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

Matica Srpska Journal of Stage Arts and Music (CIP 78+792(082), 
ISSN 0352-9738, COBISS.SR-ID 16339202) was launched in 1987 as a journal 
oriented mainly towards historical, aesthetic and theoretical studies of the-
atre, music, and film. Only original scientific works are published – in the 
fields of theatrology, musicology, ethnomusicology, and history and theory 
of film. Special attention is paid to the issues of the development of these 
arts in the regions of   Southeast and Central Europe, predominantly within 
the culture of Serbs and other nations in the region linked through common 
culture. The Journal welcomes submissions from authors of broad scientific 
interests – domestic authors, as well as the authors from the countries of former 
Yugoslavia and from abroad. It also welcomes contributions from young 
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authors, who are given the opportunity to publish their first papers in the 
Journal. All papers are evaluated by two expert reviewers, and if necessary 
by more than two reviewers. The Journal is printed in Serbian language and 
Cyrillic script, with summaries in English. Manuscripts sent by authors in 
one of the world languages   are printed in the original language, with a sum-
mary in Serbian. The Journal is divided into three sections: 1. scientific 
studies, 2. archival materials, memoir papers, and 3. reviews and necrolo-
gies. When determining the Contents of the Journal, the texts are arranged 
chronologically and thematically, depending on the topic being addressed. 
The first two sections of the Journal include abstracts, keywords, and sum-
mary. All published texts are assigned a UDC number according to the 
international library classification, and each volume contains an index of 
names. The Journal is published regularly, biannually, containing up to 25 
author sheets. The Jornal is exchanged with around 100 libraries in the world. 
Free online access to PDF version of the Journal is provided on the website: 
http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/
zbornik-matice-srpske-za-scenske-umetnosti-i-muziku/.
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СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ
UDC 782.071.1:929 Cijuk S.

782:050”18/19”

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

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

„ЛО ВОР ЗА ЛО ВО РОМ“ СУЛ ТА НЕ ЦИ ЈУК:  
ПО ВО ДОМ 150 ГО ДИ НА ОД РО ЂЕ ЊА  
ЗНА МЕ НИ ТЕ ОПЕР СКЕ ПЕ ВА ЧИ ЦЕ.  

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА ДИ ГИ ТА ЛИ ЗО ВА НЕ  
ПЕ РИ О ДИ КЕ ИЗ XIX И РА НОГ XX ВЕ КА**

СА ЖЕ ТАК: Ове го ди не на вр ша ва се 150 го ди на од ро ђе ња зна ме ни те опер ске 
пе ва чи це Сул та не Ци јук, јед не од нај у спе шни јих срп ских во кал них со лист ки ња ко је 
су де ло ва ле кра јем XIX и у пр вим де це ни ја ма XX ве ка. Овом сту ди јом же ли мо да под-
се ти мо на зна чај и до ме те умет нич ке де лат но сти ове ис так ну те срп ске пе ва чи це, као 
и да – при ме ном ино ва тив них ис тра жи вач ких ме то да ди ги тал не ху ма ни сти ке – пре зен-
ту је мо ана ли зу до ступ них по да та ка о Сул та ни Ци јук у ди ги та ли зо ва ној пре тра жи вој 
пе ри о ди ци при сут ној на пет на ци о нал них и ин тер на ци о нал них ин тер нет пор та ла. На 
тај на чин се, кроз са гле да ва ње ди ти га ли зо ва них на пи са на срп ском је зи ку и на стра ним 
је зи ци ма, по сто је ћа му зи ко ло шка и му зич ко-исто риј ска зна ња о пр вој срп ској со ло 
пе ва чи ци са ви со ким му зич ким обра зо ва њем, до пу ња ва ју и над гра ђу ју. Исто вре ме но, 
рад је по ла зи ште за бу ду ћа ис тра жи ва ња за сно ва на на ди ги тал ним по да ци ма ве за ним 
за му зи ку. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: му зич ко из во ђа штво, опе ра, со ло пе сма, „чи та ње из да ле ка“ 
(Dis tant Re a ding), ди ги та ли зо ва не но ви не и ча со пи си, ме то до ло ги ја, ди ги тал на ху ма-
ни сти ка.

Овај рад по све ћу јем мо јој дра гој про фе сор ки Рок сан ди Пе јо вић

* iva na per ko vic @fmu.bg.ac.rs
** Чла нак је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру акре ди то ва не на уч но и стра жи вач ке ор-

га ни за ци је, Фа кул те та му зич ке умет но сти, на ко јем је на уч ни рад у обла сти му зи ко ло ги је 
по др жа ло Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.
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Ове го ди не на вр ша ва се 150 го ди на од ро ђе ња зна ме ни те опер ске 
пе ва чи це Сул та не Ци јук (1871–1935),1 јед не од нај у спе шни јих срп ских 
во кал них со лист ки ња ко је су де ло ва ле кра јем XIX и у пр вим де це ни ја-
ма XX ве ка. Та ле нат ове упе ча тљи ве умет нич ке лич но сти при вла чио је 
па жњу штам пе, та ко да број и уче ста лост на пи са у но ви на ма и часопи-
си ма, на осно ву ко јих се мо гу ре кон стру и са ти њен жи вот, про фе сио нал-
не ак тив но сти и умет нич ки до ме ти, не из не на ђу ју. Шта ви ше, пе ри о-
ди ка и је сте при мар ни из вор већинe са зна ња о пр вој срп ској пе ва чи ци 
ко ја је сте кла ви со ко школ ско му зич ко обра зо ва ње и из гра ди ла зна чај ну 
ин тер на ци о нал ну ка ри је ру. Пре те жно исто ри о граф ски ори јен ти са ни 
му зи ко ло шки и му зич ко-исто риј ски тек сто ви у чи јем је фо ку су Сул-
та на Ци јук,2 ве ћин ски се – са свим ра зу мљи во ка да се има у ви ду те ма 
– за сни ва ју на ин фор ма ци ја ма из но ви на и ча со пи са пу бли ко ва них у 
ра спо ну од око 1890. до око 1935. го ди не.3 Већ је у ње ној де вет на е стој 
го ди ни, по чет ком но вем бра 1890. го ди не, Жен ски свет, је дан од ча со-
пи са на ме ње них ин фор ми са њу и за ба ви же на, пу бли ко вао вест о то ме 
да је мла да пе ва чи ца успе шно по ло жи ла при јем ни ис пит на Беч ком кон-
зер ва то ри ју му, где је упи са на као ре дов ни сту дент (Анон. 1890: 173), 
док је ви ше од пет на ест го ди на ка сни је, кри ти чар ли ста По зо ри ште, 
уве рен да ће се Ци ју ко ва „увек по но си ти ро дом и пле ме ном из ког је 
по ни кла“, ис ка зао же љу да „дич на“ умет ни ца „сти че ло вор за ло во ром“ 
(Хр. 1897: 47). Под стак ну ти сим бо ли ком ло во ра ко ја се по и сто ве ћу је 

1 У до ступ ним из во ри ма сре ће се пре зи ме Ци ју ко ва. Пе ва чи ца је два пу та ме ња ла пре-
зи ме због уда је, та ко да је из ве сно вре ме би ла Ци јук Ко ста, а ка сни је Ци јук Са вић или Ци-
ју ко ва Са вић. У овом ра ду опре де ли ли смо се да уни форм но ко ри сти мо пре зи ме Ци јук без 
су фик са, за то што је фор ма Ци ју ко ва (у сми слу ћер ке Ге ор ги ја тј. Ђор ђа Ци ју ка) за ста ре ла, 
а у овом тек сту пре зи ме је увек на ве де но уз лич но име, та ко да не ма ди ле ме да ли се ра ди 
о осо би жен ског по ла или не. 

2 Ми хо вил То мандл. Срп ско по зо ри ште у Вој во ди ни (1868−1919), 2. Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, 1954; Ми ли вој Јо ва но вић. „Сул та на Ци јук, јед на од пр вих на ших пе ва чи ца са ви со ком 
му зич ком спре мом. При лог исто ри ји му зи ке код нас.“ Збор ник Ма ти це срп ске. Се ри ја дру
штве них на у ка 10 (1955): 124–29; An ton Eberst. Mu zič ki bre vi jar gra da Vrš ca. No vi Sad: A. 
Eberst, 1978; Рок сан да Пе јо вић. Срп ско му зич ко из во ђа штво ро ман ти чар ског до ба. Бе о град: 
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, 1991; Рок сан да Пе јо вић. Опе ра и ба лет На род ног по зо
ри шта у Бе о гра ду (1882–1941). Бе о град: Фа кул тет му зич ке умет но сти, 1996; Рок сан да Пе јо вић. 
Срп ска му зи ка 19. ве ка. Из во ђа штво. Члан ци и кри ти ке. Му зич ка пе да го ги ја. Бе о град: Фа кул-
тет му зич ке умет но сти, 2001; Slo bo dan Tur la kov. Isto ri ja Ope re i Ba le ta Na rod nog po zo riš ta u 
Be o gra du: (do 1941), 2. Be o grad: Či go ja štam pa, 2005; Ma ri ja na Ko ka no vić Mar ko vić, Ve ra Mer kel. 
“Ci juk-Sa vić (Ci ju ko va-Sa vić), Sul ta na (Geb. Ci juk).” У: Ci jukSa vić (Ci ju ko vaSa vić), Sul ta na 
(Geb. Ci juk), 2019. https://www.mu si kle xi kon.ac .at /ml ?fra mes=no. и др.

Спо ме ни мо још и да тре нут но на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду сту дент ки ња 
Ду ња Бог да но вић при пре ма ма стер рад о Сул та ни Ци јук, под мен тор ством ва нр. проф. др 
Ма ри ја не Ко ка но вић Мар ко вић.

3 Ве ћи на из во ра по ти че из XIX ве ка, док ме ђу они ма из XX ве ка (на ро чи то три де се тих 
го ди на) пре о вла ђу ју на ја ве еми си ја Ра дио Бе о гра да у ко ји ма је Сул та на Ци јук на сту па ла. 
У ве зи са овим вид. гра фи кон 2.
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са сла вом, успе хом, по бе дом, па и бе смрт но шћу, у овом ра ду же ли мо 
да под се ти мо на, да нас до ста за бо ра вље не, зна чај и до ме те умет нич ке 
де лат но сти ове ис так ну те срп ске пе ва чи це. Ба ви мо се и те мом но вих 
са зна ња о срп ској му зич кој исто ри ји до ступ них за хва љу ју ћи са вре ме-
ним ди ги тал ним ре сур си ма. По ла зи ште су се то ви по да та ка до ступ ни 
у ди ги та ли зо ва ној пе ри о ди ци ко ја се на ла зи на ин тер не ту и ко ја се 
мо же ко ри сти ти уз по моћ „отво ре ног при сту па“ (Оpen Аccess). Дру гим 
ре чи ма, циљ ове сту ди је је сте да се, при ме ном ино ва тив них ис тра жи-
вач ких ме то да ди ги тал не ху ма ни сти ке,4 уз од го ва ра ју ће ви зу а ли за ци је, 
при ку пе и де ли мич но ана ли зи ра ју по да ци о Сул та ни Ци јук у ди ги та-
ли зо ва ној пре тра жи вој пе ри о ди ци до ступ ној на пет на ци о нал них и 
ин тер на ци о нал них ин тер нет пор та ла. На тај на чин ће се, кроз ком па-
ра тив но са гле да ва ње на пи са о пр вој срп ској со ло пе ва чи ци са ви со ким 
му зич ким обра зо ва њем, на срп ском је зи ку и на стра ним је зи ци ма, по-
сто је ћа му зи ко ло шка и му зич ко-исто риј ска зна ња ко ри го ва ти,5 до пу-
ни ти и над гра ди ти.6 На кон овe сту ди је, чи јој је из ра ди прет хо ди ло 
са чи ња ва ње нео п ход не ба зе по да та ка, усле ди ће и ра до ви са ком плек-
сни јим ди ги тал но-ис тра жи вач ким ме то да ма, ко ји ће, ве ру је мо, ука за ти 
и на но ве мо де ле, од но сно обра сце ре ле вант не за на уч но са гле да ва ње 
исто ри је срп ске му зич ке кул ту ре.

Пред ста ви мо украт ко, но вим по да ци ма из ди ги та ли зо ва не претра-
живe пе ри о ди ке до пу ње не, нај ва жни је сег мен те из би о гра фи је Сул та не 
Ци јук. Ро ђе на у Вр шцу, у по ро ди ци ко ја је не го ва ла љу бав пре ма му-
зи ци, Сул та на Ци јук је свој му зич ки та ле нат ис по љи ла већ у при ват-
ној жен ској шко ли на чи јем се че лу на ла зи ла Ма ри ја Кут ка. Сту ди ра ла 
је у Бе чу, на зна ме ни том кон зер ва то ри ју му Дру штва при ја те ља му зи ке 
(Ge sellschaft der Mu sik fre un de), ме ђу чи јим су сту ден ти ма би ли и Гви-
до Адлер (Gu i do Adler), Ху го Волф (Hu go Wolf), Гу став Ма лер (Gu stav 
Ma hler) и мно ги дру ги.7 Сул та на Ци јук је у пе ри о ду 1890–1895. учи ла 
пе ва ње у кла си проф. Јо ха не са Ре са (Perković 2006), по зна тог пе да го га, 
ме ђу чи јим су сту ден ти ма би ли, на при мер, Мо риц Фра у шер (Mo ritz 

4 Све че шће у упо тре би је и син таг ма „ди ги тал на му зи ко ло ги ја“, ме ђу тим, де ба та 
тер ми но ло шке при ро де за вре ђу је да бу де те ма за себ не рас пра ве.

5 При ме ра ра ди: у беч кој штам пи на во ди се да је Сул та на Ци јук Гр ки ња (Anon. 1894б), 
ве ро ват но због та да шње прак се да се при пад ни ци пра во слав не ве ро и спо ве сти по и сто ве ћу ју 
са грч ком на ци о нал но шћу. Рок сан да Пе јо вић на во ди да је „Бе ла Цр ква род но ме сто Сул та-
не Ци ју ко ве“ (Пејовић 1991: 170), иа ко је по зна то да је она ро ђе на Вр шчан ка. Франц Мец 
(Franz Metz) пак ис ти че да је пе ва чи ца ру мун ске на ци о нал но сти (Metz 2016).

Из дво је ни су са мо па ра диг ма тич ни при ме ри са ко ји ма смо се су сре ли при ли ком из ра де 
ове сту ди је, а њи хов уку пан број знат но је ве ћи.

6 С об зи ром на до ступ ност и при ро ду ма те ри ја ла, ода бра на ме то до ло ги ја у овом мо-
мен ту не мо же би ти сред ство за из град њу це ло ви те сли ке о де ло ва њу во кал не умет ни це.

7 О срп ским сту ден ти ма на Кон зер ва то ри ју му у Бе чу вид. и Per ko vić 2008.
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Fra uscher), по зна ти бас ко ји је ка сни је са ра ђи вао са Ма ле ром и про сла-
вио се по уло га ма у опе ре ма Ри хар да Ваг не ра (Ric hard Wag ner), и Ме-
ли та Хајм (Me lit ta He im), чла ни ца ан сам бла Oпере у Франк фур ту. Већ 
као сту дент Сул та на Ци јук на сту па ла је у Бе чу, у по зна тим са ла ма Бе-
зен дор фер (Bösendorfer) и Ер бар (Ehr bar), а од 1895. го ди не (ка да је и 
ди пло ми ра ла) би ла је ан га жо ва на у хам бур шком Град ском по зо ри шту. 
У Хам бур гу је, из ме ђу оста лог, ин тер пре ти ра ла ро ле из опе ра Ве бе ра 
(Carl Ma ria von We ber), али и Ваг не ра и Бру ноа (Al fred Bru ne au), о че му 
до са да у до ступ ној ли те ра ту ри ни је би ло ре чи. По зна то је да је по том у 
Мајн цу (1897) на сту па ла у уло зи Ел зе у опе ри Ло ен грин, док је у Ко вент 
гар де ну (Co vent Gar den) у Лон до ну 1898. го ди не ту ма чи ла Зи глин ду у 
опе ри Вал ки ра. Упра во те го ди не, не мач ки те нор Франц Ко ста (Franz 
Co sta), са ко јим је прет ход но на сту па ла и у Мајн цу, по ста је њен пр ви 
су пруг. 

