско по зо ри шно дру штво у Пан че ву. За со бом је оста вио око 
сто ти ну ком по зи ци ја, ма хом во кал них – со ло пе са ма и хор ских де ла. За по тре бе свог по зо-
ри шта, пре во дио је драм ска де ла с ита ли јан ског, не мач ког и фран цу ског је зи ка. Бу ду ћи и 
сам ве о ма та лен то ва ни пе вач и глу мац, зна ча јан део свог ра да по све тио је ја ча њу уло ге 
му зи ке у по зо ри шту, не гу ју ћи жа нр ко ма да с пе ва њем. Био је је дан од пр вих ком по зи то ра 
ко ји су пи са ли му зи ку за драм ске ко ма де (иа ко је То мандл твр дио да је био пр ви, за ову 
чи ње ни цу се ис по ста ви ло да је не тач на), у ви ду хор ских, со ли стич ких и ин стру мен тал них 
ну ме ра. На пи сао је му зи ку за ви ше од два де сет ко ма да с пе ва њем (тоМандл 1938; ујес 1995; 
kовачеК 2007).

22 С об зи ром на то да ау тор ка го во ри о ком по зи то ру, прет по ста вља се да је у пи та њу 
Пе тар Кран че вић (1869–1919), ком по зи тор и хо ро во ђа ро ђен у Пан че ву. За вре ме шко ло ва ња 
у Гра цу, узи мао је при ват не ча со ве пе ва ња, кла ви ра и струч них му зич ких пред ме та. По 
по врат ку у Пан че во, био је за ме ник Ми те То па ло ви ћа на ме сту хо ро во ђе Пан че вач ког срп-
ског цр кве ног пе вач ког дру штва (1895–1903). Од 1905. до смр ти, во дио је Срп ску цр кве ну 
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palovića.23Akobistemoglidamiomogućiteovajposao,jabihdošlau
Pančevoučetvrtak27septembraprvimprevoznimsredstvomkojebude
naraspolaganju.24

PrematomemolimVasdabudeteljubaznidamijavitedalisuovemoje
namereizvodljiveigdedaVaspotražimkadadođemuPančevo.Usluča
judameneštonaročitosprečidadođem,jaćuVamblagovremenojaviti.
Oče ku ju ći Vaš od go vor, mo lim Vas da pri ma te mo je naj sr dač ni je po-
zdra ve.
Sta na Klajn
AkoVamjelakšedamisejavitetelefonom,možetemenaćiprepodne
uMuzičkojakademiji25između9½i12½natelefon23561ilipopod
nekodkuće(najsigurnijeizmeđu3i4časa)nabroj22998.26

пе вач ку дру жи ну из Срем ске Ми тро ви це, упо ре до ра де ћи као на став ник кла ви ра и на став ник 
му зи ке у гим на зи ји. Ком по но вао је ма хом хор ску му зи ку, цр кве ну и све тов ну (васИћ 2011).

23 Ми та То па ло вић (1849–1912) био је срп ски ком по зи тор, учи тељ и хо ро во ђа. Као 
сти пен ди ста Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва шко ло вао се у Бе чу и Пра гу 
у Ор гуљ ској шко ли. Био је хо ро во ђа Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва од 
1874. до 1910. Као ком по зи тор, за со бом је оста вио око две сто ти не ра зно вр сних, пре те жно 
во кал них ком по зи ци ја: со ло пе са ма, ду е та, квар те та, де ла за му шки, жен ски и ме шо ви ти 
хор (тоМандл 1938).

24 У књи зи ХисторијскиразвојмузичкекултуреуЈугославији (an dre iS, cvet Ko i dr. 
1962), Ста на Ђу рић Клајн на во ди ве ћи број ком по зи ци ја по ме ну тих ау то ра (из у зев Пе тра 
Кран че ви ћа, ко га не по ми ње). Од де ла Ми те То па ло ви ћа ис ти че хо ро ве Ој,облаци,Језерце, 
Потокжубори,ВетрусКосова,Соколи,Бојнапесма, збир ку за де цу Песмеудвагласа и 
со ло пе сме Пружимипехар,ОпогледајиПутник (an dre iS, cvet Ko i dr. 1962: 582–584). Иа ко 
по ми ње да је Ни ко ла Ђур ко вић ком по но вао му зи ку за драм ске ко ма де ко је је ње го ва по зо-
ри шна тру па из во ди ла, Ђу рић Клајн кон крет но име ну је са мо де ло СанКраљевићаМарка. 
По ред то га, на ве ла је ро до љу би ве пе сме из тих ко ма да – Невером мезваземљегосподар, 
Носимздравумишицу,РадоидеСрбинувојникеи Устај,устајСрбине, као и пе смеАхпре
стан’теневине,Типлавиш,зорозлатнаиМачем,копљем и игру ЛепаМаца (an dre iS, 
cvet Ko i dr. 1962: 633–634). У ка сни је об ја вље ној Музичкојенциклопедији, об ја ви ла је је ди-
ни цу по све ће ну Ни ко ли Ђур ко ви ћу (Đurićklajn 1958: 407). Том при ли ком, ме ђу на ве де ним 
де ли ма тог ком по зи то ра (РадоидеСрбинувојнике,Типлавиш,зорозлатна,Мачем,копљем
и Устај,устајСрбине), по ме ну ла је и да је хар мо ни зо вао мно ге цр кве не пе сме. Jединица 
по све ће на Пе тру Кран че ви ћу не по сто ји, а од ред ни цу по све ће ну То па ло ви ћу на пи са ла је 
Рок сан да Пе јо вић (PejOvić 1963: 723–724).

25 Пре ма Р. Пе јо вић, Ста на Ђу рић Клајн је на Му зич кој ака де ми ји пре да ва ла већ од 
1945. го ди не (ПејовИћ 1994: 26). Ипак, у Српскомбиографскомречнику (васИћ 2007б: 662–
663), као и у спо ме ни ци Музичкеакадемије/Факултетамузичкеуметности (ПерКовИћ 
2017), ис ти че се да је Ста на Ђу рић Клајн на Му зич кој ака де ми ји по че ла да пре да је тек 1950. 
го ди не, а да је у вре ме на стан ка пи сма упу ће ног То ман длу би ла про фе сор у Му зич кој шко-
ли „Стан ко вић“ (1937–1945) и ре фе рент за му зи ку у Ми ни стар ству про све те НР Ср би је 
(1945–1948). Ма ње је по зна то да је од лу ком По ве ре ни ка за про све ту 1945. го ди не Ста на 
Ђу рић Клајн по ста вље на за ру ко ва о ца му зич ке ар хи ве на Му зич кој ака де ми ји (ПерКовИћ 
2017: 34).

26 По да ци из да тог пи сма пру жа ју увид у вре мен ски оквир у ком је Ста на Ђу рић Клајн 
би ла ан га жо ва на на Му зич кој ака де ми ји.



144

При лог бр. 2. Фак си мил пи сма упу ће ног Ми хо ви лу То ман длу 22. IX 1945.
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Klajn, Sta na 38.238
Be o grad, 18. I 1951.
To man dlu dr. Mi ho vi lu

Za hval nost na po da ci ma o Pe ri Di mi ću

Dragidoktore,
VeomasamVamzahvalnazapodatkekojestemiposlalioPeriDimi
ću.27 Va ši po da ci28seslažuisaonimštosamposlednjihdananašla,
takodasadaimamotačnoutvrđenečinjenice.29

27 Пе тар Ди мић (1837–1898) био је срп ски учи тељ, хо ро во ђа и ком по зи тор. По ред то га 
што је као учи тељ ра дио у не ко ли ко бе о град ских основ них шко ла, хо но рар но је пре да вао 
и му зи ку у Пр вој (1864) и Тре ћој бе о град ској гим на зи ји (1886–1887). То ком кра ћих пе ри о да 
био је хо ро во ђа Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва, Бе о град ског пе вач ког 
дру штва и Цр кве ног пе вач ког дру штва „Кор не ли је“. Осно вао је Пе вач ку дру жи ну „Стан-
ко вић“. За со бом је оста вио хор ска де ла и сцен ску му зи ку (ГајИћ 2007: 278–279).

28 Бу ду ћи да је Ди мић у мла до сти био хо ро во ђа Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач-
ког дру штва, То мандл је про у ча вао ње гов рад при ли ком пи са ња Споменице тог ан сам бла 
(тоМандл 1938). Мо гу ће је да је Ста ни Ђу рић Клајн у пре пи сци пру жио увид не са мо у по-
дат ке са оп ште не у књи зи већ и у ма ње по зна те и нео бја вље не де ло ве свог ис тра жи ва ња.

29 Ни у пр вом ни у дру гом из да њу Музичкеенциклопедије Ју го сла вен ског лек си ко граф-
ског за во да не по сто ји је ди ни ца по све ће на Пе тру Ди ми ћу. Њего во име се не по ми ње ни у 
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NadajućisedaćuimatiprilikedaVasuskorovidimopetuBeogradu,
molimVasdaprimitemojenajsrdačnijepozdrave

Beograd            StanaKlajn
18I1951

При лог бр. 3. Фак си мил пи сма упу ће ног Ми хо ви лу То ман длу 18. I 1951.

Клајн, Ста на 38.239
Бе о град, 5. V 1952.
То ман длу др. Ми хо ви лу
За хвал ност на че сти та њу ро ђен да на

књи зиХисторијскиразвојмузичкекултуреуЈугославији(an dre iS, cvet Ko i dr. 1962), на 
ко јој је Ста на Ђу рић Клајн, у вре ме на стан ка овог пи сма, уве ли ко ра ди ла.



147

Драгидокторе,
Веомастемедирнулисвојомнамером,односносећањемнамој
рођендан.30ИстотакомејеобрадовалаВашадуховита,измузич
кихмотива,сроченачеститка. Штосетиче„кантица“31надам
седаћетенампружитиприликудаихунашемКлубупробамои
прославимоовајдан.
Јошједномхвалаинајсрдачнијипоздрави
                СтанаКлајн

При лог бр. 4. Фак си мил пи сма упу ће ног Ми хо ви лу То ман длу 5. V 1952.

30 Ста на Ђу рић Клајн је ро ђе на 5. ма ја 1908. 
31 Прет по ста вља се да је у пи та њу вр ста ко ла ча или по сла сти це.
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Клајн, Ста на 38.246
Бе о град, 11. VI 1953.
То ман длу др. Ми хо ви лу
Јо ван Гр чић; Ри ста Ода вић – по да ци.

Драгидокторе,
Уколиконистевећсаминашли,достављамВамподаткезаДе
скашева:32 

ЈованГрчић:Ст.2.,СтражиловоV,бр.16,стр.25233

РистаОдавић:Ст.2.,Станојевићеваенциклопедија.34

СрдачноВамхваланасећањуомомрођендану.
Многотоплихпоздрава35

            СтанаКлајн

32 Сте ван Де ска шев (1852–1921) био је опер ски пе вач и глу мац, је дан од пи о ни ра во-
кал не умет но сти у Ср би ји. Му зич ко обра зо ва ње сте као је код Да во ри на Јен ка у Бе о гра ду. 
На сту пао је у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, Хр ват ском на род ном ка за ли шту у За гре бу, 
Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом Са ду, али и у ве ли ким европ ским цен три ма, по пут 
Бу дим пе ште, Бе ча и Санкт Пе тер бур га. Пре во дио је и по ср бљи вао стра не драм ске ко ма де 
за срп ску сце ну. Од ње го вих по ср ба с ма ђар ског је зи ка нај по пу лар ни ји је био ко мад с пе ва-
њем Сеоскалола (васИћ 2007а: 172–174).

33 Гр чић, Јо ван. „Сте ван Де ска шев.“ Стражилово,листзапесништво,поуку,умет
ностикњижевност год. V, бр. 16 (1892): 252–253.

34 Ода вић, Ри ста. „Де ска шев Сте ван.“ У: Ста но је вић, Ста но је (ур.). Народнаенцикло
педијасрпскохрватскословеначка. Књ. 1. Но ви Сад: Бу дућ ност – Из да вач ка књи жар ни ца 
Зо ра на Сто ја но ви ћа; Бе о град: Вој но и зда вач ки за вод, 1925, 583. (Ре принт: Срем ски Кар лов-
ци – Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2010).

35 У вре ме на стан ка пи сма, То мандл је већ из дао пр ви том и при пре мао дру ги том књи-
ге СрпскопозориштеуВојводини (тоМандл 1954), у ко јем је об ра дио пе ри од 1868–1919. Иа ко 
у овој књи зи не по сто ји ду жи текст по све ћен Сте ва ну Де ска ше ву, ње го во име по ја вљу је се у 
ви ше на вра та, у скла ду с по да ци ма на ко је је Ста на Ђу рић Клајн ука за ла у пре пи сци. То мандл 
у књи зи из но си по дат ке да је Де ска шев у се зо ни 1890/91, као члан бу дим пе штан ске Опе ре, 
го сто вао у Но вом Са ду и уче ство вао у из во ђе њу по зо ри шне игре Радничкапобуна (тоМандл 
2005: 53), те да је 1893. с тру пом Срп ског на род ног по зо ри шта го сто вао у Пан че ву (тоМандл 
2005: 57). Го во ре ћи о драм ским пре ра да ма, по ср ба ма и пре во ди ма, То мандл на во ди да је у 
Срп ском на род ном по зо ри шту 1884. пре ми јер но из ве ден ко мад Сеоскалола (му зи ка Д. Јен ко) 
у драм ској пре ра ди Сте ва на Де ска ше ва (тоМандл 2005: 37), а 1895. и „ша љи ва игра Мајка 
од Гер ге ља Чи ки ја, у пре во ду Сте ва на Де ска ше ва” (тоМандл 2005: 60).

Ри ста Ода вић је у Народнојенциклопедијисрпскохрватскословеначкој (одавИћ 1925) 
Де ска ше ву по све тио крат ку лек си ко граф ску је ди ни цу с по да ци ма о ро ђе њу, обра зо ва њу, 
ка ри је ри, ин сти ту ци ја ма у ко ји ма је ра дио, као и ко ма ди ма ко је је пре вео. Спи сак ко ји Ода-
вић том при ли ком да је не укљу чу је де ло Мајка ко је То мандл по ми ње.

До не кле дру га чи ји, ду жи и сло бод ни ји текст на пи сао је, три де це ни је ра ни је, Јо ван 
Гр чић у ли сту Стражилово (ГрчИћ 1892). Уз мно штво ре чи хва ле, Гр чић ис ти че по дат ке да 
је Де ска шев био члан Бу дим пе штан ске кра љев ске опе ре од 1889. до 1894, као и да је то ком 
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При лог бр. 5. Фак си мил пи сма упу ће ног Ми хо ви лу То ман длу 11. VI 1953.

Klajn, Sta na 38.241
Be o grad, 20. VII 1960.
To man dlu dr. Mi ho vi lu
Mu zič ka en ci klo pe di ja; ho no rar.

Dragigospodinedoktore,
HvalaVamzaposlatečlanke.SadasteseViodužiliMuzičkojenciklo
pediji,čaki„vanplanski“.

сво је ка ри је ре пре во дио и пре ра ђи вао стра не ко ма де по пут Сеоскелоле, Радничкепобуне и 
Царичиногслужника, опет не по ми њу ћи ко мад Мајка.
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Štosetičehonorara,stvarstojiovako.Visvakakomožetedobitihono
rarzapredviđeneredoveupredviđenimčlancima.36MožeteizaSrpski
pevačkisavez37idr.kojinisubilipredviđeni,azakojemijepisaoprof.
Andreisdaihprihvata.Međutim,pisaomijeidasuPevačkadruštva
uVojvodini38preteranodugačkaidaćetomoratiznatnodaseskrati.
Prematome,zaovoćetedobitiostatakhonoraratekkadadobijemo
imprimaturizZagreba.ŽaomijeVašegtruda,aliodistanemamesta
uEnciklopedijidasenavedusvadruštva,negosamoznačajnija,tim
preštoonanajznačajnijaimajuisvojeposebnejedinice.
UpriloguVamšaljemiobračun39kojistetražilijošzimusakojisam
–priznajem–zaboraviladaVampošaljemranije.Akoneštonijeuredu,
buditeljubaznidaseobratitedirektnoUredništvuSrbije(RoksiNjeguš)40 
jersutuupitanjuičlanciizoblastipozorištazaEncikl.Jugoslavije.41

Sanajsrdačnijimpozdravima
          StanaKlajn

36 Ми хо вил То мандл је у Музичкојенциклопедији об ја вио не ко ли ко чла на ка, ме ђу ко-
ји ма су „Mu zič ko druš tvo u Pan če vu“ (to Mandl 1963a), „Pan če vač ko srp sko cr kve no pe vač ko 
druš tvo“ (to Mandl 1963b) и „Pje vač ka druš tva u Ju go sla vi ji. Sr bi ja“ (to Mandl 1963c).

37 Је ди ни ца је об ја вље на под на зи вом „Pje vač ka druš tva u Ju go sla vi ji. Sr bi ja“ (to Mandl 
1963c: 406).

38 Чла нак под овим на зи вом ни је об ја вљен ни у пр вом ни у дру гом из да њу Музичке
енциклопедије. O пе вач ким дру штви ма у Вој во ди ни То мандл го во ри на кра ју је ди ни це о 
пе вач ким дру штви ма у Ср би ји.

39 Об ра чун о ко јем је реч ни је про на ђен уз пи смо.
40 Рок сан да Ње гуш (1915–2009) би ла је књи жев ни ца и пре во ди лац са сло ве нач ког и 

ита ли јан ског је зи ка, сту ди ра ла је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. По сле ра та је би-
ла уред ни ца Борбе и Књижевнихновина, а уред нич ку де лат ност оба вља ла је и у из да вач ком 
пред у зе ћу „Про све та“, као и у Ра дио Бе о гра ду. Го ди не 1951. по ста ла је пред сед ни ца Удру-
же ња књи жев них пре во ди ла ца Ср би је, а 1955. се кре тар Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. У 
вре ме ка да је пи смо на ста ло, 1960. го ди не, би ла је ан га жо ва на као се кре тар и ре дак тор 
ЕнциклопедијеЈугославије за Ср би ју. Би о би бли о граф ске по дат ке о Р. Ње гуш са оп шта ва ју 
jOvanOvić 1970: 77–78. и vlaTkOvić 1997. За хва љу је мо др Алек сан дру Ва си ћу, на уч ном са-
рад ни ку Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, за ука зи ва ње на ове две пу бли ка ци је.

41 krleža 1955–1971.
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При лог бр. 6. Фак си мил пи сма упу ће ног Ми хо ви лу То ман длу 20. VII 1960.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
божанИћ, Ми на. „За о став шти на Ста не Ђу рић Клајн у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ.“ 

ЗборникМатицесрпскезасценскеуметностиимузику 55 (2016): 91–106.
васИћ, Алек сан дар. „Срп ска му зич ка кри ти ка и есе ји сти ка XIX и пр ве по ло ви не XX 

ве ка као пред мет му зи ко ло шких ис тра жи ва ња.“ Музикологија6 (2006): 317–342.
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Iva na M. No ži ca

UnknownLettersofStanaĐurićKlajnAddressedto 
MihovilTomandlandŽivanMilisavac

Sum mary

Sta na Đu rić Klajn, as the first fe ma le mu si co lo gist in Ser bia, was one of the fo un-
ders of mu sic hi sto ri o graphy in Yugo sla via, with a very im por tant ro le in the de ve lop ment 
of mu si co logy as a sci en ti fic di sci pli ne. Ac ti ve as a pi a nist, mu sic hi sto rian, mu sic wri ter, 
le xi co grap her, cri tic, edi tor, pro fes sor, and the aut hor of the first hi story of Ser bian mu sic, 
she left a sig ni fi cant mark on the ge ne ra ti ons of mu sic stu dents and mu si co lo gists.