На сту пи у европ ским опер ским ку ћа ма ни су би ли пре пре ка да 
Сул та на Ци јук ак тив но де лу је и на срп ској му зич кој сце ни. Пе ва ла је, 
на при мер, у Ве ли кој Ки кин ди, Бе лој Цр кви, Ста ром Бе че ју, Зе му ну, 
Ста рој Па зо ви, Вр шцу и Бе о гра ду. На кон јед ног од на сту па у Бе о гра ду, 
у част цр но гор ског кне за Ни ко ле Пр вог, од ли ко ва на је ор де ни ма Дани-
ло ва ре да и Св. Са ве (Анон. 1896). По зна то је још да је Сул та на Ци јук 
на сту па ла у Гра цу (1902), Пра гу, Мо скви и Пе тро гра ду. Го ди не 1904. 
уда ла се, по дру ги пут, за по зна тог пе ва ча, пе да го га и ор га ни за то ра му-
зич ко-сцен ског жи во та Жар ка Са ви ћа, са ко јим је на сту па ла у Оси је ку 
(KokanovićMarković, Мerkel 2019), а по том и у „Опе ри на Бу ле ва ру“ 
(1909–1911), као и у Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом Са ду (1911–
1913). На кон Пр вог свет ског ра та, ко ји је про ве ла у Вр шцу, Зе му ну и 
Хам бур гу, пре ла зи у За греб (Томандл1954), а 1928. го ди не се ли се у 
Бе о град. То ком 1932. и 1933. го ди не Ра дио Бе о град пре но сио је ње не 
на сту пе, по не кад уз прат њу Ра дио ор ке стра (Анон. 1933). У овом гра ду 
је, 1935. го ди не, окон чан жи вот Сул та не Ци јук Са вић. 

По ред већ спо ме ну тих уло га, би ла је за па же на и у уло га ма Мар-
жен ке (Про да на не ве ста), Сан ту це (Ка ва ле ри ја ру сти ка на), Не де (Па
ја ци), као и у број ним опе ре та ма (Kokanović Marković 2019).

При ли ком ис тра жи ва ња де лат но сти Сул та не Ци јук при ме ње не 
су, ка ко је и на го ве ште но у уво ду, пре тра ге ве ли ких ба за по да та ка које 
су до ступ не пу тем ин тер не та. Об у хва ће ни су сле де ћи он лајн из во ри: 

– пре тра жи ве ди ги та ли зо ва не исто риј ске но ви не Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду;8 

8 http://www.uni lib.rs/isto rij ske-no vi ne/pre tra ga-lat 
За хва љу јем др Ма ри ни Мар ко вић на пре тра зи и пре ли ми нар ном при ку пља њу де ла 

ди ги тал не гра ђе са овог пор та ла. 
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– ди ги та ли зо ва не ау стриј ске исто риј ске но ви не и исто риј ски ча со-
пи си;9 

– ин тер нет пор тал Еу ро пе а на:10 ов де су пре те жно – ка да је о ис тра-
жи ва ној те ми реч – до ступ не но ви не на не мач ком је зи ку;

– ар хив бри тан ских но ви на11 и 
– ар хив пе ри о ди ке На род не би бли о те ке Че шке Ре пу бли ке.12 

Ко ри шће ни су ис кљу чи во пор та ли са пре тра жи вим отво ре ним по-
да ци ма (open da ta). Прем да и би бли о те ке не ких дру гих гра до ва у ко-
ји ма је Ци ју ко ва на сту па ла та ко ђе по се ду ју ди ги та ли зо ва не исто риј ске 
но ви не, по да ци из њи хо вих ба за ни су, на жа лост, би ли до ступ ни.13 

При ку пље не ин фор ма ци је, у сми слу бро ја но вин ских чла на ка, 
огла са, кри ти ка, тек сто ва у ча со пи си ма, пре ва зи ла зе по број но сти све 
из во ре ко ји су до са да упо тре бља ва ни као при мар на гра ђа у до ступ ним 
пу бли ка ци ја ма о Сул та ни Ци јук. Кре и ра на је од го ва ра ју ћа ба за по да-
та ка, ка ко је већ на по ме ну то, и она је по слу жи ла као основ за да ља ис-
тра жи ва ња и ко ри сне ви зу е ли за ци је, тј. мре жне ди ја гра ме (гра фи ко ни 
1 и 2).14 Ка ко и Деј вид Хју рон (Da vid Hu ron) за па жа, упра во су раз вој 
ин тер не та и ди ги тал не ар хи ви сти ке омо гу ћи ли бо љу до ступ ност и 
лак ше при ку пља ње по да та ка (Hu ron 2013),15 што је у на шем слу ча ју 
ре зул ти ра ло би бли о гра фи јом са ви ше од 90 но вин ских на пи са пу бли-
ко ва них из ме ђу 1890. и 1933. у ко ји ма се спо ми ње Сул та на Ци јук. Нај-
ве ћи број пу бли ка ци ја из дат је из ме ђу 1894. и 1898. го ди не, што је при-
ка за но на гра фи ко ну 1.

Та бе ла 1: Хро но ло шки пре глед из во ра из ди ги та ли зо ва не пе ри о ди ке

Извор Датум
Жен ски свет 1. 9. 1890.
Жен ски свет 1. 11. 1890.
Жен ски свет 1. 3. 1891.
Жен ски свет 1. 4. 1891.
Жен ски свет 1. 6. 1891.

9 https://an no.on b.ac .at /
10 https://www.eu ro pe a na.eu /en /col lec ti ons/to pic/18-new spa pers
11 https://www.bri tis hnew spa pe rar chi ve.co.uk/
12 https://ndk.cz/se arch?doctypes=pe ri o di cal
13 Нпр. у За гре бу На ци о нал на и све у чи ли шна књи жни ца по се ду је пор тал „Ста ре хр ват-

ске но ви не“, ко ји за са да функ ци о ни ше у бе та вер зи ји, ме ђу тим, у но ви на ма ко је су до са да 
ди ги та ли зо ва не не ма по да та ка о Сул та ни Ци јук. По сто је и ди ги та ли зо ва не но ви не из Мајн ца, 
Пе тро гра да и Мо скве, али без отво ре ног при сту па (Clo sed Ac cess).

14 Гра фи ко ни су из ра ђе ни уз по моћ софт ве ра Pal la dio ко ји је на ме њен ви зу е ли за ци ји 
исто риј ских по да та ка: https://hdlab.stan ford.edu/pal la dio/

15 Шта ви ше, убр за ни раз вој тех но ло ги ја не сум њи во ће до ве сти до то га да у мо мен ту 
пу бли ко ва ња овог ра да, ко ли чи на до ступ них по да та ка бу де ве ћа не го што је то са да, у тре-
ну ци ма ка да га пи ше мо.
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Жен ски свет 1. 7. 1891.
Жен ски свет 1. 9. 1891.
Жен ски свет 1. 11. 1891.
Жен ски свет 1. 12. 1891.
Národní listy 22. 1. 1892.
Стра жи ло во 26. 1. 1892.
Жен ски свет 1. 5. 1892.
Жен ски свет 1. 10. 1892.
Жен ски свет 1. 5. 1893.
Жен ски свет 1. 9. 1893.
Жен ски свет 1. 11. 1893.
Жен ски свет 1. 1. 1894.
Ne ue Fre ie Pres se 19. 1. 1894.
Das Va ter land 20. 1. 1894.
Ne ue Fre ie Pres se 21. 1. 1894.
Die Pres se 24. 1. 1894.
Ne ue Fre ie Pres se 24. 1. 1894.
Ne u es Wi e ner Tag blatt 24. 1. 1894.
Das Va ter land 25. 1. 1894.
Ne u es Wi e ner Jo ur nal 25. 1. 1894.
Ne u es Wi e ner Tag blatt 30. 1. 1894.
Österreichische Mu sik und The a ter ze i tung 1894. (без да ту ма)
Sig na le für die mu si ka lische Welt 1894. (без да ту ма)
Ne ue Fre ie Pres se 10. 2. 1894.
Ne u es Wi e ner Tag blatt 10. 2. 1894.
Ost de utsche Rundschau 18. 2. 1894.
Die Pres se 12. 4. 1894.
Ne u es Wi e ner Tag blatt 12. 4. 1894.
Ost de utsche Rundschau 18. 4. 1894.
Жен ски свет 1. 5. 1895.
Wi e ner Sonn und Mon tagsZe i tung 13. 5. 1895.
Al to na er Nac hric hten 29. 8. 1895.
Ham bur ger Nac hric hten 1. 9. 1895.
Жен ски свет 1. 9. 1895.
Ham bur ger An ze i ger 12. 9. 1895.
Жен ски свет 1. 10. 1895.
Ham bur ger An ze i ger 29. 10. 1895.
Ham bur ger Nac hric hten 2. 12. 1895.
Ham bur ger Nac hric hten 4. 12. 1895.
Ham bur ger An ze i ger 13. 2. 1896.
Ham bur ger An ze i ger 19. 3. 1896.
Ham bur ger An ze i ger 22. 3. 1896.
Ham bur ger Nac hric hten 29. 3. 1896.
Ham bur ger An ze i ger 31. 3. 1896.
Ham bur ger Nac hric hten 31. 3. 1896.
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Ham bur ger Nac hric hten 3. 4. 1896.
Al to na er Nac hric hten 4. 4. 1896.
Ham bur ger An ze i ger 18. 4. 1896.
Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 1. 6. 1896.
Ма ле но ви не 18. 6. 1896.
Жен ски свет 1. 7. 1896.
Жен ски свет 1. 8. 1896.
По зо ри ште 28. 11. 1896.
Жен ски свет 1. 12. 1896.
По зо ри ште 31. 12. 1896.
Де ло, лист за на у ку, књи жев ност и дру штве ни жи вот 1. 4. 1897.
По зо ри ште 30. 4. 1897.
Жен ски свет 1. 5. 1897.
По зо ри ште 2. 6. 1897.
По зо ри ште 7. 6. 1897.
По зо ри ште 8. 6. 1897.
По зо ри ште 12. 6. 1897.
Жен ски свет 1. 7. 1897.
По зо ри ште 30. 11. 1897.
По зо ри ште 21. 12. 1897.
Lon don Eve ning Stan dard 9. 5. 1898.
Mor ning Post 10. 5. 1898.
Lon don Eve ning Stan dard 10. 5. 1898.
Glas gow He rald 11. 5. 1898.
Lon don Eve ning Stan dard 11. 5. 1898.
Mor ning Post 11. 5. 1898.
West min ster Ga zet te 12. 5. 1898.
St Ja mes’s Ga zet te 12. 5. 1898.
Lon don Eve ning Stan dard 12. 5. 1898.
Il lu stra ted Spor ting and Dra ma tic News 14. 5. 1898.
Lloyd’s We ekly New spa per 15. 5. 1898.
Lon don Daily News 16. 5. 1898.
The Sta ge 19. 5. 1898.
Truth 19. 5. 1898.
Gra zer Tag blatt 7. 12. 1902.
Gra zer Volksblatt 12. 12. 1902.
Gra zer Tag blatt 16. 12. 1902.
Не де ља 17. 1. 1910.
Жен ски свет 1. 2. 1912.
Ra dio Wi en 9. 9. 1932.
Прав да 13. 9. 1932.
Прав да 24. 7. 1933.
Прав да 25. 7. 1933.
Прав да 8. 11. 1933.
Прав да 9. 11. 1933.
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Нео п хо дан је осврт на ме то до ло шку па ра диг му: јед но од ис тра-
жи вач ких по ла зи шта на ла зи мо у ве ли ким и ком плек сним се то ви ма 
по да та ка, по зна тим као Big Da ta, ко ји је су ре ле вант ни и за са вре ме на 
му зи ко ло шка ис тра жи ва ња. Шта ви ше, по је ди ни на уч ни ци, као, на 
при мер, већ спо ме ну ти Хју рон, сма тра ју да ори јен та ци ја ка Big Da ta у 
ис тра жи ва њи ма му зи ке ни је пу ка оп се си ја ну ме рич ким вред но сти ма 
или „клеп то ман ска ком пул зи ја да се са ку пља, већ пра ви мо рал ни им пе-
ра тив“ (Hu ron 2013: 5). Као што и Вејд (Тillman Weyde) за па жа, ова кви 
по да ци су од зна ча ја за бо ље раз у ме ва ње му зи ке, укљу чу ју ћи обла сти 
као што су „пре тра жи ва ње, ар хи ви ра ње и ин дек си ра ње му зи ке, му зич-
ку про дук ци ју и обра зо ва ње“ (Weyde и др. 2014: 12). Ово ме би се, из 
ви зу ре ис тра жи ва ња де лат но сти Сул та не Ци јук, сва ка ко мо ра ла до да ти 
и му зич ка исто ри о гра фи ја, ко ја до би ја зна чај не под стре ке кроз но ве 
мо де ле ис тра жи ва ња за сно ва не на ди ги тал ним тех но ло ги ја ма. У том 
кон тек сту на ро чи то се ис ти че и кван ти та тив ни ме тод „чи та ња из да ле ка“ 
(Dis tant Re a ding) ко је је пре ви ше од пет на е стак го ди на раз вио исто-
ри чар и те о ре ти чар књи жев но сти Фран ко Мо ре ти (Fran co Mo ret ti), 
ко јем по све ћу је мо не ко ли ко на ред них па су са у овој рас пра ви.16

Осла ња ју ћи се на стан дар де Ини ци ја ти ве за ко ди ра ње тек ста (TEI 
– Text En co ding Ini ti a ti ve) за сту пље не у ди ги тал ним ху ма ни стич ким 
на у ка ма, Мо ре ти је увео по јам „чи та ње из да ле ка“, као опо зит „чи та њу 
из бли за“ (Clo se Re a ding) ко је под ра зу ме ва сту ди о зну ана ли зу тек ста, 
при че му се па жња ис тра жи ва ча усме ра ва на кри тич ку ин тер пре та ци-
ју и зна чај не, па чак и кључ не де та ље. С дру ге стра не, чи та ње из да ле ка 
– у ко јем је дис тан ца, ка ко се у ути цај ној сту ди ји Чи та ње из да ле ка 
(Dis tant Re a ding) на гла ша ва, за пра во, пред у слов за но ва са зна ња – пру жа 
мо гућ ност фо ку са на еле мен те ко ји су или знат но „ма њи“ или знат но 
„ве ћи“ од тек ста, да кле, на „сред ства, те ме, тро пе – или жан ро ве и систе-
ме“ (Mo ret ti 2013: 49–50). Дру гим ре чи ма, ком пју тер ска ана ли за ве-
ли ког бро ја тек сто ва, за сно ва на на ста ти стич кој ана ли зи, ра ду са би-
блио граф ским ба за ма по да та ка, ин ци пи ти ма, ме та по да ци ма, ну ди но ве 
пе р спек ти ве и, вр ло че сто, дру га чи је ис тра жи вач ке ре зул та те ка да је 
о исто ри ји књи жев но сти реч (Mo ret ti 2000: 208–209), што је Мо ре ти и 
по ка зао сво јим ис тра жи ва њи ма вик то ри јан ског ро ма на (Mo ret ti, Pi az za 
2007). Отво ре не су мо гућ но сти утвр ђи ва ња обра за ца ве за них за про-
стор но-ге о граф ску ди стри бу ци ју, на при мер, од ре ђе ног књи жев ног 
жан ра, про ме не у во ка бу ла ру или се ман ти ци, или за мре же од но са из-
ме ђу ка рак те ра, о че му пи ше и Естел Жу бер (Estel le Jo u bert), у не дав-
но об ја вље ном члан ку по све ће ном „чи та њу из да ле ка“ при ме ње ном на 
фран цу ску му зич ку кри ти ку (Jo u bert 2021). Све ово од зна ча ја је и за 

16 Вид. и Per ko vić и др. 2020. 
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му зи ко ло шка ис тра жи ва ња, и пред ста вља ко ри сну екс тен зи ју по сто-
је ће ме то до ло ги је.

Чи та ње из да ле ка, чи та ње из бли за и „ве ли ко не про чи та но“ (Gre at 
Un read) – што је син таг ма ко ју је Мо ре ти пре у зео од Мар га рет Ко ен 
(Co hen 2009) – сви ови пој мо ви не рас ки ди во су по ве за ни са ка но ном, 
ко јем се при сту па из пер спек ти ве стра те шког кон струк та. По Мо ре-
ти је вом ми шље њу, „чи та ње из бли за“, тј. ана ли тич ка ин тер пре та ци ја 
јед ног тек ста или ма лог бро ја тек сто ва, не ми нов но оја ча ва ка нон, буду-
ћи да је не мо гу ће да је дан на уч ник про чи та ком пле тан кор пус из во ра 
ре ле вант них за те му ко ју ис тра жу је. По сто ји, ка ко он ис ти че, ве ли ки јаз 
из ме ђу ка нон ских и не ка нон ских тек сто ва ко ји (још увек?) ни су по ста-
ли део ка но на и ко ји су за бо ра вље ни. Ипак, Мо ре ти ис ти че, ови тек сто-
ви чи не „99,5 про це на та свет ске књи жев но сти ко ја се на ла зи из ван ‘све-
тих’ тра ди ци ја“ (LeyPoldt 2011: 854). У му зи ко ло ги ји ве ли чи на ка но на 
екс по нен ци јал но ра сте уко ли ко у ви ду има мо ра зно вр сне мо ду се по сто-
ја ња јед ног му зич ког де ла (ка да је о ди ги тал ној фор ми реч, пр вен стве но 
се ра ди о тек сту ал ним/ви зу ел ним и ау дио фај ло ви ма).

Иа ко је Мо ре ти јев при ступ под ста као кри ти ча ре на по ле ми ке у 
ко ји ма сe кључ не при мед бе из но се на ра чун нео по зи ти ви зма (AsCa ri 
2014), фе ти ши за ци је тех но ло ги је (SChu es sler 2017), ста во ва да чи та ње 
из да ле ка мо же за ме ни ти чи та ње из бли за (SChulz 2011), и, пре све га, 
по зи ци је у ко јој је про цес „пра вог“ чи та ња ис тра жи ва ча за ме њен ком-
пју тер ским софт ве ри ма, ње го ва при ме на у му зи ко ло ги ји, уко ли ко се 
вр ши са ме ром и без за не ма ри ва ња уо би ча је них му зи ко ло шких „ала та“, 
мо же да ти до бре ре зул та те. 

Као што су Сти вен Ро уз (Step hen Ro se) и са рад ни ци ис та кли, тре-
нут но је нај ве ћи део ин фра струк ту ре намењенe му зи ко ло шком ис тра-
жи ва њу (нпр. Gro ve Mu sic On li ne) осми шљен та ко да се „пре тра ге 
пр вен стве но вр ше пре ма име ни ма ком по зи то ра“ (Ro se et al. 2015: 657), 
а гу би се из ви да чи ње ни ца да се бо га ти ди ги тал ни из во ри мо гу пре-
тра жи ва ти и пре ма „ло ка ци ја ма, из да ва чи ма, из во ђа чи ма, жaнровима, 
дру штве ним прак са ма или обра сци ма ми гра тор них кре та ња“ (Rose, 
TuP Pen 2014: 1). Све је ве ћи број би бли о те ка и ар хи ва ко ји сво је се то ве 
по да та ка чи не до ступ ним и отво ре ним пу тем ин тер не та, а ор га ни заци-
је као што су RISM (Réper to i re In ter na ti o nal des So ur ces Mu si ca les) или 
RILM (Réper to i re In ter na ti o nal de Littéra tu re Mu si ca le) већ су по ка за ле 
по тен ци јал ко ји во ди ка но вим от кри ћи ма и обо га ћи ва њу до са да шњих 
са зна ња о исто ри ји му зи ке. Мо же се на ве сти илу стра ти ван при мер, 
на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у про јек ту A Big Da ta Hi story of Mu sic 
то ком 2014. и 2015. го ди не у Ве ли кој Бри та ни ји. На и ме, са мо стал на из-
да ња Пле је ло вих (Ig na ce Pleyel) ком по зи ци ја по бро ју пре ма шу ју изда ња 
Хајд но вих (Franz Jo seph Haydn) ком по зи ци ја (TuP Pen et al. 2016: 80–81). 
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Раз у ме се да овај по да так не мо ра би ти ре ле ван тан у ак си о ло шком 
сми слу, али ра до зна лог ис тра жи ва ча мо же да под стак не на да љи рад 
по ве зан са овим на ла зом.

Вра ћа ју ћи се на раз ма тра ње „ло во ри ка ма овен ча не“ Сул та не Ци јук, 
по све ти ће мо се пр во из во ри ма на срп ском је зи ку, а по том ће мо па жњу 
усме ри ти на ино стра ну пе ри о ди ку. Тех ни ка чи та ња из да ле ка ко ри-
шће на је де ли мич но, у сми слу при ку пља ња и пре ли ми нар не об ра де 
по да та ка; на ред не ана ли зе вр ше не су на тра ди ци о на лан на чин. Је дан 
од ре зул та та „мо ре ти јев ског при сту па“ гра ђи ве за ној за пе ва чи цу чији 
се ју би леј обе ле жа ва ове го ди не пре зен то ван је на гра фи ко ну 1, из ко јег 
се мо же ви де ти да су то ком пе ри о да 1895–1897. ње ној де лат но сти јед наку 
па жњу по све ћи ва ли ли сто ви на срп ском, као и они на не мач ком је зи ку. 

Гра фи кон 1: Мре жни ди ја грам пе ри о ди ке (из во ра у ко ји ма се спо ми ње Сул та на Ци јук) 
пре ма го ди на ма пу бли ко ва ња

У но ви на ма и ча со пи си ма на срп ском је зи ку рас про стра ње на је 
прак са на во ђе ња кри тич ких освр та пу бли ко ва них у ино стра ним но-
ви на ма. Раз у ме се, пре те жно се ра ди о афир ма тив ним на во ди ма, на 
осно ву ко јих ће срп ски чи та о ци сте ћи ути сак о ус пе си ма опер ске пе ва-
чи це ро дом из Вр шца. По ду жи ци та ти че сто су пра ће ни ро ман ти чар-
ски ин то ни ра ним ко мен та ри ма о умет нич ком и кул тур ном зна ча ју 
европ ски про сла вље не умет ни це, же ља ма да она на ста ви са успе шним 
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ра дом и про мо ви ше сво је на ци о нал но по ре кло. При ме ра ра ди, у ча со-
пи су Жен ски свет из 1895. го ди не пре но си се део кри ти ке ин тер пре-
та ци је опе ре Ча роб ни стре лац пу бли ко ва не у хам бур шким но ви на ма, 
а за њим сле ди ег зал ти ра ни за кљу чак:

„Оно што по чет ни ци да је из гле да за бу дућ ност на по зор ни ци, глас, 
шко ла и по ја ва, све то има гђи ца Сул та на Ци ју ко ва и баш ти да ро ви 
чи не, да је пр ва ње на игра на чу ве ној свет ској по зор ни ци у глав ној уло зи 
та ко сјај но ус пе ла. – Обе ари је от пе ва ла је ве штач ки, из ра ђе ним и окру глим 
гла сом. У пр вој бе ше ‘мо ли тва Ага ти на’ ла ка и ти ха, и та ко дир љи ва, 
да је за не ла слу ша о це.“ Исти лист твр ди да је гђи ца Сул та на Ци ју ко ва 
„до бро шко ло ва на и об да ре на пе ва чи ца, и да ће вред но ћом мо ћи до ћи 
до вр хун ца сла ве у све ту умет но сти.“ – Та ко хам бур шки лист, а ми томе 
ни ти мо же мо шта до да ти, ни ти од у зе ти, но мо же мо у ра до сти, са срп ским 
по но сом клик ну ти: Жи ве ла на ша умет ни ца, и срет на би ла! (Анон. 1895).

По ред то га, у до ма ћој штам пи ре дов не су би ле ве сти о из вр сном 
при је му на сту па ин тер на ци о нал но афир ми са не пе ва чи це на срп ској 
сце ни. Илу стра тив ни су, у том по гле ду, де ло ви „Из ве шта ја При вре ме не 
упра ве Срп ског на род ног по зо ри шта о ста њу и ра ду Срп ске на род не 
по зо ри шне дру жи не“, пу бли ко ва ног кра јем 1897. го ди не. На и ме, те 
го ди не Сул та на Ци јук на сту пи ла је са овим те а тар ским удру же њем у 
Зе му ну, Бе о гра ду и у Ста рој Па зо ви, ту ма че ћи уло ге Јо ван ке (Жа не те) 
у Ма се о вој (Vic tor Massé) опе ри чи ји је уо би ча је ни на слов у срп ској 
сре ди ни био Јо ван чи ни сва то ви (у ори ги на лу: Les no ces de Je an net te) 
и Га ла тее у Су пе о вој (Franz von Suppé) јед но чин ки Ле па Га ла теа (Die 
schöne Ga lathée). У Ста рој Па зо ви ин тер пре та ци ја умет ни це при мље на 
је са оду ше вље њем: 

По же љи ме сног по зо ри шног од бо ра до ла зи ла је гђи ца Сул та на 
Ци ју ко ва и у Ст. Па зо во [sic.] и ту је иза шла на по зор ни цу као Га ла те ја 
у „Ле пој Га ла те ји,“ и као Јо ван ка у „Јо ван чи ним сва то ви ма“. Као „Ле па 
Га ла те ја“ та ко се до па ла пу бли ци, да се та ша љи ва опе ра мо ра ла по но-
ви ти на оп ште зах те ва ње (Анон. 1897а: 86).

Бу ду ћи да је Срп ска на род на по зо ри шна дру жи на у Ста рој Па зо ви 
на сту па ла то ком чи та ве сед ми це (9–16. ју на 1897. го ди не), прет по ста-
вља мо да се, за пра во, ра ди ло о ре при зном из во ђе њу, а не о по на вља њу 
Су пе о вог во кал но-ин стру мен тал ног сцен ског де ла то ком исте ве че ри, 
прем да у исто ри ји му зи ке слич ни при ме ри (исти на, не и ка да је реч о 
де ли ма овог ком по зи то ра) ни су не по зна ти.17 

17 Нпр. бу фо опе ра Тај ни брак До ме ни ка Чи ма ро зе (Do me ni co Ci ma ro sa) ко ја је из ве-
де на два пу та то ком исте ве че ри 7. фе бру а ра 1792. го ди не, на зах тев ца ра Ле о пол да Дру гог.
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Ана ли за но ви на и ча со пи са на срп ском је зи ку по ка зу је да пре о вла-
ђу ју тек сто ви чи ји са др жај у пот пу но сти оправ да ва син таг му „ло вор 
за ло во ром“ у ве зи са де лат но шћу Сул та не Ци јук. Рас про стра ње не су 
ве сти о де ло ва њу умет ни це или кри ти ке, од но сно при ка зи, ње них ин-
тер пре та ци ја. Кри ти ча ри су, го то во без ика квих ди со нан ци, ис ти ца ли 
шко ло ван глас Сул та не Ци јук, ујед на чен, али не и ве ли ки оп сег ње ног 
гла са, пле ме ни ти и фин тон, про ми шље но фра зи ра ње, ге не рал но до бру 
тех ни ку и „вла да ње гла сом“, про ду бље ну глу му, ра до се освр ћу ћи и 
на ње ну при јат ну и ле пу по ја ву (упор. спи сак из во ра у та бе ли 1). У том 
кон тек сту илу стра ти ван је ко мен тар па ро ха из Ста рог Бе че ја, ко ји је 
при ка зао кон церт (и за ба ву) Про свет не за дру ге Срп ки ња, одр жан 31. 12. 
1911. (13. 1. 1912, по но вом ка лен да ру). На ступ Сул та не Ци јук опи сао 
је на сле де ћи на чин:

На по зор ни цу сту па им по зант на ју нон ска по ја ва г-ђе Са вић-Ци ју-
ко ве, као ка ква срп ска Ту снел да. Са мом сво јом по ја вом осва ја пу бли ку, 
а кад још за чу ше онај ди ван ње зин глас, оно фи но схва ћа ње и из ва ђа ње 
нај не жни јих ме ло ди ја, ону ве ли ку ве шти ну и тех нич ку умет ност, оно ти-
тра ње и ла ко ћу у из ва ђа њу, за чу ђе но сти са тих ве ли ких и ле пих глâсних 
спо соб но сти, истин ском ди вље њу и ужи ва њу ви дљи ви знак бе ше оно 
ду го трај но пље ска ње и кли ца ње. Жи ве ла! (Степанов 1912: 36).

Ус хи ће ни и емо ци о нал ни опис Сте па но ва, са асо ци ја ци ја ма и на 
рим ску и на гер ман ску ми то ло ги ју, јед но је од све до чан ста ва о ста ту су 
Сул та не Ци јук у срп ској му зич кој кул ту ри то га до ба, али и о фа сци-
на ци ји пу бли ке ње ним во кал ним спо соб но сти ма, глу мом и по ја вом. 

Од мно штва на пи са слич ног ка рак те ра раз ли ку је се, до не кле, кри-
ти ка све то сав ске бе се де Пе вач ког дру штва „Зо ра“ у Бе чу, одр жа не 1892. 
го ди не у спо мен на пре ми ну лог Ла зу Ла за ре ви ћа (Јовановић 1892), чији 
је циљ, ка ко са зна је мо из на ја ве истог до га ђа ја из пра шких но ви на На
род ни лист (Národní listy), био и при ку пља ње сред ста ва за срп ске сту ден-
те у Бе чу (Anon. 1892). Кри ти чар Јо ван Јо ва но вић18 освр ће се на ин тер-
пре та ци ју две ју Шу бер то вих (Franz Schu bert) со ло пе са ма из ци клу са 
Ле па мли на ри ца (оп. 25): 

Гђца Сул та на Ци ју ко ва пе ва ла је Не стр пље ње и Ра до зна о ца, обо-
је од Шу бер та. Гђца Ци ју ко ва, као по чет ни ца, иза бра ла је се би су ви ше 
те жак за да так, ни је да кле ни чу до што га ни је мо гла нај бо ље ре ши ти. 
Од пе ва чи це, ко ја би хте ла до бро да из ве де Шу бер то ве ства ри, обич но се 
и пре све га из и ску је осим ле па гла са и тех ни ке још и скроз му зи кал но 

18 Прет по став ка је да се ра ди о срп ском ле ка ру ко ји је из ме ђу 1887. и 1893. го ди не сту-
ди рао ме ди ци ну у Бе чу. 
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раз у ме ва ње па да мо же ни ан со ва ти као што ва ља. Ме ђу тим гђца исти-
на има мек, за о кру гљен, при ја тан и чист глас, али јој не до ста је тех ни ке 
и фи но ће у ре про дук ци ји. Да ље не ма оне, ре кли би смо, ста ло же не мир-
но ће, без ко је пра ви ве штак не мо же ни по сто ја ти... Осим то га је го спо-
ђи ца, као што је то ка рак те ри сти ка сва ког по чет ни ка, от пе ва ла и глав не 
и спо ред не па са же истом рев но шћу – оту да она не пре глед ност у је дин-
ству ком по зи ци је. Но ми се на да мо, да ће се гђца Ци ју ко ва – да ро ви та 
и озбиљ на уче ни ца беч ког кон зер ва то ри ју ма – мо ћи све бо ље ужи ве ти 
у за дат ке кла сич ког ка ли бра и да је вре ме ном че ка ле па бу дућ ност на 
му зич ком по љу (Јовановић 1892: 60).

Упа дљи во је ма њи број на ја ва на сту па Сул та не Ци јук или огла са 
у штам пи на срп ском је зи ку у по ре ђе њу са ино стра ном пе ри о ди ком, 
као што се мо же ви де ти на гра фи ко ну 2, на ко јем се при ка зу је ди стри-
бу ци ја раз ли чи тих но ви нар ских жан ро ва (оглас, кри ти ка или вест) у 
ана ли зи ра ној пе ри о ди ци. При ме ћу је се да су ве сти (у сми слу раз ли-
чи тих вр ста оба ве ште ња ве за них за Сул та ну Ци јук) и кри ти ке ре ла-
тив но рав но мер но при сут ни у до ступ ним ди ги та ли зо ва ним из во ри ма. 
Зна чај но је да су у беч ким, хам бур шким, лон дон ским и но ви на ма из 
Гра ца исти огла си по на вља ни и по не ко ли ко пу та пре из во ђе ња, као и 
да је пу бли ка оба ве шта ва на о евен ту ал ним по ме ра њи ма кон це ра та због 
бо ле сти умет ни це. О ино стра ној штам пи би ће ви ше ре чи у на став ку 
из ла га ња.