The hit her to unex plo red cor re spon den ce of Sta na Đu rić Klajn, ad dres sed to col le-
a gu es, as so ci a tes, and mu sic in sti tu ti ons with which she col la bo ra ted, un do ub tedly re-
pre sents an im por tant so ur ce for a furt her study of her ac ti vity, met ho do logy of sci en ti fic 
re se arch, as well as ot her aspects of her pro li fic work and le gacy. Ex cept for so me al ready 
re se ar ched let ters pre ser ved in the In sti tu te of Mu si co logy of the Ser bian Aca demy of 
Sci en ces and Arts, it is as su med that much of the un li sted ma te rial of this type still exists 
in ar chi ves and in sti tu ti ons thro ug ho ut the co un try, as well as abroad.

In the Ma ti ca Srp ska Ma nu script De part ment in No vi Sad, the re are six so far unk-
nown let ters writ ten by Sta na Đu rić Klajn and ad dres sed to Mi ho vil To mandl (fi ve of 
them, from 1945 to 1960) and Ži van Mi li sa vac (one, from 1947). This was an ex tre mely 
fru it ful pe riod of her work, mar ked by very am bi ti o us en de a vors in the fi eld of mu sic 
hi sto ri o graphy in Yugo sla via. Im por tant Yugo slav encyclo pe dic and com pre hen si ve hi-
sto ri cal edi ti ons we re pre pa red and pu blis hed, such as the first edi tion of the Music
Encyclopedia of the Yugo slav Le xi co grap hic In sti tu te and the first hi story of Yugo slav 
mu sic.

Her cor re spon den ce with Ži van Mi li sa vac and Mi ho vil To mandl is pri ma rily pro-
fes si o nal. It re fers to the ir col la bo ra tion on texts for the MaticaSrpska Chronicle and 
MusicEncyclopedia and the ir work on the first hi story of Ser bian mu sic. The let ters 
pro vi de an in sight in to the met ho do logy of Sta na Đu rić Klajn’s sci en ti fic re se arch, as well 
as the way of co o pe ra tion among the mem bers of the aca de mic com mu nity and the po li te 
com mu ni ca tion among pe o ple highly po si ti o ned in so ci ety.

Keywords: Sta na Đu rić Klajn, Mi ho vil To mandl, Ži van Mi li sa vac, cor re spon den ce, 
MaticaSrpskaChronicle, MusicEncyclopedia.
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ЗЛАТ КО M. ГРУ ША НО ВИЋ
За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, Бе о град*

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

ПРО ФЕ СОР КЛАЈН И УЧЕ НИ ЦИ

СА ЖЕ ТАК: Пред мет на шег ис тра жи ва ња је пе да го шки рад на Фа кул те ту умет-
но сти јед ног од пр вих про фе со ра ре жи је по сле Дру гог свет ског ра та, Ху га Клај на. 
Свет да нас из гле да као је дан ве ли ки си стем ко ји се не пре ста но ме ња. Ме ња се под 
ути ца јем гло ба ли за ци је, раз во ја ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, по ве ћа ња бро ја ино ва-
ци ја, као и услед про ме не све сти љу ди о сво јим по тре ба ма и же ља ма. Про фе сор Клајн 
је имао сво ју ме то до ло ги ју ко ја се по ка за ла успе шном, јер су из ње го вог „ши ње ла“ 
иза шли и до бри ре ди те љи и до бри пе да го зи.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: режија, педагогија, позориште, глума, психоанализа.

Др Ху го Клајн је 1948. го ди не по стао пр ви про фе сор ре жи је на 
тек отво ре ној Ака де ми ји. Ако је из „Го го ље вог ши ње ла“ иза шао врх 
ру ске књи жев но сти, из „Клај но вог ши ње ла“ су иза шли те мељ и стуб, 
али и врх на ше по зо ри шне умет но сти, да ро ви ти ре ди те љи и до бри 
пе да го зи. Да на бро ји мо не ке: Ди ми три је Ђур ко вић, Алек сан дар Ђор-
ђе вић, Пре драг Бај че тић, Бо ро Дра шко вић, Ми лен ко Ма ри чић, Зо ра 
Бок шан Та нур џић, Ду шан Ма ка ве јев, Сло бо дан ка Алек сић... Већ се 
на осно ву име на Клај но вих сту де на та мо же по ста ви ти пи та ње ка кав 
је то био чо век кад су из ње го ве кла се иза шли љу ди ко ји су би ли да ро-
ви ти умет ни ци, до бри пе да го зи, а још за ни мљи ви је што су би ли пот-
пу но раз ли чи ти са сво јим умет нич ким све то ви ма ко ји ни су ли чи ли 
је дан на дру ги, а ни на де ло про фе со ра Клај на.

Др Ху го Клајн ‒ ре ди тељ, про фе сор ре жи је, не у роп си хи ја тар, теа-
тро лог, пе сник, му зи чар, кри ти чар и пре во ди лац ‒ ро ђен је у Ву ко ва-
ру, 30. сеп тем бра 1894. Био је Фрој дов уче ник. Ау тор је број них де ла 
из обла сти те а тро ло ги је, не у роп си хи ја три је и пси хо а на ли зе. Пре Дру-
гог свет ског ра та ба вио се по зо ри шном кри ти ком, а по сле осло бо ђе ња 
се по све ћу је по зо ри шту, ре жи ји и драм ској пе да го ги ји. Клај но ва књи га 

* gru sa no vic @gmail.com 
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Основнипроблемирежије (Бе о град, 1951, дру го из да ње 1979) пр во је 
си сте мат ско де ло по све ће но ре жи ји код нас. И оста ле ње го ве књи ге 
вре дан су до при нос те о ри ји по зо ри шта и ње го вој прак си: Животдво
часовни (1957), Приручникзаредитељеаматере (1961), Појавеипро
блемисавременогпозоришта (1969). Све то нам ука зу је да је Клајн 
из у зет на лич ност на ше умет но сти и на у ке, ре жи је и пси хо а на ли зе, 
по зо ри шта и драм ске пе да го ги је. Умро је у Бе о гра ду, 2. де цем бра 1981. 

Да би се про др ло у су шти ну Клај но вог пе да го шког ра да, мо ра се 
ићи од по чет ка, а по че так је био са пр вом упи са ном кла сом ре жи је 
1948. го ди не. У пр вој кла си про фе со ра Клај на би ли су: Ди ми три је Ђур-
ко вић, Аца Ђор ђе вић, Ва си ли је По по вић (Па вле Угри нов), Ми лен ко 
Ма ри чић, Сло бо дан Се длар и Сла во љуб Сте фа но вић. 

Про фе сор Клајн је био строг, ди сци пли но ван и ег зак тан, на ро чи то 
са сво јом пр вом кла сом. Ег закт ност ко ја се уо ча ва ла у ње го вом ра ду 
до ла зи ла је из на уч не обла сти ко ја је би ла у осно ви ње го вог обра зо ва ња 
– пси хо ло ги је. Она му је по мо гла да на пра ви си стем и ор га ни зу је рад 
са сту ден ти ма ре жи је, али је исто вре ме но од би ја ла сво јом на уч но шћу 
и ди сци пли ном.

Ху го Клајн је био дре сер. Дре си ра не ку це смо би ли и ја и Аца Ђор-
ђе вић. А оне ко ји то ни су би ли су ро во је ли кви ди рао. Вла да Вукми ро вић 
је мо рао да оде чак у Ри је ку, у Љу бља ну да сту ди ра. Зна те ту има две 
ства ри. У Бе о гра ду на шко ло ва њу, јед ни про фе со ри вас пи та ва ју у чове-
ку „ма глу“ умет но сти, а дру ги вас пи та ва ју за нат. Ја сам дре сер, као и 
мој про фе сор Клајн. Ја сам пре у зео од ње га пе да го ги ју и за хва лан сам 
му. Кад ме на у чио дре су ри, ја сам се у по зо ри шту осло бо дио, ра дио сам 
шта сам хтео1 (ЂурКовИћ, Ин тер вју 1).

Не мо же се ре ћи да Ху го Клајн ни је раз у мео мла де љу де, њи хо ве 
ста во ве и њи хо ва раз ми шља ња. То по ка зу је нај бо ље при јем ни ис пит 
про фе со ра Ди ми три ја Ђур ко ви ћа:

Ху го Клајн се већ та да по ка зао као ве ли ки чо век, јер сам ја тад био 
још млад ман гуп, на до буд ни кри ти чар. До би јем ја те му баш она ко да се 
окли знем да пи шем о јед ној пред ста ви из Бе о град ског по зо ри шта и ја 
узмем пред ста ву Ху га Клај на и ис це пам је на де ли ће и за кљу чим: „Очи-
глед но ре ди тељ је не што хтео а то што је хтео би ло је дру го и дру га чи је 
од оно га што гле да мо, али то ни је умео да на пра ви.“ На рав но Ху го Клајн 
ме при ми у кла су, схва тио је да сам ја са мо ман гуп али та лен то ван ман гуп 
(ЂурКовИћ, Ин тер вју 1).

1 Ин тер вју са Клај но вим сту ден ти ма ура дио је ау тор тек ста Злат ко Гру ша но вић 2005. 
го ди не у Бе о гра ду (In ter vi ew with Klajn’s stu dents was ma de by aut hor in Bel gra de, 2005).
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Про фе сор Клајн је био ри ги дан у ста во ви ма ко ји су би ли ве за ни 
за де фи ни ци је по зо ри шта, за драм ске прин ци пе, за не што што је би ло 
су шти на. По сто ја ла су пра ви ла ко ја се друк чи је ни су мо гла кон сти ту-
и са ти. У окви ру тих пра ви ла по сто ја ла је сло бо да, али се мо ра ло зна-
ти шта се хо ће са сло бо дом. Та кву стро гост у ста во ви ма о су шти ни 
по зо ри шта су пре у зе ли и не ки ње го ви уче ни ци, по пут Ди ми три ја Ђур-
ко ви ћа.

У де фи ни ци ји по зо ри шта ја сам вр ло ри ги дан, али то је ри гид ност 
као кад ка жем да су два и два че ти ри и не до пу штам ни ка ко дру га чи је. 
Е у том сми слу је и Клајн био ри ги дан, и вр ло ег зак тан (ЂурКовИћ, Ин-
тер вју 1).

Ипак, Клајн је да вао сло бо ду уче ни ци ма и у ми шље њу и у из бо ру 
за да та ка, са мо је он ту сло бо ду усме ра вао и пра тио.

Зна те шта, ње го ва је за вр шни ца, ви мо же те шта год да ра ди те, он 
је био то ли ко то ле ран тан да је до зво ља вао на ча со ви ма да га про гла ша-
ва те бу да лом. Мо гли сте да ра ди те шта год хо ће те. Ма да ње гов час је 
био ово. Он је го во рио да нас о ка рак те ри за ци ји ли ко ва. Иду ћег ча са он 
пи та шта смо го во ри ли прет ход ног ча са. Ег закт ност. Ти ра ди шта год 
хо ћеш али ти ме ни ре ци шта си чуо. Је си ли ти био при су тан про шлог 
ча са? Је си. Он да ка жи. Ни сам ја та ко ре као. (ЂурКовИћ, Ин тер вју 1).

Ху го Клајн је озбиљ но схва тао пе да го ги ју ре жи је, та озбиљ ност 
је ка сни је кул ми ни ра ла и ства ра њем и ор га ни зо ва њем си сте ма ре жи-
је. Пре да ва ња на пр вој кла си ре жи је код проф. Клај на су че сто би ла 
екс ка те дра. Пре да ва ња су би ла при пре ма на и имао је ме то дич ку при-
пре му за час из ко је је дик ти рао сво јим сту ден ти ма. Ма ко ли ко зву ча-
ло кон зер ва тив но, оправ да ње за дик ти ра ње на пр вој кла си ре жи је је 
оскуд ност ли те ра ту ре за сту ден те. Клајн је дик ти рао лек ци је ко је су 
три го ди не ка сни је си сте ма ти зо ва не у ње го вој књи зи Основнипробле
мережије, пр вој књи зи о ре жи ји код нас. 

Клајн је дик ти рао, то је нај кон зе р ва тив ни ји на чин, и то је као Све-
то пи смо тра жио да се од го во ри без скре та ња у би ло ка кву кри ви ну. Ја ћу 
ва ма иду ћи пут по ка за ти ње гов дик тан то. „Лик је пер со на, пер со на до-
ла зи од ла тин ске ре чи ко ја зна чи то и то.“ Он је то ра дио, ме ни то ни је 
сме та ло. Ја сам ре као: при чај ти шта хо ћеш, ја ћу ти то по но ви ти али ја 
ћу ра ди ти шта хо ћу. Он је та кве тра жио. Он је био исто вре ме но дог ма-
ти чан и исто вре ме но рас по ја сан, ви сте у окви ру дог ме мо гли да лу пе-
та те шта хо ће те, с тим да се то на кра ју скло пи и ста ви у дог му. Ње га 
не при хва та ју они ко ји се опи ру де фи ни ци ји. (ЂурКовИћ, Ин тер вју 1).
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Сту дент са ње го ве пр ве кла се Ди ми три је Ђур ко вић ис ти че у свом 
пред го во ру тре ћем из да њу Клај но ве књи ге Основнипроблемирежије 
да су на на ста ви код проф. Клај на по ста вља ни мно ги про бле ми о који-
ма су ак тив но и сту ден ти и про фе сор рас пра вља ли, што нам го во ри да 
је Клајн ко ри стио и мо но ло шку и ди ја ло шку ме то ду у сво јој на ста ви.

Ди ми три је Ђур ко вић ис ти че у на ве де ном пред го во ру да се ре жи ја 
мо же на у чи ти са мо ре жи ра ју ћи, а да је то га би ло ма ло у ра ду са про-
фе со ром Клај ном.

И на по зо ри шним ча со ви ма са про фе со ром др Ху гом Клај ном ми 
смо мно го раз го ва ра ли ре жи ју и пи са ли смо ре жи ју, оне та ко зва не кон-
цеп ци је! А ма ло смо, са свим ма ло ре жи ра ли. Ре жи ја се учи ре жи ра ју ћи! 
(ЂурКовИћ 1995: 2).

Пре да ва ње дру гој кла си ре жи је (Пре даг Бај че тић, Зо ра Бок шан, 
Ири неј Ће нан, Љу би ша Ђо кић...) већ је до би ја ло дру ге об ли ке. Пре да-
ва ња ни су ви ше би ла дик ти ра на јер је иза шла Клај но ва књи га, али се 
и да ље пре ла зи ло по лек ци ја ма. Клајн је на ста вио да бу де си сте ма ти-
чан у свом ра ду, али је по чео и да се све ви ше осла ња на прак ти чан 
рад, упра во оно што је на пи са но да га је би ло ма ло у пр вим го ди на ма 
пе да го шког ра да. Ако се у пр вим сво јим го ди на ма пе да го шког ра да 
осла њао углав ном на те о ри ју, са да је прак ти чан рад са сту ден ти ма 
до би јао све ви ше ме ста. Сту ден ти су ре жи ра ли ма ње сце не, а Ху го 
Клајн је пра тио њи хов рад. 

Има ти за про фе со ра не ког ко је у оно вре ме био је дан од нај бо љих 
по зна ва ла ца по зо ри шта је ве о ма ва жно, али је у исто вре ме и оп те ре-
ћи ва ло и код уче ни ка иза зи ва ло бунт и про ти вље ње. То је би ло при-
сут но и у пр вој кла си ре жи је, а на ро чи то у дру гој ге не ра ци ји. Клај но ва 
стро гост у ста во ви ма је има ла и сво ју до бру стра ну; уче ни ци су кроз 
про ти вље ње раз ви ја ли кри тич ко ми шље ње у од но су на про фе со ра, 
од но сно фор ми ра ли су соп стве но ми шље ње. 

Клајн је да вао по не кад сло бо ду у из бо ру тек ста и за да та ка, а за тим 
је за јед но са сту ден ти ма све ана ли зи рао до нај сит ни јих де та ља. На ста-
вио је да пре да ва ња др жи у об ли ку рас пра ве о про бле ми ма ко ји су се 
по ја вљи ва ли у да том за дат ку. Про фе сор Клајн је био зах те ван и пре ци-
зан, же лео је да сту дент увек зна шта ра ди, и увек је био спре ман да 
од го во ри на по ста вље на пи та ња. По пут прет ход не ге не ра ци је, ни дру-
га кла са се ни је че сто сла га ла са про фе со ро вим ми шље њем. 

По ста вља ли смо му ве о ма не згод на пи та ња. Клајн је на сва ко пи-
та ње био спре ман да од го во ри, и че сто су ње го ви од го во ри на и ла зи ли 
на на ше уну тра шње про ти вље ње јер се ни смо сла га ли. Не бих мо гао 
да ка жем да је био дог ма тик, то је те шка реч за ко му ни сте, а ла ка реч 
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за ре ли ги ју. И сви ве ру ју да је она дру га стра на дог ма тик. Не, Клајн је 
ду бо ко ве ро вао у оно што го во ри и по сту пао је она ко ка ко он ве ру је а 
то је би ла по ма ло ве ра ње го ве мла до сти (бајчетИћ, Ин тер вју 2).

Клајн се ме њао за јед но са кла са ма ко је је во дио. Ако се упо ре де 
пр ва и дру га кла са, већ се уо ча ва ју бит не раз ли ке, али са тре ћом кла сом 
ре жи је те раз ли ке су се по ве ћа ва ле. Као што је раз ви јао свој ме то до ло-
шки си стем и као што га је оста вио отво ре ним за но ва ту ма че ња та ко 
је и свој пе да го шки си стем раз ви јао и ме њао. На тре ћој кла си ре жи је 
(Бо ро Дра шко вић, Ду шан Ма ка ве јев, Сер геј Хар шић...) пре да ва ња су 
би ла у ви ду раз го ва ра сту де на та оку пље них око про фе со ра за сто лом. 
За јед но су ис тра жи ва ли и до ла зи ли до про бле ма, раз ви ја ли кри тич ко 
ми шље ње и про на ла зи ли но ве иде је. Клајн ни је имао по тре бе, као ни 
у прет ход ној кла си, да има кон цепт, а пре да ва ња су би ла ор га ни зо ва-
на по де ло ви ма об ја вље не књи ге.

Клај но ва пе да го ги ја је у том тре нут ку до сти гла рав но те жу из ме ђу 
те о ри је и прак се, све се за сни ва ло на прак тич ном ра ду. Из тог прак-
тич ног ра да и раз у ме ва ња про це са и на стан ка по зо ри шног де ла на стао 
је и ре ди тељ. Клајн је по зо ри ште раз у мео као жи вот, про на шао је 
ње го ве де фи ни ци је, по ка зао глав не обри се ње го вог то ка, али сва ком 
сту ден ту је омо гу ћио да про на ђе соп стве ни жи вот, ко ји је мо гао би ти 
у то ку или ван тог то ка. Про фе сор се у то ни је ме шао.