Ме ђу ма ло број ним огла си ма из до ма ће пе ри о ди ке на ла зе се они 
из ча со пи са По зо ри ште пу бли ко ва ни у не ко ли ко бро је ва из 1897. го-
ди не. Је дан од њих је сте „рас по ред за кон церт“ ко ји се од ви јао по сле 
чи но ва „ша љи ве игре“ До бре све доџ бе 8. (20) ју на 1897. го ди не (сл. 1). 
За ни мљи во је да је пр ви део кон цер та Сул та на Ци јук за по че ла из во-
ђе њи ма де ла ком по зи тор ки-ама те ра: ба ро не се Ма тил де фон Рот шилд 
(Mat hil de, Ba ro ness Willy de Rothschild) и ру ске кне ги ње Је ли са ве те 
Ва си љев не Ко чу беј (Ели са ве та Ва сильев на Ко чу бей). Ова прак са није 
би ла рас про стра ње на у срп ској му зич кој кул ту ри то га до ба; реч је о 
те ми ко ја за слу жу је ду бљу кон тек сту а ли за ци ју у не ком на ред ном ис тра-
жи ва њу. На кон то га, при ка за ла је сво је опер ске до ме те из во де ћи ари је 
и ан сам бле (са М. Мар ко ви ћем) из опе ра Ваг не ра, Вер ди ја и Ле он ка-
ва ла, да би „кон це рат“ за вр ши ла со ло пе смом Ива на Зај ца. Чи ње ни ца 
да пе ва чи ца овом при ли ком ни је ода бра ла де ла срп ских ком по зи то ра 
(и ина че, у до ступ ним из во ри ма не ма ин фор ма ци ја о то ме да је из во-
ди ла со ло пе сме срп ских ау то ра; из во ди ла је, ме ђу тим, уло ге из опе ра 
срп ских ком по зи то ра, тач ни је, јед ну уло гу Стан ке из опе ре На уран ку 
Ста ни сла ва Би нич ког), за раз ли ку од Мар ко ви ћа, вред на је да љег раз-
ма тра ња.
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Сл. 1. Про грам кон цер та ко ји је Сул та на Ци јук одр жа ла у Но вом Са ду  
8/20. ју на 1897. го ди не (Анон. 1897б) 

Чи ни се да је де ла Ма тил де фон Рот шилд Сул та на Ци јук из во ди-
ла и у Бе чу, пет го ди на пре кон цер та у Но вом Са ду, на сту па ју ћи са 
ви о ли ни стом Еми лом Кин сом (Emil Kühns) и пи ја нист ки њом Ма ри јом 
фон Ти мо ни(Ma rie von Ti mo ni) 12. фе бру а ра 1894. го ди не. У беч кој са ли 
Ер бар ин тер пре ти ра ла је Брам со ву пе сму Von ewi ger Li e be, као и „нове 
пе сме фон Рот шилд“. Пе ва чи ца је ока рак те ри са на као „упе ча тљи ва и 
гра ци о зна по ја ва“, а па жњу кри ти ча ра при ву кле су и две но ве пе сме 
ко је пот пи су је Фон Рот шилд. Су де ћи по овом из во ру, реч је о осо би 
мушког ро да ко ја „ни у ствар но сти ни у умет но сти ни је ба рон“, што 
је ау то ра на пи са под ста кло да ис так не ка ко „и са ма де ла при па да ју 
сред њем ста ле жу, али се не на ла зе на ње го вом вр ху“ (B. 1894б: 10). Има-
ју ћи у ви ду ка сни ји ре пер то ар Сул та не Ци јук, прет по став ка је да се 
ипак ра ди о де ли ма Ма тил де фон Рот шилд; по сто ји мо гућ ност да кри-
ти чар из Бе ча ни је имао у ви ду пол ком по зи то ра „но ви те та“ с об зи ром 
на чи ње ни цу да се у про гра му на не мач ком је зи ку, тј. кри ти ци, на ла зе 
са мо ини ци ја ли Ф. М. 
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Гра фи кон 2: Мре жни ди ја грам но ви нар ских жан ро ва на пи са у ди ги та ли зо ва ној  
пе ри о ди ци у ко ји ма се спо ми ње Сул та на Ци јук 

До ступ ни ди ги та ли зо ва ни из во ри из Бе ча све до че и о дру гим кон-
цер ти ма на ко ји ма је Сул та на Ци јук на сту па ла са мно го број ним во-
кал ним и ин стру мен тал ним умет ни ци ма, ин тер пре ти ра ју ћи пре те жно 
со ло пе сме и ре ла тив но ма ли број опер ских ари ја. У са ли Без ен дор фер 
на сту па ла је са ви о лон че ли стом Жа ном Же рар ом (два пу та, по чет ком 
1894. го ди не: 26. ја ну а ра и 12. фе бру а ра); за ни мљи во је да се у јед ној 
од кри ти ка пр вог на сту па спо ми ње као ме цо со пран, „са ле пим гла сом 
и до брим ме то дом“ (Аnon. 1894а: 279 Dur und Moll OK), док се у дру гој 
кри ти ци ис ти че да је „г-ца Ци јук ве о ма та лен то ва на за сце ну“ (B. 1894a: 
7). Из на ја ва и из кри ти ке дру гог кон цер та са зна је мо да је из во ди ла 
пе сме „Шу бер та, Брам са, Голд мар ка и Шу ма на ле пим, до бро обра зо-
ва ним гла сом на тем пе ра мен тан на чин“ (W. 1894: 8). У апри лу исте 
го ди не по но во је на сту пи ла у ис тој са ли, са пи ја нист ки њом Ма ри јом 
Кри сти јан (Ma rie Chri stian) и ви о ли ни стом Адол фом Фре ли хом (Adolph 
Fröhlich). Кри ти чар је про ко мен та ри сао њен „при ја тан, јак со пран“ и 
„охра бру ју ћи апла уз на кон пе ва ња Ели за бе ти не ари је ‘Dich’ Te u re Hal le, 
Grüß Ich Wi e der“ из дру гог чи на опе ре Тан хој зер Ри хар да Ваг не ра, док 
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је у ве зи са со ло пе сма ма имао оштри ји став: сма трао је да је пе ва чи ца 
из бо ром „ба нал ног пе ву ше ња“ по ка за ла да јој је „по треб на до дат на са-
мо спо зна ја“ (Anon. 1894б: 5). На жа лост, ни је по зна то о ко јим се де ли ма 
ра ди.

Очи глед но, као сту дент ки ња Сул та на Ци јук вр ло је ак тив но на сту-
па ла у Бе чу. Углав ном се – на осно ву до ступ них из во ра – ра ди о за јед-
нич ким кон цер ти ма с дру гим мла дим из во ђа чи ма, док су на ње ном 
ре пер то а ру у то вре ме до ми ни ра ле со ло пе сме. 

У ба за ма по да та ка хам бур шких но ви на ко ри шће ним за ову сту ди-
ју на ла зе се пр вен стве но по да ци о опер ским уло га ма до де ље ним Султа-
ни Ци јук, као и ин фор ма ци је о са мо јед ном кон цер ту. Та ко са зна је мо 
да је она ин тер пре ти ра ла уло гу Ага те из опе ре Ча роб ни стре лац, да 
је у Ваг не ро вој опе ри Вал ки ра има ла уло гу јед не од Вал ки ра, у ви ше 
на вра та, као и уло гу Фри ке, док је у опе ри Су мрак бо го ва ту ма чи ла 
Гу друн. Сул та на Ци јук је на сту пи ла и у Бру но о вој опе ри На пад на млин 
(Der Sturm auf die Mühle, ориг. L’at ta que du mo u lin) у уло зи Же не вјев. 
Уче ство ва ла је и у из во ђе њи ма ну ме ра из Мен дел со но вог ора то ри ју ма 
Или ја (Eli ah, дво стру ки квар тет Denn er hat se i nen En geln be fo hlen). На-
жа лост, у кри ти ке из пе ри о ди ке пу бли ко ва не у Хам бур гу ни смо има ли 
увид. У та бе ли 2 на ве де ни су из во ри у ко ји ма се на ла зе по да ци о ан га-
жма ни ма, пре ма до ступ ним ди ги та ли зо ва ним хам бур шким но ви на ма.

Та бе ла 2: Пре глед из во ра у ко ји ма се на ла зе по да ци о ан га жма ни ма у на ве-
де ним но ви на ма

Уло га Ага те У ло га  
Фри ке 

У ло га  
Же не вје в

У ло га јед не  
од Вал ки ра 

Кон церт ни на ступ,  
из во ђе ње дво стру ког 
квар те та из  
ора то ри ју ма Или ја 

У ло га  
Гудрун

Altonaer  
Nac hric hten 
29. 8. 1895, 1.
Ham bur ger 
Nac hric hten 
1. 9. 1895, 20.

Ham bur ger 
An ze i ger 
12. 9. 1895, 8.

Ham bur ger 
Nac hric hten 
3. 12. 1895, 
14.
Ham bur ger 
Nac hric hten 
4. 12. 1895, 
12.

Ham bur ger  
An ze i ger 
29. 10. 1895, 8.
Ham bur ger  
An ze i ger 
13. 2. 1896, 8.
Ham bur ger  
An ze i ger 
19. 3. 1896, 8.
Ham bur ger  
An ze i ger 
22. 3. 1896, 4.

Ham bur ger Nac hric hten 
29. 3. 1896, 22.
Ham bur ger An ze i ger 
31. 3. 1896, 8.
Ham bur ger Nac hric hten
2. 4. 1896, 6.
Al to na er Nac hric hten 
4. 4. 1896, 2 (при каз, 
име С. Ци јук се са мо 
спо ми ње)

Ham bur ger 
An ze i ger 
18. 4. 1896, 
8.

До ступ но је че тр на ест тек сто ва из бри тан ских но ви на у ко ји ма се 
спо ми ње Сул та на Ци јук; сви они об ја вље ни су из ме ђу 9. и 19. ма ја 1898. 
го ди не. Спо ме ну ти на пи си по све ће ни су из во ђе њу Ваг не ро ве опе ре 
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Валкирa у Кра љев ској опе ри Ко вент гар де ну у Лон до ну, одр жа ном 11. 
ма ја, у ко јој је пе ва чи ца на сту пи ла у уло зи Зи глин де. У по ре ђе њу са 
оста лим гра до ви ма из ко јих су ана ли зи ра не ди ги та ли зо ва не но ви не, 
лон дон ска пе ри о ди ка из два ја се по де та љи ма и сло је ви то сти уви да у 
умет нич ке до ме те Сул та не Ци јук. За ни мљи во, по сто ја ли су пла но ви да, 
на кон по став ке Вал ки ре, Ко зи ма Ваг нер (Co si ma Wag ner) при су ству је 
из во ђе њи ма Пр сте на Ни бе лун га у Лон до ну, али они ни су ре а ли зо ва ни.19 
Да је су, мо жда би се су пру га зна ме ни тог ре фор ма то ра опе ре упо зна ла 
са ин тер пре та ци ја ма Сул та не Ци јук.

Ро ла Зи глин де пр во бит но је би ла на ме ње на бри тан ској пе ва чи ци 
Ели Ра сел (El la Rus sell), али је до не та од лу ка да се она ипак по ве ри 
не ко ме ко до бро вла да не мач ким је зи ком. У крат ком ро ку до де ље на је 
Сул та ни Ци јук. По сле пре ми је ре кон ста то ва но је да она „до бро глу ми 
и има при ја тан глас, ко ји ипак ни је без ви бра та“ (Аnon. 1898а: 1264). 
Па жња је у кри ти ка ма по све ћи ва на ње ној при влач но сти и шар му (Аnon. 
1898б), „слат ком и не жном гла су“, иде ал ном за „ме ку љу бав ну му зи ку 
Зи глин де, чи ји су драм ски ге сто ви ди вље опи је но сти али и ти хог за-
до вољ ства љу ба ви пре ма Зиг мун ду ис ка за ни на за ди вљу ју ћи на чин“ 
(Аnon. 1898в: 15). Кри ти чар ли ста St. Ja mes’s Ga zet te опи су је „но ву Зи-
глин ду“ сле де ћим ре чи ма:

иа ко ни је моћ на или стра стве на, она по се ду је емо ци о нал не ква ли те те 
и леп глас. У ве ли ком љу бав ном ду е ту пе ва ла је са то ли ко не жно сти и 
не се бич но сти, са мо о дри ца ња, а лу та ње по гле дом и ње не круп не очи 
да ли су јој јед но ста ван и не вин из глед. Ко нач но, она је јед на од ма ло број-
них пе ва чи ца Ваг не ро вих уло га за ко је се мо же ре ћи да по се ду ју „шарм“ 
– ка ко лич ни, та ко и умет нич ки (H. S. E. 1898: 13).

У до са да шњим на пи си ма о срп ској опер ској умет ни ци ни је би ло 
мно го освр та на њен на ступ у Лон до ну, па су спро ве де на ис тра жи ва ња, 
да кле „по пу ни ла“ не ке пу ко ти не у по сто је ћим са зна њи ма. 

На са мом кра ју, вред но је још јед ном ис та ћи да је ово пр во ис тра-
жи ва ње ди ги тал них до ступ них ре сур са о „ло во ри ка ма овен ча ној“ 
Сул та ни Ци јук у го ди ни ње ног ју би ле ја ука за ло на но ве ин фор ма ци је 
и њи хо ве из во ре, мо гућ но сти про ду бљи ва ња по сто је ћих уви да, као и на 
из ве сне бу ду ће прав це ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, ни ова сту ди ја ни је 
„оста ла иму на“ на не ке про бле ме ти пич не за ди ги тал ну ху ма ни сти ку, 
а то је не пот пу ност се то ва по да та ка и не у јед на че ност ме та по да та ка 
ко ји,20 раз у ме се, оте жа ва ју или у пот пу но сти оне мо гу ћа ва ју ком плек-
сни је кон тек сту а ли за ци је, а на ро чи то ге не ра ли за ци је. Упр кос то ме, 

19 Lon don Daily News, 16. 5. 1898.
20 Вид. и Perković и др. 2020. 
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овај рад „от кљу чао“ је ино ва тив не ис тра жи вач ке иза зо ве, од ко јих су 
не ки већ ис так ну ти у прет ход ном из ла га њу: нпр. од нос Сул та не Ци јук 
пре ма на ци о нал ном му зич ком на сле ђу, ње на ин тер пре та ци ја де ла же-
на ком по зи то ра, од нос пу бли ке пре ма ње ним умет нич ким и дру гим 
ус пе си ма и др. Осим то га, зна ча јан бу ду ћи по тен ци јал са гле да ва мо и 
у ис тра жи ва њу „мре же“ му зи ча ра и дру гих ис так ну тих кул тур них 
лич но сти са ко ји ма је Сул та на Ци јук на сту па ла, од но сно са ра ђи ва ла, 
ко ја би по мо гла у бо љем де фи ни са њу ње не по зи ци је ме ђу та да шњим 
опер ским и дру гим из во ђа чи ма, а мо жда и ука за ла на не ке ва жне и 
дру га чи је аспек те по ве зи ва ња про фе си о нал ног му зи ча ра, то ли ко ва-
жног у про це су из град ње ка ри је ре. Ко нач но, ве ру је мо да би и бу ду ћа 
се ман тич ка ком пју тер ска ана ли за на пи са, за сно ва на на тех ни ци text 
mi ninga, ма шин ског уче ња и „об ра де“ при род них је зи ка (Na tu ral Lan
gu a ge Pro ces sing – NLP) би ла од лич но по ла зи ште за (не ком пју тер ско) 
ич ши та ва ње не ких но вих обра за ца у исто ри ји срп ске му зич ке кул ту ре 
из бли за.
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Iva na B. Per ko vić

“LaurelafterLaurel”bySultanaCijuk:OntheOccasionof
the150thAnniversaryoftheBirthoftheFamousOperaSinger.

ResearchofDigitizedPeriodicalsfromthe19thandEarly20thCenturies

Sum mary

This year marks the 150th an ni ver sary of the birth of the fa mo us ope ra sin ger Sul-
ta na Ci juk (1871–1935), one of the most suc cessful Ser bian vo cal so lo ists who per for med 
at the end of the 19th and in the first de ca des of the 20th cen tury. This study po ints to the 
im por tan ce and sco pe of the ar ti stic ac ti vity of this pro mi nent Ser bian sin ger. In ad di tion 
‒ by applying in no va ti ve re se arch met hods of di gi tal hu ma ni ti es ‒ an analysis of the ava-
i la ble da ta on Sul ta na Ci juk in di gi ti zed se ar cha ble pe ri o di cals on fi ve na ti o nal and in-
ter na ti o nal in ter net por tals is pre sen ted. In met ho do lo gi cal terms, at ten tion is paid to 
in no va ti ve di gi tal hu ma ni stic re se arch such as big da ta and dis tant re a ding; the im por-
tan ce of text mi ning for fu tu re re se arch in this fi eld is al so po in ted out. The aut hor is of 
opi nion that the ap pli ca tion of the se tec hno lo gi es in mu si co logy, if do ne in mo de ra tion 
and wit ho ut ne glec ting the usual mu si co lo gi cal “to ols”, can gi ve good re sults.