Ње го во схва та ње да уче ник пре све га мо ра да се бе про на ђе, да 
спо зна ко је он, ан тич ко пи та ње, ту је он за и ста био пра ве дан и сма трао је 
да ни ко ни ко га не тре ба да по ку ша ва да ими ти ра. Он је тра жио да тач но 
зна те шта хо ће те. Пред ста ву је ви део као про цес, мо ра те да зна те про цес, 
мо ра те да на у чи те ми шље ње и био је ве о ма сре ћан кад то што сте ради-
ли ни је би ло огле да ло оно га што је на пи са но, али ни да бу де про тив реч-
но на пи са ном ко ма ду. Би ло је про на ла за ка ко ји су от кри ве ни из ме ђу у 
пра зни на ма оно га што текст ну ди и пред ста ве (драшКовИћ, Ин тер вју 3).

Мо же се ре ћи да је Ху го Клајн са сво јом пр вом кла сом ви ше про-
у ча вао те о ри ју, због че га и проф. Ђур ко вић ис ти че да су на тим пр вим 
ча со ви ма учи ли „пи са ну ре жи ју“. Про фе сор Клајн је знао да се ре жи-
ја не мо же на у чи ти не ре жи ра ју ћи, за то је у ње го вом пе да го шком ра ду 
све ви ше ме ста до би ја ла прак тич на на ста ва. И сво ју књи гу Основни
проблемирежијепи сао је са не по сред ним освр том на прак тич но ис-
ку ство. Про фе сор Клајн је те жио од ме ре но сти и рав но те жи из ме ђу 
те о риј ског зна ња и прак тич ног ра да. 

Ис ку ство се сти че прак тич ним ра дом. Но ни та ле нат обо га ћен ис ку-
ством не чи ни из ли шним те о риј ско зна ње. Те о ри ја и прак са мо ра ју се 
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до пу ња ва ти, би ти уза јам но по ве за не, ути ца ти јед на на дру гу. Те о ри ја 
се мо ра за сни ва ти на прак тич ном ра ду, прак са обо га ћи ва ти те о риј ским 
са зна њем о за ко ни то сти тог ра да. Го ли прак ти ци зам је исто то ли ко оску-
дан, не са вр шен и ја лов ко ли ко и пра зно те о ре ти са ње (Клајн 1995: 35).

Ко ли ко су Клај ну би ла ва жна пре да ва ња по ка зу је и до га ђај ко ји 
је ис при чао проф. Дра шко вић: 

Био је ве о ма са ве стан чо век и про фе сор. Кад је имао јед ну те шку 
опе ра ци ју ми смо ми сли ли да ће мо се не ко ли ко да на опу сти ти и не ма-
ти на ста ву, по звао нас је у бол ни цу. За те кли смо га окру же ног ча со пи-
си ма и књи га ма, и у бол ни ци смо има ли час, а по сле кад је иза шао из 
бол ни це ишли смо ку ћи (драшКовИћ, Ин тер вју 3).

Ре жи ја је син кре ти чан об лик умет но сти ко ји у се би мо же да обу-
хва ти све умет но сти и да се ко ри сти свим умет но сти ма. За то је Клајн од 
сво јих сту де на та ре жи је тра жио да има ју у се би не што од књи жев ни ка, 
глум ца, дра ма тур га и учио их је то ме. Сма трао је да ре ди те љи тре ба 
пр во да по тра же и от кри ју иде ју књи жев ног де ла, те му, а за тим да тра-
же сво ју иде ју и по ста вља ју је на сце ни. Сло бо да и не спу та ност из ра-
за су се упра во огле да ле у тра га њу за сво јом иде јом у пред ста ви. 

Клајн је био ве ли ки по зна ва лац књи жев но сти и по зо ри шта, а још 
пре ра та је пи сао по зо ри шне кри ти ке. Шекспиричовештво, не за о би-
ла зну књи гу о ту ма че њу Шек спи ра код нас, об ја вио је 1964. го ди не. 
Све то му је омо гу ћа ва ло да ре жи ју схва ти и гле да, а за тим и пре да је 
из ви ше раз ли чи тих угло ва. Сва ка ко је ту не за о би ла зан чи ни лац глу-
мац. Ре ди тељ мо ра да по зна је су шти ну глу ме, а Клајн је био и ве ли ки 
по зна ва лац Система Ста ни слав ског, без ко га је глу ма да нас не за ми-
сли ва, би ло да Ста ни слав ског по ста вља ју или опо вр га ва ју.

Клајн је био го спо дин без хи сте рич них ис па да ко ји ма су љу ди 
скло ни. Он је ја ко ин си сти рао на основ ној иде ји. Ја и да ље сма трам да 
је то ја ко ва жно. Он је је дан од рет ких ко ји је знао Ста ни слав ског, он да 
кад је Ста ни слав ски уво ђен по де кре ту. Ста ни слав ски је вр ло мут но и 
на кнад но унео основ ну рад њу, Клајн је то про сто на звао основ ном иде-
јом с тим што је ис ко рак је у то ме што је сма трао да по сто ји основ на 
иде ја де ла оно га што пи сац го во ри, а да у од но су на основ ну иде ју де ла 
ре ди тељ тре ба да на пра ви св о ју основ ну иде ју пред ста ве (бајчетИћ, 
Ин тер вју 2).

Клајн је Систем Ста ни слав ског схва тао као и Ста ни слав ски, отво-
рен за но ве про ме не, за све но во што омо гу ћа ва ста ром да за жи ви на 
нов на чин. По зна ва ње Система је Клај ну по мо гло да до ђе до соп стве-
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ног си сте ма, али по ма га ло му је и да ре ди те љи ма ука же на по тре бу за 
по зна ва ње глум ца. Ре ди тељ не мо ра би ти до бар глу мац, али обо ји ца 
мо ра ју по се до ва ти ства ра лач ку ма шту.

Клајн је по ку шао да у сво јим пре да ва њи ма си сте ма ти зу је сва не-
оп ход на зна ња ко ја би до бар ре ди тељ мо рао да по се ду је, а то би тре ба ло 
да чи не: пе да го шке спо соб но сти, спо соб ност ор га ни за то ра, глу мач ке 
спо соб но сти, ана ли тич ки и кри тич ки ум, дра ма тур шке спо соб но сти, 
а по треб но је да има не што и од пе сни ка и књи жев ни ка.

Пре ма то ме, ре ди тељ мо ра има ти не што од глум ца, књи жев ни ка, 
сли ка ра, му зи ча ра, мо ра би ти пси хо лог, пе да гог и ор га ни за тор, мо ра 
би ти скро ман, ли шен су је те, а има ти ау то ри тет (Клајн 1995: 34).

Основнипроблемирежијеје пр ва књи га о ре жи ји код нас. То ли ко 
пу та по ми ња ње тог пр вен ца је сва ка ко од ве ли ке ва жно сти, не са мо 
за то што је пр ва већ за то што је и до дан-да нас оста ла основ на ли те ра-
ту ра за сту ден те ре жи је на обе ма ака де ми ја ма. Она због сво је уни вер-
зал но сти мо же да по мог не не са мо сту ден ти ма ре жи је већ и сту ден-
ти ма књи жев но сти, дра ма тур ги је, глу ме, јер је упра во Клајн и зах те вао 
да ре ди тељ по се ду је зна ње из свих ових обла сти. Оно што је та ко ђе 
бит но је да је Клајн ус пео да си сте ма ти зу је зна ња о не че му та ко не у-
хва тљи вом као што је ре жи ја. Ње го ва на уч на ег закт ност је у то ме 
сва ка ко од и гра ла ве ли ку уло гу. Да је про блем на пи са ти та кву књи гу 
ви ди мо и из чи ње ни це да се ни ко ни је усу дио да на пи ше но ву књи гу 
ко ја би си сте ма ти зо ва ла ре ди тељ ска са зна ња ко ја су се на го ми ла ла од 
из да ва ња Клај но ве књи ге. А сва ка ко ши ри на Клај но ве лич но сти огле-
да се и у то ме што је схва тао да је ње го ва књи га у ства ри си стем ко ји 
се ши ри, и да у ње га тре ба да ула зе стал но но ва са зна ња, а не да по ста-
не дог ма ко ја се за сни ва на са зна њу из пе де се тих го ди на ХХ ве ка. 

Као што је пе да го шки рад за сни вао на прак тич ним при ме ри ма, 
и у овој књи зи при ме ри су из ње го вог ис ку ства док је ра дио као ре ди-
тељ у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду до 50-их го ди на. Ху го Клајн 
је био све стан ве ли ке нео п ход но сти та кве књи ге у по сле рат ним го ди-
на ма за све по зо ри шне рад ни ке. Да је она нео п ход на, убр зо се по ка за-
ло, јер је би ло по треб но да се штам па и дру го, а за тим и тре ће из да ње 
ове књи ге.

Основнипроблемирежије има ју три де ла: При прем ни рад ре ди-
те ља, Рад с глум ци ма и Ком по зи ци ја пред ста ве. Клајн кроз ова три 
де ла по ку ша ва да си сте ма ти зу је ре ди тељ ску ве шти ну, за нат ко ји би 
сва ко од ре ди те ља мо рао има ти као осно ву свог ра да. Оно што је Клајн 
дик ти рао сво јој пр вој кла си на ла зи ло се већ од штам па но за све оста-
ле кла се ре жи је. 
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Клај но ва књи га је по сти гла не што уни вер зал но, не са мо за то што 
се ко ри сти и да нас, по сле 50 го ди на, већ што она об у хва та и зна ња из 
дру гих обла сти. Она по ма же и дра ма тур гу јер му схва та њем функ ци-
је и од но са ме ђу ли ко ви ма, као и схва та њем су ко ба и рад ње на не по-
сред ним при ме ри ма, омо гу ћа ва да сам ко ри гу је де ла или да их бо ље 
пи ше, не че ка ју ћи оштре ре чи кри ти ке. И упра во то, књи га под сти че 
кри тич ко ми шље ње пре ма све му, на во ди нас да фо ка ли зу је мо све што 
се де ша ва у по зо ри шту, од ау то ра и драм ског тек ста, до ре ди те ља, 
сце но гра фа, глум ца и пу бли ке. Она је исто вре ме но ис тра жи ва ње свих 
од но са ко ји се ти чу по зо ри шне сце не.

Сва ко ко је чуо за Клај на као пси хи ја тра не сум њи во би по ми слио 
да му је то зна ње би ло од ве ли ке по мо ћи у на ста ви ре жи је. Клајн је 
ис пр ва и по зван на Ака де ми ју да пре да је пси хо ло ги ју; и он је при стао 
јер је знао ко ли ки је зна чај по зна ва ња пси хо ло ги је у умет но сти, на ро-
чи то што је знао ко ли ко је Фрој до ва пси хо а на ли за има ла ути цај на 
це ло куп ну умет ност, а он је то мо жда по нај бо ље знао јер је био Фрој-
дов ђак. Ипак, то му је исто вре ме но по ма га ло и од ма га ло. Пси хо ло ги ја 
је ег закт на на у ка, за раз ли ку од умет но сти, где не мо ра би ти све об ја-
шње но, где и не тре ба да бу де све ба зи ра но на чи ње ни ци ма, где се ства-
ра на осно ву на го ве шта ја. Исто вре ме но та на уч ност је по мо гла про фе-
со ру Клај ну да фор ми ра и ор га ни зу је си стем ре жи је.

По мом ми шље њу то му је и по ма га ло и од ма га ло, јер је ка рак тер 
чо ве ка ис тра жи вао и упо зна вао на уч но, а у по зо ри шту ни је по треб на 
на у ка, не исти на не го ве ро до стој ност. То је раз ли ка. Исти на је не што 
ег закт но а ве ро до стој ност је не што што мо жеш ве ро ва ти тих три са та. 
То су те гра нич не за блу де. Ху го Клајн је вр ло ин те ре сант на лич ност, 
ка да не ко ко се ба ви ег закт ним, ко је струч њак у ег закт ном, ту мо ра да 
до ђе до су да ра јер умет ност ни је ег закт на а он је и по сво јој пси хо струк-
ту ри вр ло ег зак тан. И це ла ствар је да тре ба ухва ти ти то ње го во зна че-
ње у сре ди ни у же љи да бу де ег зак тан и же љи да то не бу де (ЂурКовИћ, 
Ин тер вју 1).

Мо гли би смо упа сти у за блу ду да је Клајн као пси хо те ра пу ет имао 
и та кав од нос са сво јим сту ден ти ма. Клајн је за др жао сво ју од ме ре ну 
и ин те лек ту ал ну еле гант ну цр ту. Раз у ме вао је сту ден те али се ни је 
ин ти ми зи рао с њи ма, увек је по сто ја ла од ре ђе на дис тан ца. То не зна-
чи да се ни је ин те ре со вао за сво је сту ден те, на про тив, пра тио је њи хов 
рад и уче ни ци су мо гли раз го ва ра ти о сво јим про бле ми ма и по сле 
за вр ше не ре жи је, уко ли ко им је то би ло по треб но. 

Ме не је Фројд при лич но ин те ре со вао још од мла до сти. Као ре ди-
тељ сма трао сам да ћу мо ћи де ло ва ти на љу де да им се отво ре очи, да 
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свет и ства ри ви де бо ље. Као пси хо а на ли ти чар сам знао да пси хо а нали-
за омо гу ћу је љу ди ма од нос пре ма се би, да ви де исти ну о се би, ко ју ина-
че кри ју и по ти ску ју у се би. Гле да ти се бе, ви де ти се бе, упо зна ти се бе 
‒ то је био циљ пси хо а на ли зе и ре жи је, ко је су се у ме ни до пу ња ва ле и 
про жи ма ле. Пси хо а на ли за се исто та ко мо же сма тра ти јед ном вр стом 
ре жи је. Пси хо а на ли ти чар при мо ра ва сво га па ци јен та да са гле да исти-
ну о се би, ко ју до та да ни је мо гао да ви ди. Ја сам успе вао да мо ји па ци-
јен ти ви де и свет и се бе, она кве ка кве они је су. Ри чард III, као драм ска 
лич ност, на при мер, под ле же пси хо а на ли тич кој об ра ди, што ће до ве сти 
ре ди те ља до ду бин ског ту ма че ња овог сло же ног ли ка драм ске ли те ра-
ту ре. Мо же мо за кљу чи ти да је ре жи ја, као и пси хо а на ли за, ме ња ње 
чо ве ка и све та (лазИћ 2000: IV).

Кла се ре жи је про фе со ра Клај на су би ле ор га ни зо ва не у ма њим 
гру па ма од 5 до 6 сту де на та, сем у пр вој кла си где их је би ло 11. Клајн 
је од 1948/49. до 1969/70. из вео шест кла са. Ди пло ми ра ло је њих 38. 
Сви су они ра ди ли или још ра де у по зо ри шти ма, на ра ди ју, те ле ви зи ји, 
на ака де ми ја ма у Но вом Са ду и Бе о гра ду као про фе со ри.

Сва ка ко је за ни мљи во упо ре ди ти пе да го шки рад сту де на та ко ји 
су за вр ши ли код про фе со ра Клај на, јер је је дан део њих по ред умет нич-
ког ба вље ња по зо ри штем на ста вио да ра ди у на ста ви глу ме и ре жи је 
(Ди ми три је Ђур ко вић, Ми лен ко Ма ри чић, Бо ро Дра шко вић, Зо ра Бок-
шан, Љу би ша Ђо кић...).

Мо жда би се оче ки ва ло да су сту ден ти про фе со ра Клај на с об зи-
ром на про ти вље ња ко ја су но си ли са со бом то ком сту ди ја раз ви ли 
пот пу но су прот не ме то де, ме ђу тим, Клај нов си стем се по ка зао као 
ши рок и отво рен, као си стем ко ји ни је био без мо гућ но сти про ме не. 
Оно што се ни је мо гло ме ња ти, ни су ни ње го ви сту ден ти ме ња ли. Не ки 
су стро ги у сво јим ста во ви ма по пут про фе со ра Клај на, као што је то 
Ди ми три је Ђур ко вић.

Ја сам из Клај но вог уче ња из ву као и то фор си рам у пре да ва њу, пи-
та ње драм ског прин ци па, драм ски прин цип је да јед на пред ста ва при-
ка зу је да су две стра не су ко бље не, ту је крај при че, то је еле мен тар но. 
Свет се кре ће из ме ђу су прот но сти као Аме ри ка и Ки на, две нај и зра зи-
ти је ак тив но сти, где мо ра до ћи до су ко ба, они мо ра ју да све ду ра чу не. 
О то ме се ра ди. Ту до ла зи оно пи та ње ре ди тељ ско и ту нас је Клајн 
на во дио. Ни је пи та ње да ли су ко ба има, су ко ба мо ра да бу де, већ је пи-
та ње ре ди тељ ске сло бо де да ти на пра виш су коб, у че му је су коб (Ђур
КовИћ, Ин тер вју 1).

Про фе со ри Ми лен ко Ма ри чић и Пре драг Бај че тић су на ста ви ли 
да се ба ве пе да го ги јом глу ме, што но си ви ше раз ли ке у од но су на пе-
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да го ги ју ре жи је, али је бит но да су и је дан и дру ги из сво је кла се из-
не дри ли пле ја де ве ли ких глу ма ца.

Ја сам про на шао соп стве ну пе да го ги ју. Сре ћом ни сам се ба вио 
пе да го ги јом ре жи је што је вр ло те шко, већ не чим кон крет ним а и од-
го вор ни јим. Ја ра дим оно што и ре ди тељ. По сто је ре ди те љи аран же ри 
и ре ди те љи пе да го зи. Ре ди те љи аран же ри су они ко ји аран жи ра ју, ко ји 
па ку ју пред ста ву а глу мац ће ту већ не што ура ди ти, а ре ди тељ пе да гог 
иде кроз ду шу, пра ви пред ста ву. Глум цу ће најлaк ше би ти да ра ди код 
ре ди те ља аран же ра јер он да има успе ха али то је по губ но за глум ца, он 
с вре ме на на вре ме мо ра да ра ди и с до брим ре ди те љем ко ји ће га из 
осно ва де мон ти ра ти и по но во ускла ди ти. Ако то не по сто ји, упа да у 
ру ти ну и ко ри сти сте ре о ти пи ју. Мо ра да ме ња сво ја сред ства ка ко се 
раз ви ја, да има дру ги из бор сред ста ва. Клајн је по ку ша вао та ко да ра ди 
с глум ци ма јер је ути цао на ин те лект глум ца, да вао је су ге сти ју али 
ни је имао емо тив ну сна гу, ни је био па си о ни ран у то ме, ни је имао ту 
вр сту лу ди ла, иш ча ше ња ко ја је по треб на. Он је био су ви ше ра ци о на лан 
(бајчетИћ, Ин тер вју 2).

Про фе сор Бо ро Дра шко вић пре да је и ре жи ју и глу му на Ака де-
ми ји у Но вом Са ду: 

Ја бих во лео да ка ко је он то ра дио и ја по ку ша вам, и ни је слу чај но 
да је ње го ва књи га основ на ли те ра ту ра, и на чин на ко ји се ди мо у круг 
за ве ли ким сто лом као и са Клај ном. Ка ме ра и по зор ни ца су око нас и 
прак са нам је ту на до хват ру ку. Си гур но да има ве ли ког ути ца ја, али 
не мо гу ће је има ти оно зна ње ко је је он имао, али то је сте ње гов на ук да 
не пре ста но учи мо и учи мо са ра до шћу. По што ја сад имам је дан ду га-
чак пе да го шки рад, ме ни је са да 13. и 14. кла са. Ми про ла зи мо кроз 
од ре ђен про грам ко ји сам уна пред са ста вио али са сва ком кла сом је 
друк чи је и ми слим да је и Клајн то при род но знао и та ко осе ћао. И за-
и ста, са мо смо се раз ви ја ли на о чи глед чи ње ни ца да је ње гов си стем та кав 
и уз то се и он раз ви јао. Без су ко ба не ма дра ме и то је су шти на и Клај но-
ва и уоп ште. За то на мо јој кла си не ма раз го во ра, све је су коб, а ди ја лог 
по сто ји, и го вор те ла, ко ји исто та ко мо же да ка зу је. Он је ин си сти рао 
на рад њи, рад ња је сте сред ство као што је бо ја и тон у фил му, а из рад-
ње из ра ста су коб (драшКовИћ, Ин тер вју 3).

Клајн је имао ве ли ко раз у ме ва ње за сво је сту ден те, али имао је 
пре све га зна ње да уче ник ако же ли да пре ста не да бу де уче ник мо ра 
да се осло бо ди ути ца ја свог учи те ља. Да је то схва тао без има ло су је-
те, ви ди мо из две анег до те са његовим сту ден ти ма.

Зна те шта ћу вам ре ћи иа ко је то ја ко су јет но с мо је стра не, али 
исти ни то. Имам бил тен Сте ри ји ног по зор ја на ко ме је ре као сле де ће: 
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„Иде ал јед ног пе да го га је да на пра ви уче ни ка ко ји га је над ма шио“, он 
је члан жи ри ја Сте ри ји ног по зор ја ко ји ме ни да је нај ве ћу на гра ду. И он 
тад ка же: „Ја же лим за овим сто лом ов де да ка жем да је Ди ми три је 
Ђур ко вић над ма шио ме не и да је бо љи ре ди тељ од ме не. У то ме има и 
мог не ма лог већ ве ли ког за до вољ ства, јер ви ди те Ђур ко ви ћа сам пра-
вио ја“ (ЂурКовИћ, Интервју 1).

Ме тод на ста ве ре жи је про фе со ра Клај на је те жио од ме ре но сти и 
рав но те жи из ме ђу те о риј ског зна ња и прак тич ног, а о то ме је и сам 
Клајн го во рио:

Као нај по год ни ји ме тод те о риј ске на ста ве по ка зао нам се раз го вор. 
Из ло жив ши крат ко про блем, на став ник по ста вља пи та ња, а сви сту-
ден ти оба ве зно уче ству ју у тра же њу нај бо љег од го во ра. Пре и мућ ство 
тог на чи на над пра ће њем пре да ва ња је у то ме што се не у по ре диво лак ше 
одр жа ва буд ном па жња слу ша ла ца и што на став ник та ко мно го бо ље 
упо зна је и од ли ке и не до стат ке сво јих ђа ка. Исто та ко, у прак тич ним 
ве жба ма зах те ва мо да сва ки при сут ни сту дент ре жи је из не се сво је при-
мед бе на рад сво га дру га пре не го што ће на став ник ре ћи свој суд. 
При мо ра ни да се из ја сне о све му чи ме ни су за до вољ ни, о то ме за што 
и ка ко би они то друк чи је ура ди ли, они се уса вр ша ва ју у гле да њу и 
слу ша њу, у уо ча ва њу ту ђих гре ша ка, на ко ји ма се уче бр же и без бол-
ни је, у њи хо вом из бе га ва њу па и про ве ра ва њу оправ да но сти соп стве них 
кри тич ких за мер ки (Клајн 1971: 70).

Ху го Клајн је имао ве о ма про фе си о нал ни од нос пре ма свом пе да-
го шком по слу. Био је спре ман да од го во ри на сва пи та ња сту де на та. 
Као про фе сор био је строг у сво јим ста во ви ма ко ји су се ти ца ли драм-
ских прин ци па, што је на и ла зи ло че сто на от пор сту де на та, али, на 
дру гој стра ни, та кав ме тод је по мо гао сту ден ти ма да из гра де соп стве но 
ми шље ње. 

Ми, Клај но ви сту ден ти ре жи је, мла ди и дрч ни, оба ра ли смо на шег 
про фе со ра не ми ло срд но... али смо пре ма ње му од ре ђи ва ли свој кри те-
ри јум у по зо ри шту. Од Клај на – до Клај на ‒ по сле Клај на – у вре ме 
Клај на – пре ма Клај ну, или, за што да не, су прот но Клај ну. Ху го Клајн, 
по зо ри шни док тор, та ко смо га ми зва ли, ле чио је на ше не зна ње и на шу 
скло ност да ми сти фи ку је мо умет нич ки рад, ле чио је вр ло про стом и 
ефи ка сном те ра пи јом: учи ли смо за нат, по зо ри шни за нат, за нат умет-
но сти (ЂурКовИћ 1995: 3).

Клајн је по ку шао да у сво јим пре да ва њи ма си сте ма ти зу је сва не-
оп ход на зна ња ко ја би до бар ре ди тељ мо рао да по се ду је: спо соб ност 
ор га ни за то ра, глу мач ке спо соб но сти, ана ли тич ки и кри тич ки ум, дра-
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ма тур шке спо соб но сти, пе сни ка и књи жев ни ка. Клајн, ег зак тан и си-
сте ма ти чан у све му, же лео је и не пре ста но раз ви ја ти сво ју пе да го ги ју, 
био је отво рен и ши рок за све но во, и оно што ни је мо гао да схва ти. 

Клај но ва на ста ва се не пре ста но раз ви ја ла и уса вр ша ва ла, по пут 
ње го вог си сте ма, од мо но ло шког до ак тив ног уче ство ва ња и про блем-
ске на ста ве. Ње го ви ча со ви су раз ви ја ли и ис тра жи ва ли про бле ме и 
ње го ви уче ни ци су се од ре ђи ва ли пре ма тим про бле ми ма. И ње го ва 
књи га је у ства ри рас пра ва о про бле ми ма ре жи је и њи хо вом са вла ђи-
ва њу. Клајн је и Систему Ста ни слав ског, по ко ме је пре да вао, при ла зио 
кри тич ки, упра во она ко као што је то тра жио од сво јих сту де на та. И 
ње го вом си сте му би тре ба ло при сту па ти са оштрим кри тич ким умом.

Те жио је ка са вр ше ној на ста ви ко ја би не го ва ла кре а тив ност исто-
вре ме но огра ни ча ва ју ћи ба ха тост и бес циљ ну умет нич ку сло бо ду. 
Клајн је имао ве ли ко раз у ме ва ње за сво је сту ден те, и знао је да се 
уче ник мо ра осло бо ди ти ути ца ја свог учи те ља, па је по ку шао ства ра-
ти ре ди те ље ко ји ће из не дри ти умет нич ка де ла а не са вр ше не ко пи је 
сво јих узо ра. 

Ме тод на ста ве ре жи је ко ји је Ху го Клајн ко ри стио у на ста ви при-
хва тио је је дан број уче ни ка ко ји и да нас пре да ју или су пре да ва ли 
мла дим по зо ри шним ре ди те љи ма и глум ци ма, али на рав но уз мо ди-
фи ка ци је, да ју ћи му лич но обе леж је. Бит но је да су Клај но ви сту ден ти 
на ста ви ли да до бро во де пе да го шку на ста ву па су у њи хо вим кла са ма 
за вр ши ли ве ли ки број да нас из вр сних ре ди те ља и глу ма ца. 

Ње гов рад у по зо ри шти ма из ван Бе о гра да, на ро чи то кад је ра дио 
у ма њим гра до ви ма, имао је и пе да го шки ка рак тер, јер ра де ћи с глум-
ци ма ко ји ни су би ли у мо гућ но сти да по ха ђа ју по зо ри шне ака де ми је, 
он им је по ма гао да уса вр ше сво ја зна ња, те о риј ска и прак тич на, из 
по зо ри шне умет но сти и сво је ин тер пре та ци је по диг ну на ви ши про фе-
си о нал ни ни во (шуКуљевИћ 1977: 80). 

Си сте ма ти зо ва ти ме тод ре жи је ко ји ујед но пред ста вља и ме тод 
Клај но ве пе да го ги је у јед ну књи гу био је ве ли ки по ду хват. 
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Zlat ko M. Gru ša no vić, PhD

ProfessorKlajnandHisStudents

Sum mary

Dr. Hu go Klein ‒ a di rec tor, pro fes sor of di rec ting, ne u ropsychi a trist, the a tro lo gist, 
po et, mu si cian, cri tic, and tran sla tor ‒ was born in Vu ko var on Sep tem ber 30, 1894. He 
was a the a ter cri tic be fo re the Se cond World War, and af ter the li be ra tion, he de vo ted 
him self to the a ter, di rec ting, and dra ma pe da gogy. Klajn is an ex cep ti o nal per son of our 
art and sci en ce, di rec ting and psycho a nalysis , the a ter and dra ma pe da gogy. The su bject 
of this re se arch is his pe da go gi cal work at the Fa culty of Arts. The pe da gogy of Pro fes sor 
Hu go Klajn pro ved to be very suc cessful. It must not be for got ten that in 1948-49 pro fes-
sor Klajn was the first lec tu rer in di rec ting, wit ho ut pre vi o us prac ti ce and pre vi o usly 
de ve lo ped te ac hing met ho do logy in our co un try. Pro fes sor Hu go Klajn cre a ted his “sys-
tem” of pe da go gi cal work, and his stu dents be ca me gif ted di rec tors and pro fes sors of 
dra ma tic art, who se te sti mo ni es par ti ally re veal the per so na lity and work of Hu go Klajn.

Keywords: dra ma di rec ting, pe da gogy, the a ter, ac ting, psycho a nalysis .
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Ана Ми тић, РЕЦЕПЦИЈАКОЦЕБУОВИХКОМАДАУ 
ХРВАТСКОМИСРПСКОМЈЕЗИЧКОМПРОСТОРУУ18.И19ВЕКУ 
УКОНТЕКСТУКУЛТУРНИХПРОЦЕСАТРАНСФОРМАЦИЈЕ 

(DIEKOTZEBUEREZPTIONIMKROATISCHENUND 
SERBISCHENSPRACHRAUMIM18.UND19.JAHRHUNDERT 

IMKONTEXTKULTURELLERTRANSFERPROZESSE)

Док тор ска те за, од бра ње на на Беч ком уни вер зи те ту –  
Ин сти ту ту за по зо ри ште, филм и ме ди је, 10. XI 2017.

Док тор ска те за Ане Ми тић са др жи осам на уч но уте ме ље них и ја сно 
по де ље них по гла вља ко ја се по сте пе но ме то до ло шки на до ве зу ју и ко ја во де 
ка на уч но за сно ва ном и по ста вље ном ис тра жи вач ком ре зул та ту. У пр вом 
де лу ау тор ка кон ста ту је да су ис тра жи ва ња по ве за на са овом те мом код Хрва-
та и код Ср ба вр ло оскуд на, иа ко је Ко це бу био нај и гра ни ји по зо ри шни ау тор 
у 18. и 19. ве ку. Циљ ове ди сер та ци је је сте да ње ни ис тра жи вач ки ре зул та ти 
отво ре пут бу ду ћим те а тро ло шким, књи жев но те о риј ским, кул тур но-исто-
риј ским, лин гви стич ким, со ци о ло шким и по ли ти ко ло шким ис тра жи ва њи-
ма Ко це бу о вог ути ца ја на срп ском и хр ват ском је зич ком про сто ру.

У пр вом де лу ди сер та ци је се го во ри о пре во ди лач кој про бле ма ти ци 
је зич ки ра зно ли ког ми љеа са по себ ном ана ли зом пре во да Кон стан ти на По-
по ви ћа Ко мо ра ша и Ми ха и ла Вит ко ви ћа. Реч је о пе ри о ду из ме ђу 1830. и 1842. 
го ди не ка да се ус по ста вља ју је зич ки стан дар ди код Ср ба и Хр ва та и ка да се 
у то вре ме све ви ше бу ди на ци о нал на свест. По сте пе но се об ли ку је по зо ри-
шни жи вот још увек на пре во ди ма Јо а ки ма Ву ји ћа на сла ве но срп ском је зи ку 
са про бле ми ма еп ско-ми то ло шких до пу ња ва ња ори ги нал ног ко смо по лит ског 
тек ста. Ана ли зи ра ју се је зич ке и са др жај не ло ка ли за ци је Ко це бу о вих де ла, 
тзв. по ср бе.

У дру гом сег мен ту се те ма ти зу је про блем за ба вљач ког по зо ри шта тог 
вре ме на и ње гов ути цај на раз вој оп ште кул ту ре и свих сег ме на та кул тур ног 
жи во та са ана ли тич ким при ка зом ка рак те ра хр ват ске и срп ске ис то ри гра фи је.

Дру ги део ди сер та ци је се по све ћу је ана ли за ма ли те ра ту ре о Ко це буу 
и о по зо ри шној прак си око 1800. го ди не. Ко це бу о ва ми сао во ди ља је гла си-
ла да „на род же ли да се за ба вља и да учи“. Ње го ва по пу лар ност у Евро пи је 
би ла ве ли ка, ње го ви ко ма ди су пре во ђе ни на мно ге европ ске је зи ке.
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Зна чај ну уло гу раз во ју кул ту ре и уоп ште схва та ња сми сла жи во та до-
при но се про све ти тељ ске иде је ко је до ла зе из Евро пе, за тим од не мач ке кла-
си ке и ро ман ти ке, на ро чи то Хер де ро вог по и ма ња је зи ка, Шле ге ло вих пре-
да ва ња о драм ској умет но сти. Бо гат ство кул тур ног ути ца ја се по ве зу је са 
про це си ма ства ра ња на ци о нал них по зо ри шта код Ср ба и Хр ва та.

При то ме зна чај но ме сто за у зи ма ју Ко це бу о ви ко ма ди, по себ но кад је 
реч о раз во ју по зо ри шне умет но сти, не го ва њу пу бли ке и кон со ли да ци ји је-
зич ких стан дар да и раз во ју глу мач ке умет но сти. След стве но то ме на во де се 
при ме ри Ко це бу о вих исто риј ских ко ма да као и ко ма да са пе ру ан ском те ма-
ти ком и ко мад Белинобекство са са вре ме ном те ма ти ком. Де таљ но се ана-
ли зу је Вит ко ви ћев пре вод ко ма да Жртвованасмрт са по себ ним освр том 
на се ман тич ке про ме не, по том и Ко мо ра ше ва адап та ци ја ко ме ди је Сирома
штвоиплеменитост са на гла ском на ко мич не си ту а ци је. Сле де ана ли зе 
број них об ра да Ко це бу о вих ко ма да на сце на ма срп ских и хр ват ских по зо ри шта 
у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Не ду го по том до ла зи до обр та ре пер то ар ске по-
ли ти ке у ко рист до ма ћих ау то ра.

За ни мљи ве су две сту ди је про це са ди на мич ких тран сфор ма ци ја на 
при ме ри ма јед ног по ро дич ног ко ма да и јед не „дир љи ве ко ме ди је“ у Вит ко-
ви ће вом и Ко мо ра ше вом пре во ду.

Ди сер та ци ја др Ане Ми тић је од ве ли ког зна ча ја за раз у ме ва ње раз во ја 
по зо ри шне умет но сти код Ср ба и Хр ва та у 18. и 19. ве ку. Са пра вом је ау тор-
ка по ста ви ла у цен тар па жње Ко це бу о ва де ла ко ја су чи ни ла ве ли ки део ре пер-
то а ра и са мим тим не сум њи во ви ше стру ко ути ца ла на кул тур но-исто риј ске 
то ко ве, по себ но кад је реч о по зо ри шној умет но сти.

Ау тор ка ди сер та ци је се ко ри сти ла фун ду сом хр ват ске На ци о нал не и 
уни вер зи тет ске би бли о те ке, за тим ар хив ском гра ђом оде ље ња за те а тро ло-
ги ју Хр ват ске ака де ми је на у ка и умет но сти. У Но вом Са ду је ис тра жи ва ла 
у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, у Бе о гра ду у На род ној би бли о те ци, 
као и у по зо ри шним му зе ји ма оба гра да. Је дан део ис тра жи вач ког вре ме на 
је проведен у Вај ма ру у Ко це бу о вој ку ћи као и у ар хи ви ма и би бли о те ка ма 
у Бу дим пе шти. Ди сер та ци ја је оце ње на нај ви шом оце ном.

ДушанД.Рњак
члан ко ми си је за оце ну ди сер та ци је и ис пит не ко ми си је, Беч; 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти
du san.rnjak@g mail.com
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ЈЕ ДИН СТВЕ НА И НЕ ПО НО ВЉИ ВА 
(Ка та лин Ка ич, ROMHÁNYI IBI / ИБИРОМХАЊИ. Но ви Сад:  

По зо ри шни му зеј Вој во ди не; Но ви Кне же вац: На род на би бли о те ка  
„Бра ни слав Ну шић“; Но ви Сад: Из да вач ки за вод „Фо рум“, 2019)

Tеатролог, про фе сор еме ри тус Ка та лин Ка ич кон ти ну и ра но при ку пља, 
ис тра жу је и ана ли зи ра по дат ке и ар хив ску гра ђу о по зо ри шном жи во ту Ма-
ђа ра у Вој во ди ни (Су бо ти ца, Зре ња нин, Сен та и Сом бор), про це се ме ђу соб-
ног про жи ма ња кул ту ра и ве за ју жно сло вен ских и ма ђар ског на ро да – као 
у књи га ма Трагомсаживота и Сценаузајамности, али и успе шне по зо ри-
шне умет ни ке по пут ре ди те ља Ро бер та Бам ба ха и у нај но ви јој књи зи – Иби 
Ром ха њи.

Мо но граф ска сту ди ја, књи га ИбиРомхањи, по све ће на је јед ној од нај зна-
чај ни јих глу ми ца ма ђар ског го вор ног под руч ја код нас. Те а тро ло шка сту ди ја 
је на ста ла као ре зул тат за јед нич ког про јек та По зо ри шног му зе ја Вој во ди не, 
Но ви Сад, На род не би бли о те ке „Бра ни слав Ну шић“, Но ви Кне же вац, и Изда-
вач ког за во да „Фо рум“, Но ви Сад. Књи га је штам па на на ма ђар ском је зи ку 
и на срп ском је зи ку, 2019. го ди не, а у њој су ко ри шће не фо то гра фи је и илу-
стра ци је из ар хи ва и збир ки ин сти ту ци ја и по је ди на ца: По зо ри шни му зеј 
Вој во ди не, Но во сад ско по зо ри ште, Иштван Ром ха њи и Ти бор Вај да, а ау то ри 
фо то гра фи ја су: Ла сло Дор ман, Га ври ло Гру јић, Бра ни слав Лу чић, Бо ра Во-
ји но вић, Фо то „Је ли са ве та“ из Но вог Кне жев ца и Фо то „М. Ме ђе ри Ст.“ из 
Су бо ти це. 