The study analyzes over 90 ar tic les from di gi ti zed se ar cha ble new spa pers and open 
ac cess ma ga zi nes from Vr šac, No vi Sad, Bel gra de, and ot her ci ti es in which pe ri o di cals 
ha ve been pu blis hed in the Ser bian lan gu a ge, as well as from Ger man, Au strian, Czech, 
and Bri tish so ur ces. Pe ri o di cals in the Ser bian lan gu a ge are con si de red se pa ra tely with 
dra wing at ten tion to the com mon fe a tu res, fol lo wed by the analysis of the fo re ign texts. 
So me facts abo ut Sul ta na Ci juk not ava i la ble in pre vi o us mu si co lo gi cal and mu si cal hi story 
ar tic les abo ut this sin ger are pre sen ted.

The pa per con clu des with so me to pics for fu tu re re se arch, such as the at ti tu de of Sul-
ta na Ci juk to wards the na ti o nal mu si cal he ri ta ge, her in ter pre ta tion of the works of wo men 
com po sers, the at ti tu de of the au di en ce to wards her ar ti stic and ot her suc ces ses, etc. In 
ad di tion, sig ni fi cant fu tu re re se arch po ten tial can be fo und in the “net work” of mu si ci ans 
and ot her pro mi nent cul tu ral fi gu res with whom Sul ta na Ci juk per for med or col la bo ra ted. 
It wo uld help to bet ter de fi ne her po si tion among ope ra and ot her per for mers of the ti me, 
and per haps po int to so me dif fe rent but im por tant aspects of in ter con nec ting of pro fes-
si o nal mu si ci ans, so im por tant in the ca re er bu il ding pro cess. Fi nally, it is po in ted out 
that the fu tu re se man tic com pu ter analysis of ar tic les, ba sed on the tec hni que of text 
mi ning, mac hi ne le ar ning, and na tu ral lan gu a ge pro ces sing   (NLP) wo uld be an ex cel lent 
star ting po int for (non-com pu ter) clo se re a ding of so me new pat terns in the hi story of 
Ser bian mu sic cul tu re.

Keywords: mu si cal per for man ce, ope ra, so lo song, dis tant re a ding, di gi ti zed newspa-
pers and ma ga zi nes, met ho do logy, di gi tal hu ma ni ti es.
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ЈА СНА Д. ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти Но ви Сад, док то ранд*

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

СРП СКО-ХР ВАТ СКИ ОД НО СИ  
У МУ ЗИЧ КОМ ЖИ ВО ТУ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ  

ДО ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ис тра жу је се ди на ми ка срп ско-хр ват ских од но са у 
му зич ком жи во ту Срем ске Ми тро ви це по сма тра ном као суп сти ту тив на фор ма ци ја у 
ко ју су упи са не по ли тич ке тен зи је и ре лак са ци је из ме ђу Ср ба и Хр ва та. Уста но вље не 
су тач ке пре се ка из ме ђу укљу чи вих – над на ци о нал них/ју го сло вен ских, и ис кљу чи вих 
– ет но на ци о на ли стич ких, иден ти фи ка ци ја. На ци о нал не по де ле ми тро вач ког гра ђан ства 
про јек то ва ле су се кроз осни ва ње за себ них срп ских и хр ват ских кул тур них удру же-
ња ко ја су ис ти ца ла на ци о нал ну при пад ност у свом на зи ву. Но ми нал но за сно ва на на 
обе ле жа ва њу раз ли ка, пе вач ка дру штва че сто су у прак си му зич ког и кул тур ног жи-
во та Срем ске Ми тро ви це би ла окре ну та ка са рад њи. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: срп ско-хр ват ски од но си, Срем ска Ми тро ви ца, му зич ки жи вот, 
иден ти тет, Сла во љуб Лжи чар, Пе тар Кран че вић. 

По ла зе ћи од ста ва да је умет ност увек дру штве ни фе но мен, у овом 
ра ду циљ је раз ма тра ње ме ђу на ци о нал них ре ла ци ја из ме ђу Ср ба и 
Хр ва та у му зич ком жи во ту Срем ске Ми тро ви це као ур ба не сре ди не 
ко ја је то ком мо дер ног до ба би ла (и оста ла) гра нич но под руч је из ме ђу 
два на ро да, баш као и под руч је њи хо ве ин тен зив не кул тур не раз ме не. 

Ка ко му зич ки жи вот Срем ске Ми тро ви це ни је не ки за се бан, де по-
ли ти зо ва ни ре зер ват, већ кул тур на ствар ност об ли ко ва на де лат ним дру-
штве ним си ла ма у од ре ђу ју ћим исто риј ским окол но сти ма, по ли тич ке 
од но се из ме ђу Ср ба и Хр ва та тре ба схва ти ти као део оп ште дру штве не 
ди на ми ке ко ја про из во ди све сво је аспек те, па та ко и оне ко ји у го во ру 
умет но сти и на у ка о умет но сти ма има ју пред знак естет ске ау то но ми је. 
На пи та ње о на чи ну на ко ји се по ли тич ки од но си из ме ђу Ср ба и Хрва та 
ре флек ту ју у де ло ва њу ак те ра и ин сти ту ци ја ко ји су „дик ти ра ли ри там“ 

* ja sna.ta na si je vic @gmail.co m
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му зич ког жи во та Срем ске Ми тро ви це до Дру гог свет ског ра та ни је 
мо гу ће од го во ри ти без ана ли зе исто ри о граф ских дис кур са1 о ме ђу соб-
ним од но си ма два ју жно сло вен ска на ро да по ве за на је зи ком и по ре клом, 
а раз дво је на ди вер гент ним то ко ви ма европ ске исто ри је упи са ним у 
њи хов кул тур ни и по ли тич ки иден ти тет. На кон та кве ана ли зе, ко ја у 
овом ра ду има функ ци ју ка ли бра ци је епи сте мо ло шког и ме то до ло шког 
апа ра та, му зич ки жи вот Срем ске Ми тро ви це по ја вљу је се као ме сто 
су сре та Ср ба и Хр ва та у кон фи гу ра ци ји та ча ка пре се ка из ме ђу опо-
зит них „флук се ва же ље“ за укљу чи вим ју го сло вен ским и ис кљу чи вим 
ет но на ци о на ли стич ким иден ти фи ка ци ја ма.

На ра тив о срп ско-хр ват ским од но си ма не мо гу ће је за ми сли ти без 
освр та на ком пле мен тар не и кон ку рент ске ре ла ци је из ме ђу на ци о нал-
не и (ју го)сло вен ске иде је, као ни без ува жа ва ња зна ча ја тих ре ла ци ја 
за мо дер ну осло бо ди лач ку по ли тич ку кул ту ру Ср ба и Хр ва та, те њи-
хо ве ет но цен трич не исто ри о граф ске дис кур се. Урав но те же на сли ка о 
ре флек си ји срп ско-хр ват ских од но са на му зич ки жи вот јед не гра нич не 
сре ди не ка ква је Срем ска Ми тро ви ца зах те ва кри тич ку дис тан цу не 
са мо пре ма овим ме ђу соб но су прот ста вље ним исто ри о граф ским тра-
ди ци ја ма већ и пре ма прак си ни ве ла ци је кон фликт них зо на кроз сво-
ђе ње ком плек сних фе но ме на на зна чењ ски ста бил не по зи ти ви стич ке 
опи се. Та кво сво ђе ње, при ме ра ра ди, на ла зи мо у по сто је ћим ра до ви ма 
о му зич ком жи во ту Срем ске Ми тро ви це та мо где се тај жи вот иден ти-
фи ку је као аспект гра ђан ске кул ту ре чи је ма ни фе ста ци је има ју „на цио-
нал ни и па три от ски ка рак тер“.2 Из ван иде о ло шког хо ри зон та ет но цен-
трич не исто ри о гра фи је, син таг ма „на ци о нал ни и па три от ски ка рак тер“ 
ни је не у трал ни опис јед ног исто риј ског фе но ме на, већ озна ка за по ље 
су ко ба из ме ђу си ла иден ти тет ске хо мо ге ни за ци је, по све ће не обе ле жа-

1 О срп ско-хр ват ским од но си ма пи са ли су: Ва си ли је Кре стић, Ни ко ла Жу тић, Де јан 
Ми ка ви ца, Не над Ле ма јић, Jo an na Ra pac ka, Со фи ја Бо жић, Ми ла Дра го је вић, Вје ран Па вла-
ко вић, Јан ко Ве се ли но вић, Ма ри на Илић, Сте ван Мач ко вић, То ми слав Жиг ма нов, Дар ко 
Га ври ло вић, Не ма ња Ду кић, Сла вен Ба чић, Ма рио Ба ре, Фи лип Шки љан, Дра го Жу па рић 
Иљич, Је ле на Ма рић, Ју ли ја Шво ња, Алек сан дар Сто ја но вић, Бру но Виг ње вић, Ди но Бу љат, 
Ја сми на Сто ја но вић, Иво Пи лар, Иван Ри бар и дру ги. О срп ско-хр ват ским од но си ма у му-
зи ци радовe je об ја вио му зи ко лог Ми лош Ма рин ко вић.

2 „Ује ди ње на омла ди на срп ска и њен од нос пре ма кул тур ним уста но ва ма по ста ће мо дел 
ра да гра ђан ских кул тур них дру шта ва. Ми тро вач ко гра ђан ство има ће ве ли ког уде ла у овом 
по кре ту. Исте 1864. го ди не, ка да Ма ти ца срп ска из Пе ште пре ла зи у Но ви Сад, у Ми тро ви-
ци су осно ва ни Срп ска гра ђан ска чи та о ни ца и Срп ска цр кве на пе вач ка дру жи на. Из спи ска 
осни ва ча Срп ске гра ђан ске чи та о ни це ко ји са др жи 116 име на, ја сно је да ме ђу њи ма до ми-
ни ра ју тр гов ци, за на тли је и чи нов ни ци, уз по не ког офи ци ра и при пад ни ка оних за на тли ја 
ко ја се у ли те ра ту ри де фи ни шу као сло бод на за ни ма ња. По ред оку пља ња ра ди чи та ња штам-
пе и књи га, одр жа ва не су за ба ве, а по узо ру на Ма ти цу срп ску и све ча не све то сав ске бе се де. 
Свим овим ма ни фе ста ци ја ма би ло је за јед нич ко да су има ле на ци о нал ни и па три от ски ка-
рак тер“ (новаковић 2016: 73).
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ва њу гра ни ца на ци о нал ног би ћа/те ла, и си ла ко је се тој хо мо ге ни за-
ци ји су прот ста вља ју. Уме сто као на ци о нал ну и па три от ску по ка рак-
те ру, ми тро вач ку гра ђан ску му зич ку кул ту ру тре ба по сма тра ти кроз 
при зму исто ри је срп ско-хр ват ских од но са као ску па до га ђа ја и про це-
са усме ре них ка 

1) кон сти ту и са њу на ци о нал них иден ти те та – срп ског и хр ват ског 
– кроз ме ха ни зам обе ле жа ва ња раз ли ка; 

2) кон сти ту и са њу над на ци о нал ног иден ти те та – ју го сло вен ског 
– кроз ме ха ни зам обе ле жа ва ња слич но сти/по ду дар но сти/срод но сти. 

Ова ана ли тич ки упо тре бљи ва ди хо то ми ја при па да ши рој три пар-
тит ној схе ми у ко јој функ ци ју тре ћег чла на има иден ти тет ски инерт на 
ру рал но-ва ро шка кул ту ра о ко јој има ма ло ма те ри јал них тра го ва и 
чи ја је му зи ка пред мет ет но му зи ко ло шких пре не го му зи ко ло шких ис-
тра жи ва ња. Реч је о му зи ци ко ја пра ти оби ча је, сва ко днев ни при ват ни 
жи вот, рад и до ко ли цу суб ор ди ни ра них дру штве них гру па по ти сну тих 
из гра ђан ске јав не сфе ре. С об зи ром на не у хва тљи вост ове му зи ке у 
из во ри ма ко ји ма тре нут но рас по ла жем, у ра ду ћу се за др жа ти на му-
зич кој кул ту ри Срем ске Ми тро ви це обе ле же ној „цен три фу гал ним“ 
на ци о на ли стич ким и „цен три пе тал ним“ ју го сло вен ским дру штве но-
по ли тич ким им пул си ма ко ји су дру штве ни жи вот Ср ба и Хр ва та усме-
ра ва ли ка „брат ској“ са рад њи и шо ви ни стич ком су ко бу за јед ни ца. 

Осци ла ци је у срп скохр ват ским од но си ма
Пре крет ни цу у мо дер ној исто ри ји срп ско-хр ват ских од но са пред-

ста вља Беч ки књи жев ни до го вор из 1850. го ди не. За хва љу ју ћи за ла га њу 
Ву ка Ка ра џи ћа, Ива на Ма жу ра ни ћа и дру гих ис так ну тих пред став ни-
ка срп ске и хр ват ске ин те ли ген ци је, по ве зи ва ње Ју жних Сло ве на до би ло 
је, ре а ли за ци јом иде је о срп ско-хр ват ском књи жев ном је зи ку, сво ју нај-
зна чај ни ју ма ни фе ста ци ју све до ства ра ња за јед нич ке ју го сло вен ске 
др жа ве. Па ра лел но са кул тур ним збли жа ва њем Ср ба и Хр ва та оп ста-
ја ли су њи хо ве те ри то ри јал не раз ми ри це и ме ђу кон фе си о нал но не по-
ве ре ње.3 Чи та ва дру га по ло ви на XIX ве ка обе ле же на је на из ме нич ним 
ја ча њем атрак ци о них и ре пул сив них си ла из ме ђу срп ских и хр ват ских 
дру штве них ели та у Хаб збур шкој мо нар хи ји, а кра јем Пр вог свет ског 

3 Вер ску осно ву хр ват ско-срп ске не тр пе љи во сти Ни ко ла Жу тић на ла зи у де кла ра цији 
о уни ји усво је ној на Са бо ру у Фи рен ци 1439. го ди не, од ко је „Све та Рим ска цр ква чвр сто ве-
ру је да ни ко ко не при па да Ка то лич кој цр кви, не са мо не зна бо шци не го Ју де ји, ни је ре ти ци, ни 
ши зма ти ци, не мо гу ући у цар ство не бе ско, не го ће сви по ћи у вјеч ни огањ, ко ји је спре мљен 
за ђа во ле, ако се пред смрт не обра те пра вој цр кви“ (Жутић 2005: 47). Жу тић за кљу чу је да 
је овом де кла ра ци јом „у стар ту ство ре на стра те ги ја вер ског екс клу зи ви зма, из у зет не вер ске 
не тр пе љи во сти пре ма не ри мо ка то ли ци ма“ (Исто).
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ра та си ле атрак ци је до ве ле су до ства ра ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, би ва ју ћи ве ли ким де лом и по ни ште не тим чи ном. 