Књи га је по де ље на на шест по гла вља: „Пред го вор“, „Би о гра фи ја“, „Сцен-
ска ма ги ја Иби Ром ха њи“, „У пр вом ли цу јед ни не“, „О по зо ри шним оства ре-
њи ма Иби Ром ха њи“ и „Уло ге“. Мо но гра фи ја је опре мље на имен ским ре ги стром, 
се лек тив ном би бли о гра фи јом, спи ском ли те ра ту ре и крат ким са држа јем на 
ен гле ском је зи ку.

У пред го во ру ау тор ка нас упо зна је са Иби Ром ха њи из лич ног угла, 
бу ду ћи да је као ње на са вре ме ни ца пра ти ла њен по зо риш ни рад и раз ви так, 
о ко јем пи ше: „Че сто се ка же – а то ис ку ство и по твр ђу је – да се у јед ном ре-
ги о ну сва ких сто го ди на ра ђа је дан не над ма шив та ле нат, би ло да је реч о 
умет ни ку, на уч ни ку или је то пак рад ко ји се ис по љава у не ком дру гом 
ства ра лач ком про це су. Је дин ствен и не по но вљив, ка жем, јер се не мо же упо-
ре ди ти ни са чим и ни са ким“ (стр. 129). Иа ко Ка та лин Ка ич о Иби Ром ха њи 
го во ри и као њен при ја тељ, ка же да чи ње ни цу ко је би ла глу ми ца Иби Ром-
ха њи за пра во ни ка да не ће мо са зна ти јер на чин на ко ји је кре и ра ла и оства-
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ри ва ла уло ге и шта јој је „омогу ћи ло да на по зор ни ци оства ри је дин стве на 
и не по но вљи ва оства ре ња је би ло и оста ће тај на“ (стр. 130).

У де лу књи ге ко јим се опи су је жи во то пис Иби Ром ха њи са зна је мо да 
је ро ђе на у Но вом Кне жев цу, 1939. го ди не, и да јој је кр ште но име би ло Ма-
ри ја. Са са мо 20 го ди на по зва на је у ан самбл Дра ме на ма ђар ском је зи ку 
На род ног по зо ри шта у Су бо ти ци, за хва љу ју ћи број ним уло га ма у ама тер ској 
по зо ри шној тру пи. Су бо тич ка пу бли ка пр ви пут ју је ви де ла 10. ок то бра 
1959. у уло зи Али сон Пор тер, у дра ми Џо на Озбор на Осврнисеугневу. Де сет 
го ди на ка сни је, за уло гу Фра тра Ђер ђа у ко ма ду БоровницеФе рен ца Де а ка, 
Иби Ром ха њи до би ја Сте ри ји ну на гра ду за глу му на Сте ри ји ном по зор ју, 
1969. го ди не. Су бо тич ко по зо ри ште на пу шта 1970. го ди не и од ла зи у Но ви 
Сад, где по ста је чла ни ца Дра ме на ма ђар ском је зи ку Ра дио Но вог Са да. По 
осни ва њу Но во сад ског по зо ри шта, по но во до би ја шан су да игра на по зор-
ни ци, а 1986. по ста је њи хов члан и то оста је до пен зи о ни са ња 1992. го ди не. 
Иби Ром ха њи је пре ми ну ла 2002. го ди не у Но вом Кне жев цу.

У де лу књи ге „Сцен ска ма ги ја Иби Ром ха њи“, ау тор ка се опре де ли ла 
да не пи ше са ма о глу мач ком та лен ту Иби Ром ха њи, већ је уврстила се дам 
тек сто ва дру гих ау то ра ко ји су углав ном при пре мље ни по во дом ве че ри 
Портретпозоришногуметникако ју је ор га ни зо вао По зо ри шни му зеј Вој-
во ди не, у де цем бру 1993. го ди не. 

Пр ви текст по ре ду, „Истин ска све ште ни ца Та ли је“, Бе ле Га ра и ја, об ја-
вљен је у ли сту 7nap (Се дам да на), 1971. го ди не. Чу ве ни ре ди тељ Бе ла Га раи 
пи ше о глу ми Иби Ром ха њи и ка же да је њен та ле нат „само у по чет ку био 
из не на ђе ње; по сле је из уло ге у уло гу до ка зи ва ла да има ве ли ке глу мач ке 
мо ћи“ (стр. 137). 

„Пи смо ре ди те ља“ је на ред ни текст ко ји је на пи сао ре ди тељ Ми хаљ 
Ви раг, ко ји је био и ди рек тор Дра ме на ма ђар ском је зи ку ка да је Иби Ром-
ха њи при мље на у ан самбл. У тек сту го во ри о чи ње ни ци да је ка ри је ра Иби 
Ром ха њи ве за на за нај ве ћи успон Дра ме на ма ђар ском је зи ку као и за исто-
ри јат су бо тич ког по зо ри шта. 

Текст Ка та лин Ка ич „О по зо ри шној ча ро ли ји“ на стао је по во дом ве че ри 
ко ја је би ла по све ће на чу ве ној глу ми ци. У ње му ау тор ка на во ди да је са Иби 
Ром ха њи „по сте пе но от кри ва ла шта је вр хун ско зна ње стру ке у јед ном глу-
мач ком оства ре њу и где по чи ње об ли ко ва ње уло ге умет нич ким сред стви ма“ 
(стр. 141). Про фе сор ка Ка ич пи ше о сво јим успо ме на ма и се ћа њу ка ко је 
јед ном при ли ком слу чај но ви де ла глу ми цу ка ко иде у по зо ри ште, спо ти чу-
ћи се и не спрет но хо да ју ћи ка ње му, а на сце ни је по ста ла „нео до љи ва и 
не срећ на, ла ко ми сле на и лу до за во дљи ва, стра стве на Ра њев ска“ (стр. 142).

Жу жа на Фра њо је свој текст „О Иби Ром ха њи у че ти ри рун де“ кон ци-
пи ра ла у че ти ри де ла, об ја шња ва ју ћи то сво јим до жи вља ји ма глу ми це у 
раз ли чи тим пе ри о ди ма свог жи во та – као сту дент, као дра ма тург по зо ри шта, 
као по зо ри шни кри ти чар и као не ко ко се опра шта од глу ми це. Пр ва три де ла 
тек ста су на ста ла по во дом ма ни фе ста ци је Портретпозоришногуметника 
По зо ри шног му зе ја Вој во ди не, а че твр ти део је на стао по во дом ко ме мо ра ци је 
ве ли кој глу ми ци. У „пр вој рун ди“ ау тор ка тек ста при ча о свом до жи вља ју 
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по зо ри шне глу ме Иби Ром ха њи из 1974. го ди не ка да је као сту дент гле да ла 
пред ста ву и по по врат ку ку ћи у драм ски текст упи са ла сво је ко мен та ре ли ка 
Алис, на во де ћи да се ди ви ла Ром ха њи ним про ме на ма ли ка, али их та да као 
сту дент још ни је схва та ла, са мо их је кон ста то ва ла. У „дру гој рун ди“ Жу жа-
на Фра њо као дра ма тург Но во сад ског по зо ри шта ана ли зи ра раз ли чи те лико-
ве ко је је Иби Ром ха њи ту ма чи ла – Трисестре, Вишњик, АнаЕдеш и Авети, 
ко ји, по ње ном ми шље њу, спа да ју у нај ја че до жи вља је. Ау тор ка тек ста пре-
ци зно де фи ни ше раз ли чи те тех ни ке ко је је Иби Ром ха њи ко ри сти ла у сво јој 
глу ми, као што су „стал на сим би о за двој но сти бо га тих глу мач ких сред ста-
ва и емо тив ног све та“, „ин то на ци је ре че ни ца“, „су прот на сред ства град ње“, 
„бо гат ство бо ја глу мач ке игре“, „спољ на ко ло ра ту ра глу мач ких сред ста ва“, 
„ни јан си ра ње ре че нич ним ак цен ти ма“, или „пот пу но без сред ста ва, без спољ-
них ге сто ва, бо га тим уну тра шњим бо је њем“ (стр. 145–147). У „тре ћој рун ди“ 
Жу жа на Фра њо го во ри о Иби Ром ха њи кроз ана ли зу ње не уло ге Мар те у 
пред ста ви ЉубавиЏорџаВашингтона Ми ре Га вра на, а у ре жи ји Ти бо ра Вај де. 
Опи су ју ћи пред ста ву, ре жи ју и од но се ли ко ва у њој, она о глу ми ка же: „Ром-
ха њи је ву пам ти мо по про ме на ма гла са сло мље не, из му че не, оту пе ле же не, 
же не ко ја тра жи љу бав“ (стр. 154). У „че твр тој рун ди“ ау тор ка се опра шта 
од Иби Ром ха њи, го во ре ћи о ње ном спе ци фич ном сти лу ре че ни це. „Чи ни ло 
ми се да и нај јед но став ни је ре че ни це из го ва ра дру га чи је не го ми, на на чин 
ко ји мо жда ни ко дру ги не би умео“ (стр. 155).

Текст „Го ди не – уло ге“ Ла сла Ге рол да на стао је по во дом ве че ри Портрет
позоришног уметника, 1993. го ди не. Го во ре ћи о Иби Ром ха њи, он ка же ка ко 
је она би ла део ан сам бла Дра ме на ма ђар ском је зи ку су бо тич ког На род ног 
по зо ри шта, ан сам бла ко ји је био у кре а тив ном успо ну и ко ји је не ко ли ко пу та 
из бо рио пра во да на сту па на Сте ри ји ном по зор ју, а на Су сре ти ма вој во ђан-
ских по зо ри шта кон ти ну и ра но био у вр ху тр ке за нај бо ље пред ста ве, ко је је 
на звао „злат ним до бом“ субо тич ког ан сам бла. Иби Ром ха њи је у та квом ан-
сам блу до би ла при ли ку да за и гра и по ста ла је во де ћа глу ми ца. Де сет го ди на 
ра да Иби Ром ха њи у су бо тич ком по зо ри шту Ла сло Ге ролд је по де лио на две 
фа зе од по пет го ди на, за кљу чу ју ћи да је у пр вих пет го ди на има ла две ве-
ли ке уло ге и ви ше сред њих и ма њих уло га, али та фа за јој је слу жи ла да учи 
за нат, док јој је дру га фа за до не ла ве ли ке и зна чај не уло ге: Џо зи Хо ган у 
Несретноммесецу, Гло ри ја у Глорији, Ева у Човековој трагедији, Бор ба ла у 
Бог,цар,сељак, Елен у Љубаф, Гер тру да у БанкБан и Ђерђ у Боровницама, 
за ко ју је „као пр ва од свих ма ђар ских глу ма ца до би ла Сте ри ји ну на гра ду“ 
(стр. 159). Иа ко је у Су бо ти ци по ста ла из у зет на и ка рак тер на глу ми ца, она 
од ла зи у Но ви Сад и у Ра дио Но вом Са ду на ста вља ка ри је ру. Сце ни се вра ћа 
по осни ва њу Но во сад ског по зо ри шта, успе шним уло га ма: Ол га (Трисестре), 
Ла у ра (Уагонији), Ра њев ска (Вишњик), Алис (ПлејСтриндберг), Го спо ђа 
Ви зи (АнаЕдеш), Кла ра За ха на си јан (Посетастаредаме). Ге ролд за кљу чу је 
да је Иби Ром ха њи „драм ска умет ни ца ко ја уме све, и сва ки за да так ре ша ва 
на умет нич ки ви со ком ни воу“ (стр. 161).

Ре ди тељ Ра до слав До рић у тек сту „Иби Ром ха њи“ ко ји је на стао по во-
дом ве че ри Портретпозоришногуметника, 1993. го ди не, го во ри о лич ном 
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ис ку ству у ра ду са глу ми цом, ко ја је, по ње го вом ми шље њу, по ста ви ла стан-
дард у про фе си о на ли зму, „ода тле је по те кло да је зна ње тек ста, али не зна ње 
на бу ба но не го оно су штин ско, с ду бо ким по ни ра њем у ње гов сми сао, би ло 
нул та тач ка глу ме“ (стр. 163). Ре ди тељ До рић пи ше о свом ис ку ству у ра ду на 
пред ста ви ПлејСтриндберг ка да је „ис ко ри стио“ „њен над на рав ни ин стинкт 
ко ји је из над та лен та, ко јим је мо гла да про ник не у тај не по зо ри шног по сла“ 
(стр. 166). Ре жи ра ју ћи пред ста ву ПатњегосподинаМокинпота, До рић пи ше 
да се, иа ко ни је би ло пра ве уло ге за њу, по но во осло нио на Иби Ром ха њи, 
да ју ћи јој ма лу уло гу; ка да је ви де ла јед ну сце ну за сно ва ну на по кре ту, она 
је „тог мо мен та, на рав но, зна ла ка ко то тре ба да из гле да, по че ли смо са про-
бом те сли ке. По што још ни је би ло све скло пље но, она је јед но став но по 
не ком чу лу, из тог об ја шње ња по че ла сли ку, с про ме на ма оним, и да хва та 
је дан тон ин тер пре ти ра ју ћи же ну ко ја ла же му жа и ко ја га та мо не што за-
ма ја ва, и по сле ко је се, мо рам ре ћи, цео ко мад у том сме ру отво рио и уна пред 
и уна зад“ (стр. 167).

Текст „In me mo ri am“ Ми ро сла ва Ра до њи ћа об ја вљен је у Алманахупо
зориштаВојводине, бр. 36, по во дом смр ти Иби Ром ха њи. За по чи ње чи њени-
цом да је Иби Ром ха њи Ју го сла ви ја упо зна ла 1969. го ди не ка да је осво ји ла 
Сте ри ји ну на гра ду за јед но са Не дом Спа со је вић, Бо жи да ром Бо ба ном, Ни-
ко лом Ми ли ћем и Мар ком То до ро ви ћем. За тим Ра до њић на во ди основ не по-
дат ке из ње не би о гра фи је, да би ре као ка ко је Иби Ром ха њи би ла ро ђе на за 
глу ми цу јер је те а тру по кло ни ла „за во дљи во све тли алт, ру ке и очи, вир ту-
о зну тех ни ку тран сфор ма ци је и уро ђе ни сцен ски шарм ве ли ке да ме, уз кул-
тур ни по да нич ки од нос пре ма из го во ре ној ре чи“ (стр. 169). По ред зна чај них 
уло га ко је је оства ри ла у по зо ри шти ма у Су бо ти ци и Но вом Са ду, Ра до њић 
пи ше да ре ди те љи Пе тар Шар че вић, Љу би ша Ге ор ги јев ски, Же ли мир Оре-
шко вић, Ро берт Бам бах и Ати ла Вид њан ски ни су мо гли да за ми сле по деле 
без Иби Ром ха њи, а да је сво је нај бо ље уло ге оства ри ла у пред ста ва ма ко је 
су ре жи ра ли Ми хаљ Ви раг, Ра до слав До рић, Ти бор Вај да и Ђерђ Хер њак. 
Вре ме про ве де но у ан га жма ну на ра ди ју ис ко ри сти ла је да би се по све ти ла 
го во ру и ка же: „Вре де ло је слу ша ти и на ра ди ју и у по зо ри шту ка ко Ром ха-
њи је ва ша пу ће, ка ко се шкри па во или осор но сме је, ка ко са ња, ми лу је и 
пла че без су за, ка ко ар гат ски по но сно но си бре ме ре чи, ка ко их ва ја, ка ко 
без ге ста, са мо се вом ока, за ле ди гле да ли ште, или ка ко игром ру ку, не, пр-
сти ју баш, ис пу ни про стор…“ (стр. 171).

Че твр ти део књи ге под на зи вом „У пр вом ли цу јед ни не“ Ка та лин Ка ич 
је за ми сли ла као ис по вест са ме Иби Ром ха њи, па је на за ни мљив на чин ис-
ко ри сти ла ин тер вјуе ко је је Иби Ром ха њи да ва ла. 

Пр ви текст „Тре ба ли се за у ста ви ти?“ об ја вљен је у Борби, 1966. го ди не, 
а ура ди ла га је но ви нар ка Љер ка Са бић. На пи та ње о че му је са ња ла као 
мла да де вој ка и ка ко су ње ни ро ди те љи ре а го ва ли на од лу ку да се по све ти 
по зо ри шту, Иби је од го во ри ла да је мај ка би ла ап со лут но про тив, а да је њен 
отац ре као да се не освр ће ни на ко га и ни на шта. О сво јим ис ку стви ма у 
Су бо ти ци за кљу чи ла је да је „на сво јим пр вим уло га ма са вла да ва ла азбу ку 
глу мач ког за на та“ (стр. 175). Из ин тер вјуа смо са зна ли да је Иби Ром ха њи 
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има ла кри зу ка да је би ла у тре ћој го ди ни ра да у су бо тич ком по зо ри шту, да 
је пре ва зи ђе по мо гли су јој ко ле га Ла сло Па та ки и ре ди тељ Ми хаљ Ви раг. 
Се ћа ња као из филм ске бај ке но си ла је из свог Но вог Кне жев ца, где су је 
су гра ђа ни до жи вља ва ли као филм ску ди ву, до ла зи ли су да јој се ди ве, да је 
до дир ну, а ње не сли ке би ле су сву да, по школ ским све ска ма или ока че не по 
зи до ви ма. Би ла је за до вољ на сво јим ста ту сом и го во ри ла је да јој по зо ри ште 
ис пу ња ва све же ље, је ди но ју је му чи ла по тре ба да про ме ни сре ди ну.

Текст „Љу бав без остат ка“ Да рин ке Ни ко лић на стао је по во дом на гра-
де Удру же ња драм ских умет ни ка Ср би је, 1980. го ди не. Иби Ром ха њи је у 
ње му из ја ви ла да се у по зо ри шту до бро осе ћа, да би мо гла у ње му да оста не 
и дан и ноћ, да су јој про бе те жак и му ко тр пан по сао, али су пред ста ве не што 
са свим дру го и све је на њи ма ле по. Ром ха њи је ва је го во ри ла ка ко је има ла 
сре ће и до би ја ла уло ге на ко је глу ми це че ка ју го ди на ма, али да је има ла 
мно го кра ћи пе ри од „но ше ња тац ни“ јер је игра ла ал тер на ци је па је на сва-
ком дру гом игра њу пред ста ве би ла кра љи ца. Филм и те ле ви зи ја ни су би ли 
иза зов за њу, ра ди је их је гле да ла не го што би игра ла у њи ма. Ан га жман на 
ра ди ју јој је до нео из ван ред ну дик ци ју, и го во ри ла је да је ра дио не ка вр ста 
кли ни ке за њу, те да глум ци Но во сад ског по зо ри шта има ју од лич ну дик ци-
ју упра во за хва љу ју ћи чи ње ни ци да че сто ра де на ра ди ју.

Текст Ти бо ра Вај де „Ма ри ја Ми ло ше вић, ко ја је за пра во би ла Иби Ром-
ха њи“, на стао је на осно ву ау дио-сним ка са чи ње ног за еми си ју Програм
портретаТибораВајде, 1999. го ди не. Пр во пи та ње од но си ло се на ве ли ку 
про ме ну ко ју је на пра ви ла од ла ском из Су бо ти це у Но ви Сад, на шта је Иби 
Ром ха њи ре кла ка ко се за мо ри ла то ком тих де сет го ди на, ка ко јој се чи ни ло 
да се ис пра зни ла и да јој је би ла по треб на про ме на. Ре ше ње се по ка за ло као 
до бро јер је рад на ра ди ју зах те вао ма ње ан га жма на, а па у за од сце не је тра-
ја ла три го ди не. По себ ност глу мач ких кре а ци ја Ром ха њи је ва об ја шња ва сво-
јом лич но шћу, оним што но си у се би, ка же ка ко су је на сце ни сви сма тра ли 
пре ле пом а она је уно си ла уну тра шњу ле по ту ко ја јој се ви де ла на ли цу. У 
на став ку разго во ра при ча о ма ги ји по зо ри шта и о зна ча ју ко је оно има, по-
себ но у среди на ма где по сто ји ду га по зо ри шна тра ди ци ја, као што је то у 
Су бо ти ци, где је „пу бли ка обо жа ва ла глум це, сма тра ла их је сво ји ма, и ни је 
мо гла да жи ви без њих“ (стр. 181). Та иста пу бли ка не зна ко ли ко чи ни до-
ла ском на пре ми је ру, јер Иби Ром ха њи ка же да је од пу бли ке увек „узи ма ла“ 
пр ви им пулс, слу ша ју ћи је, не гле да ју ћи је, ни ка да, ка же, ни је мо гла да разу ме 
глум це ко ји гле да ју у пу бли ку. О свом ве ћем анга жова њу на фил му уз врати-
ла је пи та њем: „За што да бу дем тре ће ра зред на филм ска глу ми ца ка да мо гу 
би ти нај бо ља по зо ри шна глу ми ца?“ (стр. 183).

Ти бор Вај да пот пи су је и на ред ни текст „Раз го вор с Иби Ром ха њи“ ко ји 
је у ства ри ин тер вју по во дом пре ми је ре мо но дра ме Наушницеодцрногопала, 
на стао 2001. го ди не. Док тра га за кљу чем уло ге, Иби Ром ха њи се ба ви тек стом, 
не са мо чи та њем, то је сма тра ла тех нич ким де лом, већ раз ми шља њем о 
тек сту. Сва кој уло зи је да ла део се бе, али је и од сва ке уло ге оста ло по не што 
у њој, па ка же: „ако и ви ше не бу дем радила, имам огро ман, не ис цр пан фонд“ 
(стр. 189).
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Ка та лин Ка ич је на ред ни део књи ге „О по зо ри шним оства ре њи ма Иби 
Ром ха њи“ за ми сли ла као скуп по зо ри шних кри ти ка о ње ним глу мач ким 
оства ре њи ма, па је ко ри сти ла кри ти ке Ла сла Ге рол да са ку пље не у књи га ма 
Позориштеикритика, из 1970. го ди не, Водичкроздраме, из 1998, Позори
штеизгледалишта, из 1983, и Наживотнојветрометини, из 2004. го ди не. 
У овом де лу књи ге на ве де ни су ци та ти из кри ти ка ко је се ба ве глу мом Иби 
Ром ха њи.

У де лу „На гра де и при зна ња“ по бро ја не су све на гра де ко је је Иби Ром-
ха њи осво ји ла у су бо тич ком и но во сад ском по зо ри шту, као и на гра де Су сре-
та вој во ђан ских по зо ри шта, Удру же ња драм ских умет ни ка Ср би је, На гра да 
„Ер же бет“ и На гра да за жи вот но де ло Фе сти ва ла ма ђар ских пре ко гра нич них 
по зо ри шта из Ки швар де.

Из у зет но вре дан те а тро граф ски део књи ге су све уло ге ко је је оства ри-
ла Иби Ром ха њи, по ре ђа не у вре мен ском сле ду и у ин сти ту ци ја ма у ко ји ма 
су на ста ле. У „Се лек тив ној би бли о гра фи ји“ на ла зи мо по пис свих по зо ри шних 
кри ти ка ко ји ма је об у хва ћен рад Иби Ром ха њи.

Књи га ИбиРомхањи је на ста ла по во дом обе ле жа ва ња 80. го ди на од ро-
ђе ња Иби Ром ха њи, ко јом ау тор ка по ку ша ва, као и број ним књи га ма пре ове, 
да убла жи не ми нов ност про ла зно сти сцен ске умет но сти. Про фе сор ка Ка ич 
нам кроз књи гу пру жа раз ли чи те угло ве са гле да ва ња умет нич ког раз во ја и 
ра да „пр ве да ме вој во ђан ског ма ђар ског глу ми шта“. 

У књи зи су те мељ но, оп се жно и до ку мен тов но пред ста вље ни број ни 
те а тро граф ски по да ци по зо ри шне ка ри је ре чу ве не глу ми це, што по твр ђу је 
и при су ство ко а у то ра, му зе о ло га Илди ко Бан чи. Ве о ма су рет ке код нас мо-
но граф ске сту ди је по све ће не јед ном глум цу, по ја вљу ју се је ди но као про-
прат на чи ње ни ца нај ва жни јих глу мач ких на гра да за жи вот но де ло, па та ко 
мно ги глум ци оста ју за бо ра вље ни. Ве о ма је зна чај но што смо у књи зи има ли 
при ли ке да чу је мо са му Иби Ром ха њи, то да је по себ ну бо ју до жи вља ју ове 
књи ге и да је јој упе ча тљи вост.

Из сва ког ре да се ви ди да је књи га пи са на са мно го љу ба ви и по што ва-
ња пре ма глу ми ци и ње ном до при но су на шем по зо ри шту.

ЉубицаМ.Ристовски
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти

lju bi ca.ri stov ski@g mail.co m
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UDC 78(497.1)(082)(049.32)

Те мат ски збор ник ра до ва 
ЈУГОСЛОВЕНСКАИДЕЈАУ/ОМУЗИЦИ 

са на уч ног ску па одр жа ног 25–26. ма ја 2019. го ди не у ор га ни за ци ји  
Ма ти це срп ске и Му зи ко ло шког дру штва Ср би је

За све оне ко ји су ро ђе ни у про шлом ве ку пе де се тих, ше зде се тих или 
се дам де се тих го ди на, збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 25–26. 
ма ја 2019. го ди не у Но вом Са ду, у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и Му зи ко ло-
шког дру штва Ср би је под на зи вом Југословенскаидејау/омузици пред ста вља 
јед ну вр сту но стал гич ног „днев ни ка“, лич ног „лек си ко на“ или дра го це ног 
спо ме на ра. За оста ле, то је ин три гант на му зи ко ло шка пу бли ка ци ја ко ја от-
кри ва не до вољ но ис тра жен пе ри од на ше (му зич ке) про шло сти, бре ме нит 
кул тур ним вред но сти ма пу ним пре о кре та и ап сур да раз не вр сте. Збор ник 
ко ји је пред на ма су ми ра те ме на ших мла до сти, мла до сти на ших ро ди те ља 
или оних још ста ри јих, ве за не за му зи ку – југословенску умет нич ку и за бав-
ну – кроз на пи се о пу бли ка ци ја ма, из во ђа чи ма, фе сти ва ли ма, ау то ри ма из 
оба ова кључ на му зич ка жан ра. Ор га ни за то ри ску па му дро су ово оку пља ње 
на зва ли ју го сло вен ском иде јом, чи ме су про стор ис тра жи ва ња на уч ни ка- 
-уче сни ка исто риј ски про ши ри ли на све оно што би ју го сло вен ством мо гло 
да се на зо ве, тј. све оно што је овај ује ди њу ју ћи „прин цип“ мо гао да об у хва-
ти. Као ре зул тат, штам па ни су ра до ви у ко ји ма су му зи ко ло зи раз ли чи тих 
ге не ра ци ја пред ста ви ли сво је „ју го сло вен ске“ те ме се жу ћи од Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, пре ко Кра ље ви не Ју го сла ви је до ФНРЈ, СФРЈ, 
СРЈ и ре пу бли ка ко је су из ових др жав них форма ци ја про и за шле.

Уред ни ци из да ња – др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, др Ср ђан Ата на-
сов ски и др Не ма ња Сов тић, збор ник су по све ти ли про фе со ру Вла сти ми ру 
Пе ри чи ћу, ко ји је „жи вео ју го сло вен ство“ кроз свој пе да го шки и на уч ни ан-
га жман, а из ла га не ра до ве раз вр ста ли у че ти ри по гла вља, по ја сној ло ги ци 
њи хо вих об је ди њу ју ћих обла сти ис тра жи ва ња.

У пр вом по гла вљу, „Дис кур си о ју го сло вен ској му зи ци – му зи ко ло ги ја/
му зи ко гра фи ја“, ау то ри су се ба ви ли на пи си ма о ју го сло вен ској му зи ци, 
ста во ви ма ко је је ова син таг ма пред ста вља ла у му зич ким ин сти ту ци ја ма, 
на ма ни фе ста ци ја ма, у пу бли ка ци ја ма. По ред за ни мљи вих из ла га ња о тек-
сто ви ма из раз ли чи тих ча со пи са, те на уч ним ску по ви ма и ди ску си ја ма о 
ко ји ма се по не што зна ло и до одр жа ва ња ску па, по себ ну па жњу – са свим 
но во и све же из ла га ње – би ло је оно ко је се ти ца ло суд би не Ју го сло вен ског 
па ви љо на на Свет ској из ло жби у Бри се лу 1958. го ди не Ане Ко тев ске. Прем да 
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су и ра до ви Ме ли те Ми лин (ју го сло вен ство у пе ри о ди ци), Ива не Но жи це 
(ју го сло вен ство кроз ча со пис Звук), Ма ри је Ма сни ко се (о пред ме ту Исто-
ри ја ју го сло вен ске му зи ке ко ји је на Фа кул те ту му зич ке умет но сти др жао 
про фе сор Вла сти мир Пе ри чић, ко ме је збор ник по све ћен), Ми ло ша Пе тро-
ви ћа (на уч но-му зи ко ло шки аспек ти опа тиј ске Три би не), ипак је суд би на 
Ју го сло вен ског па ви љо на у кон тек сту це лог по гла вља са со бом до не ла пре-
гршт „ин тер ди сци пли нар них“ чи ње ни ца, атрак тив них не са мо за му зич ки 
не го и за уку пан умет нич ки свет, те за укуп на исто риј ска зби ва ња и кад је 
Ју го сла ви ја са мно штвом вер зи ја свог име на, не ста ла.

У по гла вљу „Му зич ко ју го сло вен ство: иде је и кон цеп ти“ пред ста вље на 
су ис тра жи ва ња Ива не Ве сић о про це су ју го сло вен ске ин те гра ци је у му зи ци 
кроз Кра ље ви ну СХС/Ју го сла ви ју, Ве ри це Гр му ше о ства ра њу „ју го сло вен-
ске со ло пе сме“, те Не ма ње Сов ти ћа ко ји је тума чио сми сао „ко смо по лит ске 
стил ске ори јен та ци је“ Ру дол фа Бру чи ја у окви ри ма ју го сло вен ске умет нич-
ко-те о риј ске дис кур зив не прак се.

„Ју го сло вен ска му зич ка сце на: ак те ри и ин сти ту ци је“ на зив је тре ћег 
по гла вља Збор ни ка у ко јем су се те ме о по је ди нач ним ком по зи тор ским по-
е ти ка ма – Ива не Ме дић о ју го сло вен ству Ву ка Ку ле но ви ћа и Ми ло ша Бра-
ло ви ћа о Јо си пу Сла вен ском и ње го вим бе ле шка ма из за о став шти не у ко ји ма 
има „ју го сло вен ског“ тра га – пре пли та ле са они ма о „ју го сло вен ским ак ци-
ја ма“ ин сти ту ци ја или по је ди нач них по кре та. Та ко је На род но по зо ри ште у 
Бе о гра ду и „до ма ћи“ ре пер то ар пред ста ви ла Ва ња Спа сић, а „по кре те“, од-
но сно ан сам бле ра не му зи ке у Ју го сла ви ји Пре драг Ђо ко вић. У овом по гла вљу 
из два ја се ре фе рат На де жде Мо су со ве не за то што је „на уч ни ји“ од дру гих 
из ове ску пи не, већ за то што је је дан од рет ких ко ји из ду бо ко лич не пер-
спек ти ве, из „пр ве ру ке“, го во ри о из во ђа штву на ју го сло вен ским му зич ким 
сце на ма. Овај текст ја сно ис ти че бол ну по тре бу ау тор ке да ура зу ми стру ку 
(sic!) свих „стра на“ у ко рист ја сних, ве ро до стој них и исти ни тих тврд њи ко-
јих се на у ка мо ра др жа ти ма у ка квој да се по ли тич кој ат мос фе ри на ла зи ла.

Уред нич ки тим вр ло је до бро ди на мич ки „гра дио“ ову пу бли ка ци ју 
оста вља ју ћи за крај „аван гард но“ по гла вље „Ју го сло вен ска му зич ка сце на: 
елек тро а ку стич ка и за бав на му зи ка“ са те ма ма из обла сти елек тро а ку стич ке 
му зи ке у ис тра жи ва њу Ми ла на Ми лој ко ви ћа, ју го сло вен ства и пе сме Евро-
ви зи је Мар ка Алек си ћа, и ко нач но ју хе ви ме тал сце не Бо ја не Ра до ва но вић. 
По ме ну те, вр ло ма ло ис тра же не обла сти у нас по ста ле су та ко „тач ка на и“ 
Збор ни ка, јер су да ле до при нос но вим фе но ме ни ма на на шој му зи ко ло шкој 
сце ни. Ти ме је за о кру же на ова тре нут но „нај ју го сло вен ски ја“ пу бли ка ци ју 
у „ван ју го сло вен ским“ усло ви ма у нас.

На кон уви да у збор ник Југословенскаидејау/омузици, за ин те ре со ва ни 
чи та лац не мо же да се от ме ути ску да су ау то ри – чак и ка да су го во ри ли о 
„ју го сло вен ском“ про сто ру – ма хом го во ри ли о Ср би ји, Хр ват ској и Сло ве-
ни ји, док су оста ле ре пу бли ке СФР Ју го сла ви је, од но сно СР Ју го сла ви је, изу-
зев у не ко ли ци ни ре фе ра та, оста ле не ка ко „у за пећ ку“, као што су мо гу ће 
(у обла сти му зи ке) би ле у за пећ ку и у вре ме по сто ја ња по ме ну те фе де ра тив-
не за јед ни це. Бу ду ћа ис тра жи ва ња по ка за ће да ли је у пи та њу то или су 
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ис тра жи ва чи из тих „скрај ну тих“ сре ди на јед но став но овај пут из о ста ли да 
би у на ред ним оку пља њи ма да ли аде кват не по гле де на бо сан ско-хер це го-
вач ко, цр но гор ско или ма ке дон ско „му зич ко ју го сло вен ство“.

Те шко је, али не и не мо гу ће, на зре ти „тај ну ве зу“ из ме ђу те о риј ске ми-
сли ува же ног францускoг економистe и музикологa Жакa Ата ли ја (Ja qu es 
At ta li), ко ји је пре по знао и промпт но ука зао на му зи ку као parexcellence од раз 
дру штве но по ли тич ког и еко ном ског си сте ма ма ко је ере, и ста во ва еко ном-
ског екс пер та из бив ше Ју го сла ви је, ина че но ми но ва ног за Но бе ло ву на гра-
ду у обла сти еко но ми је – Бран ка Хор ва та (1928–2003). Хор ват је, на и ме, 
твр дио ка ко се ју го сло вен ски про стор јед но став но мо ра осло ни ти на се бе 
са мог ка да је у пи та њу еко но ми ја, а уз њу је као оба ве зну ве зао и кул ту ру, 
алу ди ра ју ћи ти ме да, упр кос рас па ду др жа ве, ју го сло вен ски про стор и да нас 
оп ста је је ди но ако де лу је у свим сфе ра ма људ ског де ла ња – је дин стве но. И 
збор ник ра дова ко ји је пред на ма под на зи вом Југословенскаидејау/омузици 
до ка зу је све жи ну Хор ва то ве ми сли – са да у обла сти му зи ке – без об зи ра на 
то да ли се на осно ву по ну ђе них из ла га ња уо ча ва да је та иде ја про шлост или 
је у стал ном ди ја лек тич ком „гр чу“.

ИраД.ПродановКрајишник
Универзитет у Новом Саду, Ака де ми ја умет но сти

iraprodanovkrajisnik@gmail.com
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UDC 78.071.2:929 Vukosavljev S.(049.32)

Си ма С. Ма тић, Бо ри слав Хло жан, КОМПОЗИТОРИДИРИГЕНТ
САВАВУКОСАВЉЕВ:ЖИВОТПОСВЕЋЕНТАМБУРИ. 

Но ви Сад: Ти ски цвет, 2021.

Из да вач ка ку ћа „Ти ски цвет“ не пу не три де це ни је об ја вљу је пу бли ка-
ци је у ве зи са кул тур ном ба шти ном Вој во ди не, те је од ре ђен број књи га 
по све ћен и тра ди ци о нал ној му зи ци. На кон мо но гра фи ја по све ће них ути цај-
ним лич но сти ма из исто ри је там бу ра шке прак се, Мар ку Не ши ћу (Марко
Нешићсапесмомународу:алманах, уред ник Де јан То мић, 2009. го ди не) и 
Ва си Јо ва но ви ћу (ВасаЈовановић:тамбураш,композитор,мелографиму
зичкипедагог, ау то ра Бо шка Бр зи ћа, 2012. го ди не), ове го ди не иза шла је из 
штам пе и књи га по све ће на Са ви Ву ко са вље ву, ау то ра Си ме С. Ма ти ћа и 
Бо ри сла ва Хло жа на. 

Мо но гра фи ја КомпозиторидиригентСаваВукосављев:животпосве
ћентамбури кон ци пи ра на је као збир ка тек сто ва не ко ли ко ау то ра са при ло-
зи ма (фо то гра фи је, но те, исеч ци из но ви на, до ку мен ти из по ро дич не ар хи ве 
Ми ла на Ми ње Ву ко са вље ва и ар хи ве Бо шка Бр зи ћа), уз ком пакт-диск са 
ори ги нал ним ком по зи ци ја ма и аран жи ра ним де ли ма Са ве Ву ко са вље ва у 
из вед би Там бу ра шког ор ке стра Ра ди ја Но ви Сад (да нас Ве ли ког там бу ра шког 
ор ке стра Ра дио-те ле ви зи је Вој во ди не). У књи зи се пре пли ћу тек сто ви ко ји 
са др же би о граф ске по дат ке о Са ви Ву ко са вље ву и ње го вом ства ра ла штву са 
лич ним успо ме на ма љу ди раз ли чи тих ге не ра ци ја и про фе си ја ко ји су би ли 
у не по сред ном кон так ту са њим. Кроз мо за ич ни при ступ укла па ња тек сто ва 
раз ли чи тог са др жа ја и фор ме, чи та лац се сре ће са број ним ин фор ма ци ја ма 
о ви ше слој ним ак тив но сти ма Са ве Ву ко са вље ва. Ме ђу тим, тек сто ви ни су 
ор га ни зо ва ни та ко да пра те од ре ђе ни (хро но ло шки или не ки дру ги) ре до след 
у из ла га њу, те се сти че ути сак ха о тич но сти, оправ да не умет нич ком сло бо дом 
ау то ра, уз че сту ре пе ти тив ност по да та ка у ин те р пре та ци ја ма на ма кро плану.