Че сто су кон крет ни исто риј ски до га ђа ји ути ца ли на про ме ну сме ра 
кре та ња на „оси ро та ци је“ у срп ско-хр ват ским од но си ма. Ау стро-угар-
ска на год ба из 1867. го ди не ути ца ла је на по ли тич ку син хро ни за ци ју 
срп ских и хр ват ских на ци о нал них ин те ре са. Већ сле де ће 1868. го ди не 
Хр ват ско-угар ском на год бом осла бљен је за јед нич ки срп ско-хр ват ски 
фронт. По што су фор мал но сте че ни еле мен ти др жав но сти хр ват ском 
плем ству и гра ђан ству би ли сла ба уте ха за ре ал ну за ви сност од Угар ске, 
Ср би и Хр ва ти су на из бо ри ма 1871. го ди не за јед но по ка за ли не за до-
вољ ство уни о ни стич ком упра вом и ду а ли стич ким си сте мом (уп.: крестић 
1988: 109). Ре ви зи ја Хр ват ско-угар ске на год бе (1873) при вре ме но је 
„сло ми ла кич му“ срп ско-хр ват ске со ли дар но сти, а ау стро у гар ска оку-
па ци ја Бо сне и Хер це го ви не (1878) до дат но је учвр сти ла не је дин ство 
уну тар ју жно сло вен ског кор пу са. У два де се то го ди шњем раз до бљу 
вла де Ку е на Хе дер ва ри ја (1885–1903) срп ско-хр ват ски од но си би ли су 
не ста бил ни. Ме ђу соб но при бли жа ва ње од ви ја ло се у опо зи ци о ној штам-
пи оба на ро да. Упр кос ср бо фоб ним ста во ви ма Ан те Стар че ви ћа, у ви ше 
на вра та и у ра зним обла сти ма јав ног жи во та уо ча вао се ен ту зи ја зам 
пре ма срп ско-хр ват ској са рад њи, ко ја се, из ме ђу оста лог, огле да ла и у 
све жи вљој уза јам но сти из ме ђу срп ске и хр ват ске књи жев не сце не. 
Го ди не 1896. осно ва на је чак и Ује ди ње на срп ска и хр ват ска омла ди на. 
Ме ђу тим, ан ти срп ске де мон стра ци је у За гре бу 1902. го ди не по љу ља ле 
су по бољ ша не срп ско-хр ват ске од но се. Иа ко је ко а ли ци јом хр ват ских 
и срп ских стра на ка у ау стро у гар ском пар ла мен ту 1905. го ди не оства рен 
за ви дан сте пен ко хе зи је, анек си јом Бо сне и Хер це го ви не три го ди не 
ка сни је ау стро у гар ска вла да по но во је ус пе ла да за ва ди Ср бе и Хр ва те.

Кра јем Пр вог свет ског ра та Ср би и Хр ва ти су се об ре ли у за јед нич-
кој ју жно сло вен ској др жа ви чи ји је дру штве но по ли тич ки жи вот био 
ис пу њен на пе то сти ма у сфе ри ме ђу на ци о нал них од но са. Ини ци јал но 
не по ве ре ње ис ка за но је спо ром из ме ђу по бор ни ка цен тра ли зма и фе-
де ра ли зма, ка да се до ми на ци ји уни та ри стич ко-цен тра ли стич ких сна-
га жу стро су прот ста ви ла Хр ват ска ре пу бли кан ска се љач ка стран ка. 
По ли тич ки су коб из ме ђу на ци о нал но остра шће них пред став ни ка Срба 
и Хр ва та вр ху нац је до сти гао 1928. го ди не, ка да су у бе о град ској скуп-
шти ни уби је ни за ступ ни ци Хр ват ске се љач ке стран ке. Ше сто ја ну ар-
ском дик та ту ром „хр ват ско пи та ње“ ни је ре ше но, ни ти је ње го вом ре-
ша ва њу до при не ла про ме на на зи ва др жа ве с ад ми ни стра тив ним пре-
у ре ђе њем. По те зи кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа кон ти ну и ра но су 
у на ци о на ли стич ким хр ват ским кру го ви ма до жи вља ва ни као из дан ци 
ве ли ко срп ске хе ге мо ни је. Ра ди кал на на ци о на ли стич ка хр ват ска ре ак-
ци ја до би ла је шо ви ни стич ки и из ра зи то ми ли тан тан ка рак тер. Го ди не 
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1932. фор ми ран је уста шки по крет на че лу са Ан том Па ве ли ћем. Иа ко до 
из би ја ња Дру гог свет ског ра та уста ше ни су има ле зна чај ни ју по др шку 
у хр ват ском јав ном мње њу, же ља за са мо стал ном др жа вом је сте има ла 
све ја че упо ри ште ме ђу Хр ва ти ма. Уби ство кра ља Алек сан дра пред ста-
вља ло је но ви атен тат на срп ско-хр ват ско по ве ре ње. То ком дру ге по ло-
ви не 30-их го ди на срп ско-хр ват ски од но си је су до не кле кон со ли до ва ни, 
али је на лич је спо ра зум них ком про ми са из ме ђу пред став ни ка ета бли-
ра них по ли тич ких оп ци ја би ло ја ча ње ме ђу ет нич ке мр жње и ре ар ти-
ку ла ци ја ју го сло вен ства у кон тек сту со ци ја ли стич ке ре во лу ци је. На-
да ље, исто ри ја Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске пред ста вља нај мрач ни је 
по гла вље у срп ско-хр ват ским од но си ма. Раз о бру че но на си ље у НДХ 
отво ри ло је то ли ко ду бо ку „ра ну“ на те лу срп ско-хр ват ских од но са да 
де це ни је по ли ти ке „брат ства и је дин ства“ ни су ус пе ле да је „за це ле“, 
на шта ука зу је и об но вље но „кр во лип та ње“ у бал кан ским ра то ви ма 
90-их го ди на. 

Срем ска Ми тро ви ца у мре жи срп скохр ват ских од но са 
На јав ни дру штве ни жи вот ми тро вач ке ва ро ши на ци о нал не и 

вер ске раз ли ке из ме ђу Ср ба и Хр ва та ни су има ле зна чај ни ји ути цај 
то ком пр ве по ло ви не XIX ве ка. Тек у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, с пре-
о вла да ва њем на ци о нал не иде је у по ли тич ком има ги на ри ју му ју жно сло-
вен ских на ро да, до ла зи до зна чај ни је иден ти тет ске ди фе рен ци ја ци је 
ми тро вач ког гра ђан ства. На ро чи то је рас пу шта ње Вој не гра ни це 1871. 
го ди не у Срем ској Ми тро ви ци до ве ло до сна жног раз во ја на ци о на ли-
зма пра ће ног осни ва њем по ли тич ких и кул тур них ор га ни за ци ја с на-
ци о нал ним пред зна ком. Тре ба ре ћи да је за ши ри европ ски кон текст 
овог пе ри о да ка рак те ри стич но убр за но рас та ка ње ари сто крат ске ко смо-
по лит ске кул ту ре на пар ти ку лар не тра ди ци је ко је су по сву да кул тур-
ни жи вот усме ра ва ле ка обе ле жа ва њу, кон стру и са њу, раз гра ни че њу и 
хо мо ге ни за ци ји на ци о нал них иден ти те та.

Па ра лел но са за хла ђе њи ма и ото пља ва њи ма у по ли тич кој сфе ри 
срп ско-хр ват ских од но са ја вља ли су се трен до ви ком пе ти ци је и са-
рад ње на кул тур ном пла ну. У исто риј ској пер спек ти ви ком пе ти ци ја 
се ве зу је за на ци о на ли стич ки пар ти ку ла ри зам, а са рад ња за ин те гра-
тив но (ју го)сло вен ство, прем да се на ци о нал на и ју го сло вен ска иде ја 
код Ср ба и Хр ва та у дру гој по ло ви ни XIX ве ка ни су на ла зи ле са мо у 
кон ку рент ском већ и ком пле мен тар ном од но су. Упр кос сво је вр сној 
не раз мр си во сти, на ци о на ли стич ко и ју го сло вен ско ро до љу бље ни су 
има ли исте ме ха ни зме за иде о ло шку ин тер пе ла ци ју. Док је на ци о на-
ли зам по се зао за обе ле жа ва њем раз ли ка, над на ци о нал на ју го сло вен ска 
иде о ло ги ја осла ња ла се на обе ле жа ва ње срод но сти. Прак се обе ле жа ва ња 
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раз ли ка и срод но сти у дру штве ном жи во ту Срем ске Ми тро ви це ви дљи-
ва је у шко ла ма, удру же њи ма, спорт ским ор га ни за ци ја ма, штам пи, чи-
та о ни ца ма, би бли о те ка ма, по зо ри шту, пе вач ким дру штви ма. Ни на кон 
ује ди ње ња Ср ба и Хр ва та у Кра ље ви ну СХС обе ле жа ва ње раз ли ка и 
срод но сти ни је из гу би ло на ак ту ел но сти, већ је, на про тив, би ва ло све 
ин тен зив ни је до по чет ка Дру гог свет ског ра та.

Пре ма ре чи ма Јо ва на Удиц ког, ду го го ди шњег упра ви те ља основ-
не шко ле и школ ског над зор ни ка у Ми тро ви ци, то ком XIX ве ка у овом 
гра ду су по сто ја ле, за Ср бе: Срп ска на род на основ на шко ла, а за Хрва те 
са оста лим на ци ја ма: Му шка оп ћа пуч ка шко ла и Жен ска шко ла. Док 
је Срп ска шко ла би ла под ста ра њем Срп ске пра во слав не цр кве не оп-
шти не, пуч ка шко ла би ла је под над зо ром школ ског од бо ра Град ске 
оп шти не (удицки 1994: 202). Ка ко на во ди Удиц ки, Срп ска на род на 
основ на шко ла ужи ва ла је ве ли ки углед, јер је има ла за циљ да уче ни ке 
опи сме ни по на став ном пла ну и про гра му ко ји је про пи са ла др жа ва, 
али и да пру жи што бо љи вер ски од гој мла дих у бор би про тив ге р ма-
ни за ци је и ма ђа ри за ци је (1994: 203). По ре ме ће ност од но са из ме ђу Ср ба 
и Хр ва та огле да ла се у про свет ним при ли ка ма за вре ме ба на Ма жу ра-
ни ћа, ка да су вој но гра нич не и ци вил не вла сти у Хр ват ској на сто ја ле 
да срп ске шко ле пре тво ре у ко му нал не и учи не их сред ством за по ка-
то ли ча ва ње и хр ва ти зо ва ње. Ова квим на сто ја њи ма, нај ор га ни зо ва нији 
и нај сна жни ји от пор про тив ко му на ли са ња срп ских шко ла пру жи ли 
су Ср би из Сре ма по се ду ју ћи пре ђа шње ис ку ство у пар ла мен тар но-по-
ли тич ким бор ба ма (уп.: крестић 1991: 197–264). На су прот по де ли на 
срп ске и хр ват ске шко ле, са гле да не кроз при зму груп не све сти мо би-
ли са не око иден ти тет ских раз ли ка, пе ри од на кон Пр вог свет ског ра та 
од ли ку је до ми на ци ја по ли ти ке (над)на ци о нал ног ује ди ње ња, чи ји је 
ре зул тат уки да ње шко ла с на ци о нал ним пред зна ком. Срп ску на род ну 
шко лу и оп ће пуч ке шко ле за ме ни ле су му шка и жен ска основ на шко ла. 
Обе су ра ди ле по но вом др жав ном про гра му ко ји је про па ги рао ју го-
сло вен ство. 

Све оно што се де ша ва ло у јав ној сфе ри Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, ка сни је Кра ље ви не Ју го сла ви је, а у ве зи с тен зи ја ма и ре-
лак са ци ја ма срп ско-хр ват ских од но са, има ло је од је ка у жи во ту ђа ка 
и на став ни ка ми тро вач ких шко ла. Со фи ја Бо жић у ра ду „Срп ско-хр ват-
ски од но си у хр ват ским шко ла ма из ме ђу два свет ска ра та“ на во ди да 
на ци о нал на и по ли тич ка опре де ље ња на став ни ка у ме ђу рат ном ју го-
сло вен ском дру штву ни су би ла тај на, већ се „до бро зна ло ко је ло ја лан 
гра ђа нин, одан ју го сло вен ској др жа ви и ју го сло вен ској иде ји, а ко се 
при кло нио по ли тич ким сна га ма ко је су те жи ле раз би ја њу за јед ни це 
ју го сло вен ских на ро да“ (2003: 234). У ци љу бор бе за фор ми ра ње сво је 
на ци о нал не др жа ве хр ват ски по ли тич ки пред став ни ци по тен ци ра ли 
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су ви ђе ња о не рав но мер ном по ло жа ју Хр ва та у Ју го сла ви ји, те су кроз 
ту при зму по сма тра ли и про свет ни си стем, оп ту жу ју ћи га за фа во ри-
зо ва ње срп ских у од но су на хр ват ска обе леж ја кул тур ног иден ти те та 
(уп.: БоЖић 2003: 234). Стал ни про блем у рас плам са ва њу тен зи ја из-
ме ђу Ср ба и Хр ва та би ло је пи та ње пи сма. У хр ват ском про свет ном 
си сте му, ћи ри ли ца је рет ко би ла у упо тре би.

Ми тро вач ка штам па би ла је још јед но огле да ло у ко јем су се ре флек-
то ва ли срп ско-хр ват ски од но си, баш као и од но си из ме ђу хе ге мо ног 
– ау стриј ског и ма ђар ског, и суб ор ди ни ра ног – срп ског и хр ват ског, 
дру штве но по ли тич ког су бјек та. Цен зу ра и за пле не ти ра жа би ле су 
глав ни на чин за су зби ја ње ка ко на ци о на ли стич ког, та ко и про ју го сло-
вен ског дис кур са у гла си ли ма срп ских и хр ват ских по ли тич ких стра-
на ка. При ме ра ра ди, ми тро вач ки Хр ват ски бра ник, бли зак пра ва ши ма, 
од 1898. го ди не био је ре дов но пред мет цен зу ре због по ли тич ких ко мен-
та ра. Опо зи ци о ни став Хр ват ског бра ни ка те ме љио се на на ци о нал ном 
шо ви ни зму и кле ри ка ли зму, па су на уда ру кри тич ке оштри це овог ли ста 
че сто би ли Ср би (уп.: прица 1969: 138). Вла да Ку е на Хе дер ва ри ја је сте 
цен зу ри са ла ме ђу на ци о нал ну су рев њи вост ис по ље ну у члан ци ма Хр ват
ског бра ни ка „Рав но прав ност у Хр ват ској“, „Про сла ва Зма је ва Ју би ле ја“ 
и „Ср би мед со бом“, али је ова ак ци ја сво јим ре пре сив ним ка рак те ром 
са мо ини ци ра ла но ве раз до ре. 

У ме ђу рат ној др жа ви Ју жних Сло ве на штам па је на ста ви ла да рас-
плам са ва тен зи је из ме ђу Ср ба и Хр ва та. По во дом два де сет и пр ве го-
ди шњи це од осни ва ња Хр ват ског со ко ла (17. 8. 1926), ло кал ни ра ди кал-
ски лист Ср би ја по звао је, у члан ку „Ху са ри“, на „бој кот се па ра ти стич ких 
ма ни фе ста ци ја у Ми тро ви ци“. Оку пља ње на глав ном ми тро вач ком тр-
гу по во дом про сла ве овог ју би ле ја ла ко је мо гло да се пре тво ри у ме-
ђу ет нич ки кон фликт ка да су срп ски ра ди ка ли за пре чи ли пут по вор ци 
Хр ват ског со ко ла. Чак је и ло кал ни лист Срем, осно ван с на ме ром да 
се пре мо сте на ци о нал но ис кљу чи ви по гле ди ми тро вач ког гра ђан ства, 
по сте пе но усме ра ван ка срп ским по зи ци ја ма и раз бук та ва њу на ци о нал-
них стра сти. Са осни ва њем Срп ског кул тур ног клу ба, Срем је пот пу-
но при хва тио ста во ве ове ор га ни за ци је и за ла гао се за Хр ва ти ма мр ску 
ини ци ја ти ву да се Шид ски и Ву ко вар ски срез вра те у окви ре Ду нав ске 
ба но ви не (уп.: лемајић 2009: 346).