На са мом по чет ку Си ма С. Ма тић нас упо зна је са иде јом и ци љем пу бли-
ка ци је, уз опис лич них им пре си ја и ево ци ра ња успо ме на на пр ви су срет са 
Са вом Ву ко са вље вим. У слич ном ма ни ру, са до ста по е тич но сти, на пи сан је 
текст Ми лу ти на Ж. Па вло ва, а да те су и успо ме не Зо ра на Бу гар ског Бри це, 
Јо ва на М. Јо ва но ви ћа и Са ви ног си на Ми ла на Ми ње Ву ко са вље ва. По ред 
се ћа ња на са рад њу са Са вом Ву ко са вље вим, у тек сту Јо ва на Јер ко ва на ве-
де не су ак тив но сти Са ве за му зич ких дру шта ва Вој во ди не, ва жног ин сти ту-
ци о нал ног те ла по мо ћу ко га су по кре ну ти број ни фе сти ва ли, так ми че ња, 
се ми на ри и штам па не пу бли ка ци је у ве зи са там бу ра шком му зи ком. 
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По при лич но ин фор ма ти ван је сте рад Ду ша на Ми ха ле ка о де лат но сти 
Ве ли ког там бу ра шког ор ке стра Ра дио-те ле ви зи је Но ви Сад ко ји је при мар но 
об ја вљен у ZbornikuradovaPrvogstručnoznanstvenogskupaoproblemima
tamburaškeglazbe (Оси јек 1986). По ред овог, пре штам па ни су и тек сто ви Ива-
на Ми ха ле ка, Ни це Фра ци леа и Ди ми три ја О. Го ле мо ви ћа из Зборникарадова
научногскупаСаваВукосављевивојвођансканароднамузика (Зма је во 1998). 
У ра до ви ма Н. Фра ци леа и Д. Го ле мо ви ћа ана ли тич ки је са гле дан део Ву ко-
са вље вог ства ра лач ког опу са, ме ђу тим, ова пер спек ти ва ни је упот пу ње на, 
што књи гу чи ни ин спи ра тив ном за да ља про у ча ва ња у том сме ру. По ред тога, 
пре штам пан је и ин тер вју Вла ди сла ва Хај тфо ге ла са Са вом Ву ко са вље вим 
ко ји се на ла зи и у књи зи Rockandrollјеstigaokasnijе (Но ви Сад 1997). Овај 
ин тер вју, као и пи смо упу ће но Бо шку Бр зи ћу, ко је се на ла зи у ори ги на лом 
и у пре ку ца ном из да њу, до ку мен ту ју не са мо ми сли не го и ста во ве и ма ни-
ре С. Ву ко са вље ва ухва ће не у да том тре нут ку и за бе ле же не у ори ги нал ној 
фор ми, по пут фо то гра фи ја ко је илу стру ју раз не жи вот не си ту а ци је. 

Сме шта ју ћи жи вот и де ло Са ве Ву ко са вље ва уну тар дру штве но-исто-
риј ског кон тек ста, Бо ри слав Хло жан у сво јим тек сто ви ма (укуп но се дам) ин-
тер пре ти ра би о гра фи ју С. Ву ко са вље ва, ње гов умет нич ки опус, ак тив но сти 
у ве зи са там бу ром и ути цај на са вре ме ну прак су, а у при лог то ме је и по след-
њи текст у књи зи где су са оп ште ни би о граф ски по да ци зна ме ни тих лич но-
сти кул тур ног и му зич ког жи во та. При лог Зо ра на Му ли ћа та ко ђе у ве ли кој 
ме ри об ја шња ва при ли ке у ко ји ма је ства рао Ву ко са вљев, пред ста вља ју ћи 
га као ро до на чел ни ка там бу ра шке му зи ке. 

По себ но зна чај ни и по фор ми (сва ка ко и сти лу) дру га чи ји је су тран скрип-
ти го во ра Ју ли јa Њи ко ша и Ве ље Су бо ти ћа са ју би лар ног кон цер та 24. ок-
то бра 1984. го ди не у Сту ди ју М у Но вом Са ду, као и го во ра Бо шка Бр зи ћа са 
све ча ног обе ле жа ва ња сто го ди шњи це ро ђе ња Са ве Ву ко са вље ва у Сту ди ју 
М у Но вом Са ду 2014. го ди не. Кроз ове тек сто ве чи та лац мо же да са гле да 
на ко ји на чин су при ват но и јав но ис пре пле те ни у жи во ту С. Ву ко са вље ва. 
Је ди ни при лог у ко ме се кроз не ко ли ко ре че ни ца ко мен та ри шу ком по зи ци је 
С. Ву ко са вље ва је текст Ју ли јa Њи ко ша, а за ни мљи ви су и опи си на стан ка 
пе са ма „Фи ја ке ри ста“ (текст Ве ља Су бо тић, му зи ка Са ва Ву ко са вљев) и „Хеј, 
са ла ши на се ве ру Бач ке” (му зи ка и текст Звон ко Бог дан). 

Кроз укуп но два де сет и че ти ри тек ста раз ли чи тих ау то ра и број них при-
ло га у ви ду фо то гра фи ја, пи са ма, исе ча ка из но ви на, но та и ком пакт-ди ска, 
књи га КомпозиторидиригентСаваВукосављев:животпосвећентамбури 
са раз ли чи тих аспе ка та об ра ђу је жи вот и де ло „бар да там бу ра шке му зи ке“, 
при бли жа ва ју ћи мла ђим чи та о ци ма дру штве но-исто риј ски кон текст и при-
ли ке у ко ји ма је ства рао. Пре по зна тљи вог фор ма та и ди зај на, књи гу тре ба 
чи та ти уз слу ша ње ком по зи ци ја са ком пакт-ди ска ка ко би се са што ви ше 
чу ла раз у ме ла „епо ха Са ве Ву ко са вље ва”. 

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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Ада ња, Ро за ли ја 96, 98
Аја но вић, Иво на 97
Ајн штајн, Ал берт (Al bert Ein stein) 63
Ал берт, Пе тер (Pe ter Al bert) 106, 107
Ал берт, Хајн рих (He in rich Al bert) 101
Алек сан дров, Иван 98
Алек сић, Маркo 178
Алек сић, Сло бо дан ка 155
Ан дре ис, Јо сип (Jo sip An dre is) 134, 136, 

141, 142, 143, 146, 150
Ан дре је вић, Ка та ри на 90
Ан дрић, Иво 25
Ан ки је Ка сте ран, Ни кол (Ni co le An cki er-

-Ca ste ran) 103
Апо ли нер, Ги јом (Gu il la u me Apol li na i re) 

75–88
Ари сто тел 57, 61
Армстронг, Луј (Lo u is Armstrong) 94
Аспа си ја 17
Ата ли, Жак (Ja qu es At ta li) 179
Ата на си је вић, Ксе ни ја 26, 30, 31
Ата на сов ски, Ср ђан 177
Атер бек, Ка миј (Ca mil le Ut ter back) 69
Ах ме да ја, Ар ди јан (Ar dian Ah me da ja) 111
Ачи тув, Ро ми (Romy Ac hi tuv) 69

Ба бић, Бог дан 12
Ба бић Јо ва но вић, Ми ли ца 26
Бај че тић, Пре драг 155, 158, 159, 160, 163, 

164
Бам бах, Ро берт 171, 174
Бан чи, Ил ди ко (Ban csi Ildikó) 176
Бар ток, Бе ла (Béla Bartók) 115, 125
Ба у зер, То мас (Tho mas Ba u ser) 106
Бах, Јо хан Се ба сти јан (Jo hann Se ba stian 

Bach) 108
Ба храг, Бер та 93

Бах те лер, Франц (Franz Bac hte ler) 101
Бах тин, Ми ха ил Ми хај ло вич (Ми ха ил 

Ми хайло вич Бах тин) 45
Ба штић, Ју ли ја на С. 180–181
Бе ке, Емил (Emil Bec ke) 92
Бе кет, Се мју ел (Sa muel Bec kett) 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Бел че ва, Људ ми ла (Людми ла Бел че ва) 126
Бер лин, Нор манд (Nor mand Ber lin) 46
Бик сио, Че за ре Ан дреа (Ce sa re An drea 

Bi xio) 101
Би ли, Ан дре (An dré Billy) 84
Би ха љи Ме рин, Ото 112
Би цев ски, Трп ко 127
Блам, Ра фа и ло 96
Блен, Ро же (Ro ger Blin) 44
Бо бан, Бо жи дар 174
Бог дан, Звон ко 181
Бог да но вић, Љу бо мир 102, 103, 104
Бог да но вић, Ми лан 24, 25
Бо жа нић, Ми на 135
Бојд, Бра јан (Brian Boyd) 41
Бојс, Јо зеф (Jo seph Beuys) 69
Бок шан Та нур џић, Зо ра 155, 158, 163
Бо шков, Жи во јин 137
Бо шњак, Ју го слав 13
Бо шња ко вић, Ми ле ва 94
Бра ло вић, Ми лош 178
Бр зић, Бо шко 180, 181
Брин да, Ан тон (An ton Brin da) 104, 106
Брун, Бру но (Bru no Brun) 105
Бру чи, Ру долф 13, 178
Бу гар ски, Зо ран Бри ца 180
Бу гић, Ду ми тру (Du mi tru Bug hi ci) 112
Бу јић, Бо јан 134
Бу њац, Иван 37
Бу сан чић, Ду шан 105

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
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Вај да, Ти бор (Vaj da Ti bor) 171, 173–175
Вајс, Пи шта (Vajs Piš ta) 99
Вај сбер гер, Јо зеф Ан тон Пин каш (Jo sef 

An ton Pin kas We is sber ger) 93
Вајт ман, Пол (Paul Whi te man) 95
Ва лен тин, Карл (Va len tin Lud wig Fey) 43
Ва ро, Га бри је ла (Ga bri e la Varró) 43, 45
Ва си љев, Ду шан 25
Ва си ље вић, Ма ја 104
Ва си ље вић, Ми о драг А. 118, 122
Ва сић, Алек сан дар 89, 90, 97, 105, 134, 

136, 137, 143, 148, 150
Ва сић, Ми ха и ло 20
Ва сић, Оли ве ра 120, 122
Ве лич ко вић, Ми ло рад 30
Вељ ко вић, Мо мир 105
Вен че вић, Мо мир 102, 103, 104
Верн, Жил (Ju les Ver ne) 83
Ве се ли но вић Хоф ман, Мир ја на 90, 177
Ве сић, Иванa 178
Ви го, Жан (Jean Vi go) 79
Вид њан ски, Ати ла (Vid nansky At ti la) 174
Ви ли јамс, Ро бин (Ro bin Wil li ams) 41, 42, 44
Вил сон, Сти вен (Step hen Wil son) 69
Ви на вер, Ста ни слав 25
Ви раг, Ми хаљ (Virág Mihály) 172, 174, 175
Вит ко вић, Ми ха и ло 169, 170
Ви хер, Ми ран 92, 93, 100, 105
Вла е ва, Иван ка (Ivan ka Vla e va) 124
Влат ко вић, Дра го љуб 150
Во ји но вић, Бо ра 171
Вол брук, Ан тон (An ton Wal bro ok) 36
Вор тон, Мајкл (Mic hael Wor ton) 52
Во ца сек, Јо сип 102, 104, 105, 106
Вр ба нић, Ан ка 30
Ву јић, Јо а ким 169
Вук ми ро вић, Вла да 156
Ву ко са вљев, Ми лан Ми ња 180
Ву ко са вљев, Са ва 180–181
Вук са но вић, Ива на 90

Га ва ци, Ми ло ван (Mi lo van Ga vaz zi) 123
Га вран, Ми ро (Mi ro Ga vran) 173
Га јић, Ми ли ца 145
Гал, Еу ген (Eu gen Gal) 116
Га раи, Белa (Ga ray Béla) 172
Га со, Мел (Mel Gus sow) 40
Га та ли ца, Алек сан дар 15
Ге ор ге ску, Кор не ли ју Дан (Cor ne liu Dan 

Ge or ge scu) 119, 120, 125, 126

Ге ор ги јев ски, Љу би ша 174
Геп ферт, Карл Ан дре ас (Karl An dre as 

Göpfert) 101
Ге ролд, Ласлo (Ge rold László) 173, 176
Гиб сон, Џејмс Џ. (Ja mes J. Gib son) 60
Гли го рић, Ве ли бор 26, 27, 28, 29, 30
Го ла бов ски, Со тир 127
Го ле мо вић, Ди ми три је 120, 122, 127, 181
Гон тар ски, Стен (Stan Gon tar ski) 43, 45, 47
Го шић, Дра го љуб 30
Грејвс, Ро берт (Ro bert Gra ves) 43, 46, 47, 

48
Грмушa, Верицa 178
Гро тов ски, Је жи (Jerzy Gro tow ski) 72
Гру јић, Га ври ло 171
Гру ша но вић, Злат ко M. 155–168
Гр чић, Јо ван 148
Гу дал, Џејн (Ja ne Go o dall) 42

Да вић, Алек сан дар Б. 57–74
Де ак, Фе ренц (Deák Fe renc) 172
Де би си, Клод (Cla u de De bussy) 103
Де вић, Дра го слав 123
Де ска шев, Сте ван 141, 148
Де спић, Де јан 114, 115, 116
Де тлинг, Јир ген (Jürgen Det tling) 107, 108
Дик сон, Стив (Ste ve Di xon) 67, 68, 69
Ди ме снил, Си зан (Su san ne Du me snil) 49
Ди ми три је вић, Зла тан 107
Ди мић, Пе тар 136, 141, 145
Дој чи но вић, Урош 91, 92, 94
Док ма но вић, Ја смин ка 113
До рић, Ра до слав 173, 174
Дор јан, Ди ми три је 104
Дор ман, Ла сло (Dormán László) 171
Дор ман, Ман ци (Dormán Man ci) 102
Дор ман, Мар гит (Dormán Mar git) 98
Дра и нац, Ра де 25
Дра шко вић, Бо ро 155, 159, 163, 164
Дум нић Ви ло ти је вић, Ма ри ја 89
Ду на јев ски, Исак Оси по вич (Иса ак Оси-

по вич Ду на ев ский) 101
Ду цић, Пе ри слав 122

Ђо кић, Љу би ша 158, 163
Ђо ко вић, Пре драг 178
Ђор ђе вић, Алек сан дар 155, 156
Ђор ђе вић, Бо јан 105
Ђор ђе вић, Вла ди мир Р. 141
Ђу рић Клајн, Ста на 12, 133–154
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Ђур ко вић, Ди ми три је 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 162, 163, 165

Ђур ко вић, Ни ко ла 140, 141, 142, 143

Екер ли, Крис (Chris Ac ker ley) 43, 45, 46
Елинг тон, Дјук (Du ke El ling ton) 98
Еу ри пид 15, 16, 17

Же дрин ски, Вла ди мир 26
Жи ва но вић, Дра го љуб 102, 103
Жи ва но вић, Ми ли во је 25, 29, 30
Жи но а зо, Сте фан (Stépha ne Gu i no i se au) 43 
Жур жо ван, Тран да фир (Tran da fir Jur jo van) 

121

Залц, Деј вид (Da vid Z. Saltz) 57, 66, 70, 71, 
72, 74

Или је ва, Ана (Ан на Или е ва) 126
Илић, Дра го слав 90
Исма ил, Гул ни хал (Gul ni hal Ismail) 111

Јан ко вић, Да ни ца 122, 127
Јан ко вић, Љу би ца 122, 127
Ја ћи мо вић, Сла ђа на 37
Јев тић, Иван 13
Јен ко, Да во рин 140, 148
Јер ков, Јо ван 180
Јо ва но вић, Ва си ли је Ва са 180
Јо ва но вић, Јо ван М. 180
Јо ва но вић, Ју ли ја на 127
Јо ва но вић, Сло бо дан 150
Јул, Је спер (Je sper Juul) 57, 59, 62, 63, 64, 71
Ју сти нов, Пи тер (Pe ter Us ti nov) 36

Ка ич, Ка та лин (Káich Ka ta lin) 171–176
Канудo, Ричотo (Ric ci ot to Ca nu do) 78, 79, 

87
Ка ра кла јић, Ђор ђе 99
Ка ра џић, Вук Сте фа но вић 136, 137
Ка ре ра, Ара ман до (Ar man do Car re ra) 95
Карлш тат, Лизл (Li esl Karls tadt) 43
Ка та ли нић, Бла жен ка 25, 29, 30
Ка ца не ва ки, Ати на (At he na Kat sa ne va ki) 

111
Ка уф ман, Ни ко лај (Ни ко лай Ка уф ман) 

126
Ква стек, Ка тја (Ka tja Kwa stek) 57, 58, 60, 

61, 70, 71, 73
Кер, Дејв (Da ve Ke hr) 37

Кил гор, Ал (Al Kil go re) 48
Ки нел, Ма рио (Ma rio Kühnel) 96, 97
Ки тон, Ба стер (Bu ster Ke a ton) 46, 48
Клајн, Ху го 155–168
Ко ва че вић, Кре ши мир (Kre ši mir Ko va-

če vić) 113, 118, 134
Kовачек, Бо жи дар 142
Ко ен, На ђа (Nad ja Co hen) 76, 77
Кол, Јан (Jan Kool) 101, 102
Ко мо раш По по вић, Кон стан тин 169, 170
Кон, Ру би (Ruby Cohn) 47, 51
Кон стан ти но вић, Зо ран 24, 32, 33
Ко њо вић, Пе тар 13, 135
Кос, Ко раљ ка 135
Кот, Јан (Jan Kott) 16
Ко тев ска, Ана 177
Ко це бу, Ау густ фон (Au gust von Kot ze bue) 

169–170
Ко шни чар, Со фи ја М. 23–40
Кра ја чић, Гор да на 94, 97, 98
Крај син гер, Јо сиф (Jo sif Kraj sin ger) 104, 

105
Кра мер, Гор ни (Gor ni Kra mer) 99, 100
Кран че вић, Дра го мир 140
Кран че вић, Пе тар 140, 141, 142, 143
Кра уп нер, Ан тон 104
Кре мен ли јев, Бо рис (Bo ris Kre men li ev) 

117, 118, 124, 126
Крен кис (Kran ki es), дуо 45
Кр ле жа, Ми ро слав (Mi ro slav Kr le ža) 134, 

150
Кр пан, Ери ка (Eri ka Kr pan) 97
Ку ле но вић, Вук 178
Ку ро са ва, Аки ра (Aki ra Ku ro sa wa) 86