Ди рект но су че ља ва ње из ме ђу обе ле жа ва ња раз ли ка и срод но сти 
на ла зи мо у осни ва њу, де ло ва њу и уки да њу ми тро вач ких со кол ских 
дру шта ва с на ци о нал ним пред зна ком. Ми тро ви ца је све срд но при хва-
ти ла со кол ску иде ју. У скла ду са оп штим дру штве ним ам би јен том ме-
ђу рат ног пе ри о да ре ла ци ја из ме ђу срп ског и хр ват ског со кол ског дру-
штва би ла је ри вал ска. Од го вор др жа ве ко ја је про па ги ра ла ин те грал но 
ју го сло вен ство био је ре пре си ван и свео се на ли кви ди ра ње по сто је ћих 
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дру шта ва и осни ва ње Ју го сло вен ског со ко ла. Ме ђу на ци о нал на ис кљу-
чи вост у кру го ви ма срп ске и хр ват ске омла ди не на тај на чин ни је суз-
би је на, већ се уве ћа ва ла све до по чет ка Дру гог свет ског ра та. Де сно кри-
ло хр ват ске омла ди не осно ва ло је у Срем ској Ми тро ви ци ор га ни за ци ју 
„Хр ват ски ју нак“ (1940). Ово удру же ње ра ди ло је на при до би ја њу хр ват-
ске омла ди не за на ци о на ли стич ки про грам Хр ват ске се љач ке стран ке, 
а све у ци љу „да се Сре му, што је мо гу ће ви ше, да хр ват ски ка рак тер“ 
(попов 2010: 115).4 

Још од ре во лу ци је 1848. го ди не, ка да су Ср би из Угар ске ис ту пи ли 
са зах те вом о осни ва њу сво је по себ не обла сти ко ја би у окви ри ма Хаб-
збур шке мо нар хи је ужи ва ла ши ро ку уну тра шњу ау то но ми ју, Срем је 
остао не ре ше но пи та ње. Док су Ср би ис ти ца ли сво је на ци о нал но-етич ко 
пра во над Сре мом, Хр ва ти су по др жав ном и исто риј ском пра ву Срем 
сма тра ли са став ним де лом Тро јед не кра ље ви не. Уки да њем Срп ске 
Вој во ди не цар ским де кре том из 1860. го ди не, нај ве ћи део ње не те ри-
то ри је при по јен је Угар ској, док је Срем по стао са став ни део Хр ват ске. 
Прет ход но ср дач ни од но си из ме ђу Ср ба и Хр ва та та да су по ре ме ће ни, а 
Срем је „остао је дан од ка ме на спо ти ца ња из ме ђу пред став ни ка хр ват ске 
и срп ске по ли ти ке у Хаб збур шкој мо нар хи ји“ (микавица2012: 330). 
Све до Дру гог свет ског ра та Срем је остао „ка мен спо ти ца ња“ у срп ско-
-хр ват ским од но си ма, по став ши ре ги ја у ко јој се ме ха ни зми обе ле жа-
ва ња раз ли ка и срод но сти ди рект но ули ва ју у про јек то ва ње, осло бађа-
ње и за о кру жи ва ње на ци о нал них те ри то ри ја. Му зич ки жи вот Срем ске 
Ми тро ви це ни је био имун на ово обе ле жа ва ње. Ин кор по ри рав ши га као 
под ра зу ме ва ју ћи оквир де ло ва ња, по стао је суп сти ту тив на фор ма ци-
ја у ко јој су тен зи је и ре лак са ци је из ме ђу на ци о нал них би ћа Ср ба и 
Хр ва та при сут не у ма ни фест ном и(ли) по ти сну том ви ду. 

Срп скохр ват ски од но си у му зич ком жи во ту  
Срем ске Ми тро ви це

Срп ско-хр ват ски од но си у Срем ској Ми тро ви ци има ли су од јек 
не са мо у по ли тич ком и еко ном ском већ и у це ло куп ном дру штве ном 
жи во ту ове сре ди не. На ци о нал не по де ле ми тро вач ког гра ђан ства од-
ра зи ле су се кроз осни ва ње за себ них срп ских и хр ват ских би бли о те ка, 
ор га ни за ци ја и удру же ња, при че му су умет нич ка, књи жев на и пе вач ка 

4 Отво ре но за го ва ра ње при па ја ња Сре ма Хр ват ској по че ло је 1935. го ди не, а за рад што 
успе шни јег де ло ва ња сво је по ли тич ке иде је, при пад ни ци Хр ват ске се љач ке стран ке удру жи-
ва ли су се са Кул тур бун дом – на ци о нал ном ор га ни за ци јом по ду нав ских Не ма ца у Кра љеви-
ни Ју го сла ви ји. Со кол ски дом је за вре ме Дру гог свет ског ра та био се ди ште Кул тур бун да, 
а со кол ски јав ни ча со ви су би ле увек нај по пу лар ни је ма сов но по се ћи ва не при ред бе (удицки 
1994: 218).
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дру штва ис ти ца ла на ци о нал ну при пад ност у свом на зи ву. Од сре ди не 
XIX ве ка осно ван је низ та квих удру же ња. Пред знак „срп ски“ има ли 
су Срп ска гра ђан ска чи та о ни ца (1866), Срп ско цр кве но пе вач ко дру-
штво (1864), Срп ски дом (1895), Срп ско за на тлиј ско пе вач ко дру штво 
„Стра жи ло во“ (1911) итд. Исто вре ме но су осно ва ни Хр ват ско пје вач ко 
дру штво „На да“ (1885), Хр ват ски дом (1928), Хр ват ска гра ђан ска обрат на 
чи та о ни ца (1891), Хр ват ско ра тар ско пје вач ко и про свет но дру штво „То-
ми слав“ (1910), Хр ват ско пје вач ко дру штво „Хр ват ска омла ди на“ (1920) 
итд. (попов 2010: 512).

У груп ну свест жи те ља Срем ске Ми тро ви це на ци о нал на иде о ло-
ги ја про др ла је по ду би ни дру штве не вер ти ка ле, по ве зу ју ћи бур жо а ске 
дру штве не сло је ве – ма хом сред ње и сит не – у хо мо ге ни зо ва не на цио-
нал не кор пу се. Но ми нал но за сно ва на на обе ле жа ва њу раз ли ка, пе вач ка 
дру штва и дру ге уста но ве кул ту ре че сто су у прак си му зич ког и кул-
тур ног жи во та би ли окре ну ти са рад њи. Илу стра ти ван је при мер Срп-
ске гра ђан ске чи та о ни це и Све то сав ских бе се да ко је су у њој одр жа ва-
не од 1867. го ди не. Баш као што је члан Срп ске гра ђан ске чи та о ни це 
мо гао да бу де сва ко, без об зи ра на вер ску и на ци о нал ну при пад ност, 
та ко је и иде о ло шки дис курс Све то сав ских бе се да у XIX и по чет ком 
XX ве ка по ка зи вао ком пле мен та ран од нос из ме ђу на ци о нал не и ју го-
сло вен ске иде је у срп ском по ли тич ком има ги на ри ју му. На Све то сав-
ским бе се да ма уче ство ва ла је Срп ска цр кве на пе вач ка дру жи на, нај ста-
ри је пе вач ко дру штво у Сре му на ста ло 1864. го ди не, у вре ме гра ђан ског, 
национaлног и кул тур ног пре по ро да срп ског гра ђан ства Хаб збур шке 
мо нар хи је. Од Јо ва на Удиц ког са зна је мо да је, на по чет ку, Срп ска цр кве-
на пе вач ка дру жи на

има ла хо ро во ђе Че хе, ко ји су у ове кра је ве до ла зи ли у сло вен ској ми си ји 
и со ли дар но сти, да и код на шег на ро да про бу де сми сао за му зич ку умет-
ност. Они су ком по но ва ли све на ше пр ве на ци о нал не и па три от ске пе сме. 
С тим пе сма ма бу ди ли смо на ци о нал ну свест и одр жа ва ли је да не уто-
не у ту ђин ски култ. Дру штво је рас па љи ва ло на ци о нал не осе ћа је и 
раз ви ја ло љу бав за пе сму, а Ми тро ви цу је ре пре зен то ва ло као ме сто на 
ви со ком ступ њу му зич ке кул ту ре. Не го ва ло је и цр кве ну пе сму, ко ја је 
у оно вре ме мно го зна чи ла за на ци о нал ну ми сао. (удицки 1994: 210).

Че шки му зи ча ри ко ји су „ком по но ва ли на ше пр ве на ци о нал не и 
па три от ске пе сме“ пу тем ко јих смо „бу ди ли на ци о нал ну свест и одр-
жа ва ли је да не уто не у ту ђин ски култ“, би ли су кључ ни ак те ри у ра-
ном раз во ју му зич ког жи во та Срем ске Ми тро ви це. Њи хо во де ло ва ње 
све до чи о кон вер ген ци ји из ме ђу на ци о нал не и (ју го)сло вен ске иде је 
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у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, као и о ста њу укљу чи вог раз два ја ња у 
срп ско-хр ват ским од но си ма. „Сло вен ска ми си ја“ че шких хо ро во ђа с 
на ме ште њем у Срем ској Ми тро ви ци – Јо ва на Ра да у ша, Сла во љу ба 
Лжи ча ра, Јо ва на Вол фа и Јо си па Ју дла – ма ње се ма ни фе сто ва ла ар-
ти ку ла ци јом за себ ног над на ци о нал ног му зич ког дис кур са, а ви ше 
(со ли дар ном) по др шком већ уко ре ње ним на ци о нал ним иден ти те ти ма. 
Обе ле жа ва ње раз ли ка у њи хо вом де ло ва њу ни је ис кљу чи ва ло обе ле жа-
ва ње срод но сти, прем да се у ет но цен трич ној исто риј ској пер спек ти ви 
про жи ма ње ова два ме ха ни зма мо же по сма тра ти као не ра зу ме ва ње 
на ци о нал них по себ но сти Ср ба и Хр ва та. 

Као при мер (ју го)сло вен ског нат ко ди ра ња му зич ких дис кур са 
ко ји има ју пар ти ку лар ни иден ти тет ски ка рак тер мо же да по слу жи 
Че твор ка: из хр ват ских на пје вах за че ти ри муш жка гла са: свеж чић 
X Сла во љу ба Лжи ча ра, хо ро во ђе Срп ске цр кве не пе вач ке дру жи не од 
1865. до 1869. го ди не. Че тво ро дел на фор ма Лжи ча ро вог спле та хр ват-
ских на пе ва са на сло ви ма по је ди них пе са ма у ци клу су „Pan ta lon“, „Eté“, 
„Po u le“ и „Tre nis“ ука зу је на ка дрил, од но сно на при пад ност жан ров-
ском кор пу су кла вир ске му зи ке и са лон ских ин тер на ци о нал них ига ра. 
Ме ђу тим, сти хо ви пр вог од че ти ри на пе ва („Ја сам Хр ват, слав ски син“) 
по ти чу од Јо ва на Су бо ти ћа, а музикa од Кор не ли ја Стан ко ви ћа.5 Кор-
не ли је ва пе сма „Ја сам Ср бин, срп ски син“ пр ва је по ре ду у збир ци 
Срп ске на род не пе сме по све ће не кња зу Да ни лу I цр но гор ском из 1858. 
го ди не, а пе сма „Ми ла мо ја“, чи ју је ме ло по ет ску це ли ну Лжи чар при-
до дао Су бо ти ће вој буд ни ци, у ис тој Кор не ли је вој збир ци на ла зи се на 
че твр том ме сту (При ме ри 1, 2 и 3). 

ЛЖИ ЧАР

Ја сам Хр ват, слав ски син,
име ми је Ра ди вој.
Пр ви ми је за вет тај
бра нит на род свој.
И тог ћу се др жа ти,
док год бу дем ди са ти,
ве ли слав ског от ца син,
пра ви слав ски син.

5 Без об зи ра на то да ли је Стан ко вић за пи сао или ком по но вао ову пе сму, а Лжи чар 
кро а ти зо вао пе сму или за пи сао јед ну од по сто је ћих ва ри јан ти, из ве сно је да се у штам па ним 
из да њи ма Стан ко ви ће ва вер зи ја по ја вљу је пре Лжи ча ро ве, та ко да на осно ву са чу ва них 
ар те фа ка та мо же мо да го во ри мо о апро при ја ци ји, иа ко ни је не мо гу ће за ми сли ти да су обе 
вер зи је пе сме по сто ја ле не за ви сно од Стан ко ви ћа и Лжи ча ра.
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Ј. СУ БО ТИЋ / К. СТАН КО ВИЋ

Ја сам Ср бин, срп ски син,
име м’ Ра ди вој.
Пр ви ми је за вет тад,
Срп ством па дај, стој!
И тог ћу се др жа ти,
док год бу дем ди са ти,
ве ли срп ског оца син,
пра ви срп ски син.

Ми ла мо ја, ми ла мо ја,
гдје си си ноћ би ла?
Ми ла мо ја, ми ла мо ја,
у ба шћи сам би ла.

При мер бр. 1. Сла во љуб Лжи чар, „Pan ta lon“ из Че твор ка: из хр ват ских на пје вах  
за че ти ри муш жка гла са: свеж чић X.
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При ме ри бр. 2 и бр. 3. Кор не ли је Стан ко вић, пе сме „Ја сам Ср бин, срп ски син“ и  
„Ми ла мо ја“ из: Срп ске на род не пе сме по све ће не кња зу Да ни лу I цр но гор ском.
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Кро а ти зо ва ну ва ри јан ту срп ске па три от ске буд ни це на пи сао је 
Лжи чар, ко ји је као ком по зи тор сво ју „сла во љу би вост“ ис ка зи вао у 
ра спо ну од узи ма ња сло ве но фил ског име на (ро ђе но је Еду ард) до об ја-
вљи ва ња ал бу ма и срп ских6 и хр ват ских7 пе са ма. Без об зи ра на то да 

6 Sla vo ljub Lži čar [E du ard František], Al bum srp skih pe sa ma. 100 srp skih na rod nih pe sa ma 
za gla so vir [Al bum Na ti o nal Ser be] (Bra unschwe ig: He nry Li tolff, s.a.).

7 Sla vo ljub Lži čar [E du ard František], Al bum hr vat skih na pje va. 100 hr vat skih na rod nih 
na pje va za gla so vir [Al bum Na ti o nal Cro a te] (Bra unschwe ig: He nry Li tolff, s.a.).
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ли је реч о све сном пре у зи ма њу од Кор не ли ја Стан ко ви ћа, или са мо о 
об ра ди пе са ма ко је су у ме ђу вре ме ну „ушле у на род“, Лжи ча ров апро-
при ја ци о ни по сту пак ука зу је на исто риј ску си ту а ци ју у ко јој су Ср би 
и Хр ва ти би ли до вољ но срод ни да мо гу да раз ме њу ју па три от ске пе сме. 

У вре ме ка да је Лжи чар ру ко во дио Срп ским цр кве ним пе вач ким 
дру штвом у Срем ској Ми тро ви ци, ње го ва Че твор ка из хр ват ских 
на пје вах сим бо ли зо ва ла је „укљу чи ву раз ли ку“ из ме ђу срп ског и хр-
ват ског му зич ког дис кур са. Иа ко су до ку мен ти по пут Че твор ке трај-
ни ја све до чан ства о кон вер гент ним и ди вер гент ним то ко ви ма срп ско-
-хр ват ских од но са у гра ђан ској му зич кој кул ту ри Срем ске Ми тро ви це, 
при ме ри про жи ма ња и су че ља ва ња (над)на ци о нал них дис кур са број-
ни ји су у до га ђај ној сфе ри му зич ког жи во та овог гра да на Са ви. Срп-
ско цр кве но пе вач ко дру штво је сте „обе ле жа ва ло раз ли ке“, та ко што је 
пе ва ло у пра во слав ним цр кве ним об ре ди ма и не го ва ло све тов ни ре пер-
то ар чи је је из во ђе ње у до ба на ци о на ли зма ну жно има ло ди мен зи ју 
иден ти тет ске (са мо)по твр де на ре ла ци ји хор ско те ло – те ло пу бли ке, 
али је та ко ђе „обе ле жа ва ло срод но сти“ он да ка да је на сту па ло на јав-
ним ма ни фе ста ци ја ма хр ват ског гра ђан ства. Ово је био на ро чи то чест 
слу чај до удру жи ва ња Хр ва та у сво ја за себ на пе вач ка дру штва.

Нај ста ри је хр ват ско пе вач ко дру штво „На да“ осно ва но је 1885. 
го ди не. Де ло ва ње овог дру штва би ло је ори јен ти са но ка не го ва њу „хр-
ват ске пе сме“, схва ће не као еле мент у про це су обе ле жа ва ња кул тур них 
раз ли ка. 

Већ на пр вој од бор ској сјед ни ци дне 5. ко ло во за 1886. го ди не од мах 
по сли је кон сти ту и ра ју ће скуп шти не, за кљу че но је да се пр ви „На дин“ 
кон церт одр жи 25. сту де ног исте го ди не, те је то га да на на ша „На да“ 
по че ла пр ви пут јав но дје ло ва ти са ли је пом хр ват ском пје смом, иа ко су 
јој се у оно до ба сил не не при ли ке чи ни ле. Но она та да па све до да нас 
ни је са хр ват ског ста но ви шта скре ну ла, не го је уш чу ва ла свој хр ват ски 
ка рак тер, те као хр ват ска кул тур на уста но ва уви јек вид но мје сто у на-
шем гра ду за у зи ма ла (аноним2002: 148).