Ла зић, Рат ко 96
Лар, Берт (Bert La hr) 44
Ла у ренц, Пе дро (Pe dro La u renz) 100
Ле же, Фер нан (Fer nand Léger) 76
Ле он ка ва ло, Ру ђе ро (Rug gi e ro Le on ca val-

lo) 44
Ли ми јер, бра ћа (frè res Lu miè re) 76, 77
Ли нин, Алек сан дар 127
Ли то ва Ни ко ло ва, Ли ди ја (Ли дия Ли то-

ва-Ни ко ло ва) 116, 118, 124, 126
Лојд, Ха ролд (Ha rold Lloyd) 46
Ло рел, Брен да (Bren da La u rel) 58, 59, 60, 61
Ло рел, Стен (Stan La u rel) 42, 43, 46, 47, 48, 

55
Ло ренц, Ан то ни (An to ni Lo renc) 121
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Лу двиг I (Lud wig I of Ba va ria) 23, 24, 25, 
28, 37, 39

Лу ис, Џе ри (Je rry Le wis) 43
Лу ко вић, Пе тар 97
Лу чић, Бра ни слав 171

Мeникони, Че за ре (Ce sa re Me ni co ni) 95
Мај да нац, Бо ро 105, 106
Ма ка ве јев, Ду шан 155, 159
Мак ма нус, До налд (Do nald McMa nus) 

43, 44
Мак си мо вић, Ак сен ти је 140
Мак си мо вић, Де сан ка 25
Мак си мо вић, Рај ко 13
Ма лек, Ире на рођ. Вај сбер гер (Ire ne 

(We is sber ger) Ma lek) 93, 94, 95
Ма лек, Ма тил да (Ма ри ја) рођ. Шан дор 

(Mat hil de (Sándor) Ma lek) 91, 93
Ма лек, Ми ле на рођ. Мак сић 105
Ма лек, Сте ван (Step han/Ste fan Ma lek) 89– 

120
Ма лек, Сте фан (Ste fan Ma lek), отац Сте-

ва на Ма ле ка 91, 93
Ма лек, Хел га рођ. Штир (Hel ga (Sti er) 

Ma lek) 106
Ма но вич, Лев За ха ро вич (Лев За ха ро вич 

Ма но вич) 62, 70 
Ма ној ло вић, Ко ста 103, 135
Ма ној ло вић, То дор 23–40
Ма рин ко вић, Јо сиф 138
Ма рић, Љу би ца 13
Ма ри чић, Гор дан 15
Ма ри чић, Ми лен ко 155, 156, 163
Мар ја но вић, Ми ло рад 90, 99
Мар ко вић, Мир ко 91, 95, 96, 98, 99, 100
Маркс, бра ћа (Brot hers Marx) 46, 47
Мар тин, Стив (Ste ve Mar tin) 44
Ма сни ко са, Ма ри ја 178
Маст, Џе ралд (Ge rald Mast) 47
Ма тић, Си ма С. 180–181
Ма фи ја, Пе дро (Pe dro Maf fia) 100
Ме дић, Ива на 178
Ме дић, Хри сти на 90
Ме кејб, Џон (John McCa be) 48
Ме ке лен, Ијан (Ian McKel len) 45
Ме кор мак, Ф. Џ. (F. J. McCor mack) 42
Ме ли јес, Жорж (Ge or ges Méliès) 77
Ме рит, Тил ман (Til lman Mer ritt) 135
Ми ке лад зе, Вла ди мир 94, 105
Mилановић, Би ља на 90

Ми лер, Глен (Glenn Mil ler) 98
Ми ли во је вић Ма ђа рев, Ма ри на M. 16–22
Ми лин, Ме ли та 178
Ми ли са вац, Жи ван 133–154
Ми лић, Николa 174
Ми лој ко вић, Ми лан 178
Ми ло шев, Го ран 127
Ми ло ше вић, Ма та 25, 30
Ми ми ца, Ми лош (Mi loš Mi mi ca) 134
Ми тић, Ана 169–170
Ми тић, Сла ђа на Д. 89–110
Ми ха лек, Ду шан 181
Ми ха лек, Иван 181
Мла де но вић, Мир ко 96
Мла де но вић, Оли ве ра 112, 113
Мо дер, Гре гор (Gre gor Mo der) 16
Мо кра њац, Ва си ли је 13
Мон тез, Ло ла (Ma rie Do lo res Eli za Ro san-

na Gil bert) 23, 24, 25, 27, 28, 37, 39
Мо су со ва, На де жда 135, 178
Му лар, Хри сту (Hri stu Mu lar) 114
Му лић, Зо ран 181

Не дељ ко вић, Ду шан 112
Не шић, Мар ко 180
Ни ка че вић, Све то лик 30
Ни ко ле ску, Ва си ле (Va si le Ni co le scu) 120
Ни ко лић, Алек сан дар 94
Ни ко лић, Бо шко 94
Ни ко лић, Даринкa 175
Но жи ца, Ива на М. 133–154, 178
Нор ман, До налд (Do nald Nor man) 60
Но ул сон, Џејмс (Ja mes Know lson) 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 49, 52

Ње гош, Пе тар Пе тро вић 45
Ње гуш, Рок сан да 150
Њи кош, Ју ли је (Ju li je Nji koš) 181

О’Кеј си, Шон (Sean O’Ca sey) 43
Ода вић, Ри ста 148
Озборн, Џон (John Os bor ne) 172
Опреа, Ге ор ге (Ghe org he Oprea) 116
Ора ић То лић, Ду брав ка (Du brav ka Ora ić 

To lić) 24, 25
Оре шко вић, Же ли мир 174
Осто јић, Не над 111
Офилс, Макс (Max Ophüls) 36

Па влов, Ми лу тин Ж. 180
Пајк, Нам Џун (Nam Ju ne Pa ik) 69
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Пан те лис, Ка на ко пул (Ka va ko po u los Pan-
te lis) 124

Па ра џа нов, Сер геј Јо си по вич (Сер гей 
Йоси по вич Па рад жа нов) 79

Па та ки, Ла сло (Pa ta ki Las zlo) 175
Па те, бра ћа (Pathé Frè res) 77
Па у но вић, Је ле на 135
Па у но вић, Си ни ша 25
Па чу, Јо ван 140
Пе јо вић, Рок сан да 134, 143
Пеј че ва, Ло зан ка (Ло зан ка Пейче ва) 126
Пе ри кле 17
Пе ри чић, Вла сти мир 177, 178
Пер ко вић, Ива на 143
Пет ко вић, Дра го слав Дра ги 96, 98
Пе тро вић, Вељ ко 25
Пе тро вић, Да ни ца С. 11–14
Пе тро вић, Ми лош 178
Пе тро вић, Раст ко 25
Пин ги то ре, Мајкл (Mic hael Pin gi to re) 95
Пин тар, Ма ри ја на 141
Пла тон 16, 18
Плот ни ков, Вла ди мир 98
По пов, Ду шан 137
По пов, Ма рин ко 127
По по вић, Ва си ли је (Па вле Угри нов) 156
По по вић, Ди а на М. 75–88
По по вић, Јо ван 27 
По по вић, Ни ко ла 30
По по вић, Ра до ван 24, 25, 26, 27
Пор дес Срећ ко вић, Ал фред 98
По штић, Све то зар Ђ. 41–56
Пре вор шек, Урош (Uroš Pre vor šek) 105
Про да нов Кра ји шник, Ира 177–179
Про се ник, Ми лан (Mi lan Pro se nik) 104
Пут ник, Мар ле на рођ. Ма лек 94

Ра вел, Мо рис (Ma u ri ce Ra vel) 103
Ра дић, Ду шан 13
Ра ди че вић, Бран ко 137, 138
Ра до ва но вић, Бо ја на 178
Ра до њић, Ми ро слав 35, 36, 174
Ра ки тин, Ју риј Љво вич (Юрий Льво вич 

Ра ки тин) 25, 29, 31
Рам бо сек, Ми ро слав Бе по 99
Ра ми рез, Фран сис (Fran cis Ra mi rez) 77
Ри ка уф, Ју ли јус 104
Ри стов ски, Љу би ца М. 171–176
Рих нов ски, Ле о полд 104
Рњак, Ду шан 169–170

Ро ке би, Деј вид (Da vid Ro keby) 62
Ром ха њи, Иби (Romhányi Ibi) 171–176
Ром ха њи, Иштван (Romhányi István) 171
Ро хач, Јан (Ján Roháč) 65

Са бић, Љер ка 174
Са вић, Жар ко 140
Са вић, Је ла 25
Сав ко вић, Ду шан 99
Са во вић, Бран ко 91, 96, 97, 98
Са глам, Хан де (Han de Sa ğlam) 111
Са мо ко ли је ва, Ма ри ја (Ма рия Са мо ко-

ли е ва) 117
Санд берг, Серж (Ser ge Sand berg) 82, 84
Сви та чек, Вла ди мир (Vladimír Svitáček) 

65
Се длар, Сло бо дан 156
Сеј ди, Стен ли (Stan ley Sa die) 123, 117, 124
Се лин ски, Фе дор 105
Сен Ло ран, Се сил (Cécil Sa int-La u rent) 36
Сен Санс, Ка миј (Ca mil le Sa int-Saëns) 103, 

106
Сир важ, Ле о полд (Léopold Sur va ge) 78
Скар ла ти, До ме ни ко (Do me ni co Scar lat ti) 

108
Ско вран, Ду шан (Du šan Sko vran) 134
Сла вен ски, Јо сип (Jo sip Sla ven ski) 178
Слап шак, Све тла на 16, 20, 21
Сов тић, Не ма ња 177, 178
Со кол, Шу по (Shu po So kol) 122
Со крат 18
Со фо кле 17
Спа сић, Ва ња 178
Спа со је вић, Мир ко 96, 98
Спа со јевић, Недa 174
Ста јић, Пе тар, вла сник шко ле игра ња 90
Ста јић, Пе тар, пи ја ни ста 90
Ста ни слав ски, Кон стан тин Сер ге је вич 

(Кон стан тин Сер ге е вич Ста ни слав-
ский) 160, 166

Стан ко вић, Кор не ли је 13
Ста но је вић, Ста но је 148
Сте фа но вић, Ди ми три је 11–14
Сте фа но вић, Све ти слав 25
Сте фа но вић, Сла во љуб 156
Стју арт, Па трик (Pa trick Ste wart) 45
Сто ин, Ва сил (Ва силъ Сто инъ / Vas sil 

Stoïn) 114, 116, 124, 126
Сто ја нов, Ата на сов 124
Сто ја но вић, Ду шан 77
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Стра хов, Сер геј (Сер гей Стра хов) 90, 96, 
98

Стра шек, Јо сип (Jo sip Stra šek) 104
Су бо тић, Ве ли мир Ве ља 181

Та лам, Ја сми на 113
Тар ков ски, Ан дреј Ар се ње вич (Ан дрей 

Ар сеньевич Тар ков ский) 79
То до, Лу и ђи Ан то нио (Lu i gi An to nio To do) 

90
То до ров, Ма нол 118, 126
То до ро вић, Или ја М. 91, 100, 102, 105
То до ро вић, Мар ко 174
То кин, Ми лан 26
То мандл, Ми хо вил 133–154
То мић, Ја ша 91
То па ло вић, Ми та 141, 142, 143
То пол ски, Злат ко 91, 104
Три фу, До ру (Do ru Tri fu) 111
Три фу но вић, Ла зар 137
Тур ла ков, Сло бо дан 103
Тур шић, Иван 105

Ће нан, Ири неј 158

Ујес, Алојз 142
Ур ба но ва, Не вен ка 25, 30, 31

Фејадe, Луј (Lo u is Fe u il la de) 76
Фир фов, Жив ко 118, 127
Фиц џе ралд, Бе ри (Ba rry Fit zge rald) 43
Фрајнд, Мар та 31
Фрајт, Јо ван 90, 95, 98
Фра њо, Жу жа на (Franyó Zsuz san na) 172, 

173
Фра ци ле, Ни це J. 111–132, 181
Фројд, Зиг мунд (Sig mund Freud) 155, 162
Фул тон, Ви о ле та рођ. Ма лек (Vi o la i ne 

Mady Ful ton) 94, 105
Фул тон, Сем Б. (Sam B. Ful ton) 94

Хај не, Хајн рих (He in rich He i ne) 29
Хај тфо гел, Вла ди слав (Vla di slav Haj tfo-

gel) 181
Хам бур гер, Ке те (Käte Ham bur ger) 34
Ха ра ри, Ју вал Но ах (Yuval No ah Ha ra ri) 19
Хар ди, Оли вер (Oli ver Hardy) 42, 43, 46, 

47, 48, 55

Хар шић, Сер геј 159
Ха се, Гер хард (Ger hard Ha a se) 101
Ха у зер, Ан дри ја 100
Хен дер сон, Џо зеф (Jo seph Hen der son) 49
Хер дер, Јо хан Гот фрид фон (Jo hann Gott-

fried von Her der) 170
Хер њак, Ђерђ (Hernyák György) 174
Хер цеа, Јо сиф (Io sif Herțea) 120
Хло жан, Бо ри слав 180–181
Хо бер ман, Пе ри (Pe rry Ho ber man) 68
Хор ват, Бран ко 179

Цан ков, Јо сиф 96
Цвет ко, Дра го тин (Dragоtin Cvet ko) 136, 

141, 142, 143, 146
Цви јић, Јо ван 112
Ци јук Са вић, Сул та на 140
Цин цар-Мар ко вић, Алек сан дар 24
Цол франк, Гин тер (Günther Zol lfrank) 106
Цр њан ски, Ми лош 23–40

Ча плин, Чар ли (Char les Spen cer Cha plin) 
43, 46, 47, 48, 76

Чи ки, Гер гељ (Gergély Csiky) 148
Чин че ра, Ра дуз (Radúz Čin če ra) 65
Чо ба ну, Ге ор ге (Ghe org he Ci o ba nu) 120

Џи мрев ски, Бо ри во је 113, 118, 127
Џи џев, То дор (То дор Джид жев) 114, 116, 

117, 119, 124, 126

Ша бан, Ла ди слав (La di slav Ša ban) 135
Шар че вић, Пе тар 174
Шварц, Ба ри (Ba rry Schwartz) 18
Шек спир, Ви ли јам (Wil li am Sha ke spe a re) 

57, 70, 72, 160
Ше нон, Клод (Cla u de Shan non) 67
Шле гел, Фри дрих фон (Fri e drich von 

Schle gel) 170
Шмид, Вол фганг (Wol fang Schmid) 101, 

106
Шо пен ха у ер, Ар тур (Art hur Scho pen ha u er) 

45
Шу берт, Франц (Franz Schu bert) 104, 105
Шу ку ље вић, Ксе ни ја 166
Шум ски, Ва си ли је 94

Ре ги стар са чи ни ла
ТатјанаПивничкиДринић
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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. 

Библиографскапарентеза
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. Српскинародињеговјезик. 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. Српскинародињеговјезик.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. Српскинародињеговјезик.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. RhetoricintheMiddleAges:AHistory
ofRhetoricalTheoryfromSaintAugustinetotheRenais
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 идр.:

(ИвИћ, Клајн 
и др. 2007)

за библиографску 
јединицу:

ИвИћ, Павле, Иван Клајн, Митар Пешикан, Брани-
слав Брборић. Српскијезичкиприручник.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).

Цитираналитература

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном Цити
раналитература. 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).

Цитираналитературанаводи се према стандарду за цитирање Мати-
це српске (МСЦ):

Монографскапубликација:
ПрезИМе, име ауто ра, име и пре зи ме дру гог ауто ра. Насловкњиге. 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. Ојезичкојприродиијезичкомразвитку:лингвистичкаиспи

тивања. Књ. 1. – 2. изд. Београд: Нолит, 1958.
МИлетИћ, Све то зар. Осрпскомпитању. Из бор и пред го вор Че до мир По пов. Но ви 

Сад: Град ска би бли о те ка, 2001.

Монографскапубликацијасакорпоративнимаутором:
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није наве-

дено име индивидуалног аутора, преузима улогу корпоративног аутора.
беоГрадсКа филхармонија. Сезона2005–2006:ЦиклусХансСваровски.Београд: 

Бео градска филхармонија, 2005.

Анонимнадела:
Дела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову.
Бугарштице. Избор и предговор Новак Килибарда. Београд: Рад, 1979.

Зборникрадовасаконференције:
ПантИћ, Мирослав (ур.). Ресава(ГорњаиДоња)уисторији,науци,књижевности

иуметности.Научни скуп, Деспотовац, 20–21. август 2003. Деспотовац: На-
родна библиотека „Ресавска школа“, 2004. 

Монографскепубликацијесавишеиздавача:
ПалИбрКсуКИћ, Несиба. РускеизбеглицеуПанчеву,1919–1941.Предговор Алексеја 

Арсењева. Панчево: Градска библиотека: Историјски архив, 2005.
ЂорЂевИћ, Љубица. БиблиографијаделаДесанкеМаксимовић,1920–1971. Београд: 

Филолошки факултет: Народна библиотека Србије: Задужбина Десанке Мак-
симовић, 2001.

Фототипскоиздање:
ПрезИМе, име ауто ра. Насловкњиге. 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. Поминаккњижески.Ве не ци ја, 1810. Ин ђи ја: На род на би бли о  те ка 

„Др Ђор ђе На то ше вић“, 2003.

Секундарноауторство:
Зборници научних радова описују се према имену уредника или приређи-

вача.
ПрезИМе, име уредника (или приређивача). Насловдела. Ме сто из да ва ња: 

из да вач, го ди на из да ва ња.
При мер:
радовановИћ, Милорад (ур.). Српскијезикнакрајувека. Београд: Институт за српски 

језик САНУ: Службени гласник, 1996.
јовановИћ, Слободан (ур.). НароднабиблиотекаКрушевац.Крушевац: Народна 

библиотека Крушевац, 1977.
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Рукопис
ПрезИМе, име. Насловрукописа(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.

Прилогусеријскојпубликацији: 
Прилогучасопису:
ПрезИМе, име ауто ра. „На слов тек ста у пу бли ка ци ји.“ Насловчасописа 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.“ ЛетописМатицесрпске књ. 473, св. 3 (март 

2004): 265–269.

Прилогуновинама:
ПрезИМе, име ауто ра. „На слов тек ста.“ Насловновина да тум: број стра на.
При мер:
КљаКИћ, Сло бо дан. „Чер чи лов рат зве зда про тив Хи тле ра.“ Политика 21. 12. 2004: 5.

Монографскапубликацијадоступнаonline:
ПрезИМе, име ауто ра. Насловкњиге. <адре са са ин тер не та>. Да тум пре-

у  зи ма ња.
При мер:
veltMan, K.H. AugmentedBooks,knowledgeandculture. 
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 02. 02. 2002. 

Прилогусеријскојпубликацијидоступанonline:
ПрезИМе, име ауто ра. „На слов тек ста.“ Насловпериодичнепубликације. 

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.“ ASLIBProceedings Fe bru ary 

2000. Proqu est. 21. 02. 2000.

Прилогуенциклопедијидоступанonline:
„назИводреднИЦе.“ Насловенциклопедије. <адре са са ин тер не та>. Да тум 

пре у зи ма ња.
При мер:
„wilde, Oscar.“ EncyclopediaAmericana. < http://www.encyclopedia.com/doc/1G1- 

-92614715.html > 15. 12. 2008.
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