Очу ва ње хр ват ског ка рак те ра „На де“ би ла је ствар ре пер то ар ског 
из бо ра у функ ци ји иден ти тет ске (са мо)по твр де, те сто га не из не на ђу је 
што је пр ви на ступ овог пе вач ког дру штва укљу чио па три от ске хор ске 
пе сме Ива на Зај ца „Хр ват ски бар јак“, „Zriw sko Fran ko pan ka“ и „До бро 
ју тро“. У свом да љем ра ду чла но ви „На де“ из во ди ли су ком по зи ци је 
Пре мла, Ада мича, Тац ли ка, Му хви ћа, Ру жи ћа, Но ва ка и дру гих хр ват-
ских ком по зи то ра, али је на њи хо вом ре пер то а ру мо гло да се на ђе и 
по не ко де ло Борт њан ског, па чак и Дру га ру ко вет Сте ва на Сто ја но ви ћа 
Мо крањ ца. По пут Срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва ко је је на сту-
па ло на јав ним ма ни фе ста ци ја ма у ор га ни за ци ји хр ват ских удру же ња, 
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пе вач ко дру штво „На да“ уче ство ва ло је на до га ђа ји ма без на ци о нал ног 
пред зна ка, по пут за ба ва ка кве су одр жа ва не у „Ста рој пи ва ри“ или код 
„Злат ног је ле на“.8 

Са до ла ском Пе тра Кран че ви ћа (1869–1919) у Срем ску Ми тро ви-
цу 1904. го ди не ин тер пе ла тив ни ме ха ни зми у му зич ком жи во ту овог 
гра да по ста ју се кун дар ни у од но су на умет нич ке до ме те хор ског пе ва-
ња, до сег ну те ка ко у из во ђач ком, та ко и у ства ра лач ком ви ду. Пре не го 
што се при ја вио на кон курс за хо ро во ђу нај ста ри јег ми тро вач ког пе вач-
ког дру штва, Пе тар Кран че вић је иза се бе имао де се то го ди шње ис ку-
ство у ра ду са Пан че вач ким срп ским цр кве ним пе вач ким дру штвом. 
У Пан че ву је Кран че вић по ма гао Ми ти То па ло ви ћу, упо знав ши се 
при том с де ли ма Вер ди ја (Gi u sep pe Ver di), Глин ке (Ми ха и́л Ива́ но вич 
Гли́ нка), Гри га (Edvard Gri eg), Ли ста (Franz Liszt), Борт њан ског (Дми-
трий Бортнянский), Ар хан гел ског (Алек са́ ндр Ар ха́ нгельск ий), Ба ји ћа, 
Би нич ког, Ма рин ко ви ћа и Мо крањ ца. Увид у „ова ко ши рок спек тар 
до ма ћих и стра них хор ских ком по зи ци ја до при нео је про ду бљи ва њу 
Кран че ви ће вог му зич ког обра зо ва ња“ (михалек 2018: 74). Са сво јим 
ле по кул ти ви са ним гла сом, нат про сеч ним ди ри гент ско-пе да го шким 
спо соб но сти ма и со лид ним по зна ва њем ком по зи ци о не тех ни ке, Кран-
че вић је у Срем ску Ми тро ви цу до нео „кул ту ру ме тро по ле“. Став да је 
на ци о нал но од го вор на умет ност она умет ност ко ја је естет ски вред на, 
као и да је чин па три о ти зма у кул ту ри до сти за ње про фе си о нал них стан-
дар да, а не за др жа ва ње у иде о ло ги зо ва ним окви ри ма ми шље ња и де-
ла ња, са зрео је већ са Мо крањ цем и Ма рин ко ви ћем, а у ге не ра ци ји Ко-
њо ви ћа, Ми ло је ви ћа и Хри сти ћа – и Кран че ви ћа – до био је из ра зи то 
по ле мич ку цр ту.9 Кран че ви ће ва обим на ор га ни за тор ска, ди ри гент ска 
и пе да го шка де лат ност је у до ба про цва та срп ске гра ђан ске кул ту ре (од 
Мај ског пре вра та до по чет ка Пр вог свет ског ра та) де про вин ци ја ли зо-
ва ла му зич ки жи вот Срем ске Ми тро ви це у ме ри у ко јој је тај му зич ки 
жи вот пре стао да ре вол ви ра око срп ско-хр ват ских од но са и до био 

8 Хо ро во ђе Хр ват ског пе вач ког дру штва „На да“ би ли су Ото Крч марш (1886–1896), 
Хин ко Мар жи нец (1896–1901), Хра бо слав От мар Во грић (1901), Пе тар Стр ни ша (од 1902) и 
Ле о полд Ме јач (од 1936) (анонимус 2002: 147).

9 Као при мер по ле мич ког од но са пре ма на ци о нал ној умет но сти ко ја се за до во ља ва 
мо би ли за ци јом груп не све сти, а без ам би ци је до сти за ња ви со ко у мет нич ких стан дар да, мо же 
да по слу жи кри ти ка му зич ког сти ла Иси до ра Ба ји ћа ко ју је из нео Ко ста Ма ној ло вић у сво јој 
ен ци кло пе диј ској је ди ни ци о Ба ји ћу у На род ној ен ци кло пе ди ји срп скохрав тскосло ве нач кој 
(БиБлиографскизаводзагреБ 1925: 118): „Стил ње гов [Ба ји ћев, прим. аут.] осно ван је на на-
род ним по пјев ка ма, лак је и без ду бље пси хо ло шке и умјет нич ке ври јед но сти. Оту да је био 
по пу ла ран, на ро чи то у пре чан ским кра је ви ма“. У ни зу сво јих но вин ских чла на ка об ја вље них 
у но во сад ском днев ном ли сту Је дин ство Пе тар Ко њо вић го во ри у слич ном то ну о ро до љу би вом 
ди ле тен ти зму Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште и на гла ша ва зна чај до сти за ња про фе-
си о нал них стан дар да као истин ски па три от ске ори јен та ци је у кул ту ри. (совтић2019: 7–22).
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но ву пу та њу чи ја су обе леж ја би ла ус пе си на так ми че њи ма,10 пр ве пот-
пу но ло кал не про дук ци је му зич ко-сцен ских де ла,11 и за о кру же ње јед-
ног ства ра лач ког опу са од на ци о нал ног зна ча ја.12 Ако се узме у об зир да 
Кран че ви ће ве нај бо ље хор ске ком по зи ци је, као што је При сен на текст 
Вељ ка Пе тро ви ћа, пре би ва ју у бли зи ни по зно ро ман ти чар ске есте ти ке 
ли да, тј. на пу шта ју дис кур зив не ор би те фол кло ра, па три о ти зма и лир-
ске сен ти мен тал но сти, мо же се за кљу чи ти да је овај не су ђе ни тр го вац 
га лан те ри јом у сво јој ства ра лач кој ра ди о ни ци ре лак си рао иден ти тет-
ске на по не ми тро вач ког му зич ког жи во та.

Иа ко је кон сти ту и са ње на ци о нал них ка но на у ме ђу рат ном пе ри о ду 
де по ли ти зо ва ло чин ре пер то ар ског из бо ра,13 а од ред ни ца „ју го сло вен-
ско“ по ста ла јед но од че шћих озна ка за при пад ност на ци о нал ној тра-
ди ци ји,14 иден ти тет ске ба ри је ре оп ста ле су у му зич ком жи во ту Срем-
ске Ми тро ви це на кон ује ди ње ња Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у пр ву 
ју го сло вен ску др жа ву. Удиц ки на во ди да су ми тро вач ке Све то сав ске 
бе се де у ме ђу рат ном пе ри о ду би ле без „пле мен ског, од но сно на ци о нал-
ног обе леж ја“, те да је „њи хов рад био од ју го сло вен ског зна ча ја“ (1994: 
217). Ипак, му зич ко ма пи ра ње на ци о нал не те ри то ри је у Све то сав ским 
бе се да ма, са гле да но на огра ни че ном узор ку,15 не по ка зу је ју го сло вен-
ски ка рак тер. Бу ду ћа ис тра жи ва ња тек тре ба да утвр де да ли је сим бо-
лич ка ге о гра фи ја у про гра ми ма ових ма ни фе ста ци ја би ла усме ре на ка 
хо мо ге ни за ци ји или ди вер си фи ка ци ји оме ђе них кул тур них про сто ра, 

10 На пе вач ком так ми че њу у Зе му ну ми тров ач ки хор ко јим је ди ри го вао Кран че вић 
осво јио је тре ће ме сто. На так ми че њу хо ро ва у Сом бо ру осво јио је дру го ме сто у кон ку рен-
ци ји 28 хо ро ва (пре ма михалек2018: 75). 

11 Са гим на зиј ским хо ром је Кран че вић спре мио опе ре ту По бу на у ин тер на ту 1910. 
го ди не, док је на за ба ви 32. ло вач ког пу ка из во дио опе ре ту Вој ска до ла зи (пре ма михалек 
2018: 75). 

12 У Кран че ви ће вом ства ра ла штву под јед на ко су би ле за сту пље не све тов не и ду хов-
не ком по зи ци је, али је све тов них са чу ва но знат но ви ше. На во ди мо спи сак Кран че ви ће вих 
све тов них ком по зи ци ја на ста лих у Срем ској Ми тро ви ци: а) За ме шо ви ти хор: Од би се гра на, 
Ду ње ран ке, Је сен сти же, Мор на ру, По вра так, При сен, Пр кос, Те лал ви че, Ан ђео ми ра, Бра ћа, 
Ге сло Ми тро вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва, Кад пр во сун це, На из во ру, На ко ле на, 
Под ли пом, Ти хо но ћи, Мај ска пе сма, До бро нам до шла го ди но но ва, Ве дра зо ра, б) За му шки 
хор: Вин ска пе сма, в) За жен ски хор: На не бу не ма зве зда, г) Со ло са прат њом на кла ви ру: 
Сва ко ју тро (пре ма новаковић 2016: 83).

13 У ме ђу рат ном пе ри о ду су Кор не ли је Стан ко вић, Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, 
Јо сиф Ма рин ко вић, Ва тро слав Ли син ски и Иван Зајц већ би ли „кла си ци“ срп ске и хр ват ске 
му зи ке.

14 Де ла по пут Ју го сло вен ског ка при ча Фра на Лот ке или Ју го сло вен ске сви те Јо си па 
Сла вен ског у ме ђу рат ном пе ри о ду ни су би ла из у зе так.

15 На Све то сав ској бе се ди одр жа ној 14. 1. 1936. из ве де на су сле де ћа де ла: Ус клик ни мо 
од Ти хо ми ра Осто ји ћа, У ко лу и Те тов ке Ста ни сла ва Би нич ког, Пе сме из Ју жне Ср би је Љу-
бо ми ра Бо шња ко ви ћа и Фер сте ро ва Пе ти ца (Пла кат из 1936. го ди не, у по се ду Исто риј ског 
ар хи ва „Срем“). Про грам Све то сав ске при ред бе из 1939. са др жао је Пе ту ру ко вет и При
мор ске на пе ве С. С. Мо крањ ца, као и Бо шња ко ви ће ве Пе сме из Вој во ди не (Срем 47 1939: 2). 
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али ка да је реч о хр ват ским пе вач ким дру штви ма – ди ле ме не ма, бар 
из пер спек ти ве ау то ра пот пи са ног ини ци ја ли ма Л. Ј., ко ји је у ли сту 
Срем дао са свим не по вољ ну оце ну дру штве ног учин ка хр ват ских пе-
вач ких дру штава: „Хр ват ска пе вач ка дру штва из гу би ла су код нас свој 
ар ти стич ки зна чај и пре ста ла са ра ђи ва ти са оста лим пе вач ким уста но-
ва ма, до бив ши чи сто шо ви ни стич ко обе леж је“ (Срем 46 1939: 2). Јед но 
од хр ват ских пе вач ких дру шта ва из ме ђу рат ног пе ри о да – Хр ват ска 
омла ди на (1920–1936) – осно ва но је 1920. го ди не под ге слом о „љу ба ви 
пре ма Хр ват ској до мо ви ни, љу ба ви пре ма бра ту Хр ва ту и љу ба ви пре-
ма сва ко ме тко је чо вјек у пу ном сми слу ри је чи“ (анонимус 2002: 181). 
Пре лаз са пар ти ку лар ног на уни вер зал ни сег мент ове ем фа тич не ре-
то рич ке фра зе по ка зу је ин ди ка тив но од су ство ју го сло вен ског „бра ти-
мље ња“, што се мо же раз у ме ти у кон тек сту ра не ме ђу рат не ар ти ку ла-
ци је ју го сло вен ства као тран сфи гу ра ци је ве ли ко срп ског ире ден ти зма. 

Смр ћу Пе тра Кран че ви ћа 1919. го ди не Срем ска Ми тро ви ца је из-
гу би ла нај зна чај ни јег пре га о ца у исто ри ји свог му зич ког жи во та. Про-
фе си о нал ни и умет нич ки стан дар ди ко је је Кран че вић по ста вио за ду-
жи ли су ње го ве на след ни ке, али их они ни су ла ко до сти за ли у ка сни јим 
пе ри о ди ма. Не до ста так мар кант не лич но сти Кран че ви ће вог ран га са мо 
је је дан од раз ло га за то. Дру ги раз ло зи ве за ни су за ме ђу рат ну дру штве-
ну кли му у ко јој је обе ле жа ва ње раз ли ка и срод но сти по но во по ста ло 
фо кал на тач ка ми тро вач ког му зич ког жи во та у пе ри о ду ка да су на цио-
нал на и ју го сло вен ска иде ја по че ле оштро да ди вер ги ра ју.16 

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
аноним. „Хр ват ска кул тур на дру штва у Срем ској Ми тро ви ци то ком дру ге по ло ви не 
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Ja sna D. Ta na si je vić

Serbo-CroatianRelationsintheMusicalLifeofSremskaMitrovica

Sum mary

Star ting from the idea that the mu si cal li fe of the city of Srem ska Mi tro vi ca is not 
a se pa ra te, de po li ti ci zed, and de i de o lo gi zed sphe re, but rat her a cul tu ral re a lity sha ped 
by ac ti ve so cial for ces in spe ci fic and de ci si ve hi sto ri cal cir cum stan ces, this pa per pre-
sents the po li ti cal re la ti ons bet we en Serbs and Cro ats wo ven in to the mu sic of Mi tro vi ca 
bor der area. It exa mi nes how re la ti ons bet we en Serbs and Cro ats are de scri bed in the 
in sti tu ti ons that “dic ta ted the rhythm” of the mu si cal li fe of Srem ska Mi tro vi ca. This re-
exa mi na ti on starts with the analysis of the di sco ur se of Ser bian and Cro a tian hi sto ri o-
graphy on Ser bo-Cro a tian re la ti ons, fol lo wed by the in ter sec ti ons bet we en the hi story of 
Ser bo-Cro a tian re la ti ons and the so cio-cul tu ral li fe of Srem ska Mi tro vi ca. It con ti nu es 
with the hypot he sis that the mu si cal li fe of this city is a me e ting po int of the na ti ons torn 
bet we en cha u vi ni stic com pe ti tion and “fra ter nal” co o pe ra tion. In the hi story of Ser bo- 
-Cro a tian re la ti ons re gar ding the de ve lop ment of the Srem ska Mi tro vi ca ci vic cul tu re and 
its mu si cal li fe, the re are two pa ral lel pro ces ses: the con sti tu tion of Ser bian and Cro a tian 
iden tity by “mar king the dif fe ren ces” thro ugh the mec ha nism of ex clu si on and con struc tion 
of the su pra na ti o nal (Yugo slav) iden tity by “mar king the dif fe ren ces” thro ugh the mec ha-
nisms of in clu sion. The re fo re, the na ti o nal ci vic cul tu re with a na ti o nal/pa tri o tic la bel 
can not be ob ser ved as an ex clu si vely eman ci pa tory so cio-hi sto ri cal for ma tion, but the 
op po si te of its pro gres si ve di men sion that im pli es cha u vi ni stic exag ge ra ting of the sig ni-
fi can ce of cul tu ral dif fe ren ces. 

Keywords: Ser bo-Cro a tian re la ti ons, Srem ska Mi tro vi ca, mu si cal li fe, iden tity, Sla-
vo ljub Lži čar, Pe tar Kran če vić.
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НА ТА ША Д. МАР ЈА НО ВИЋ и МО НИ КА Ј. НО ВА КО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град*

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

ПИ СА НИ ТРА ГО ВИ О ДЕ ЛАТ НО СТИ МА  
ВЕ ЛИ МИ РА СПЕР ЊА КА (1870–1948) –  

ЗА О СТАВ ШТИ НА У АР ХИ ВУ  
МУ ЗИ КО ЛО ШКОГ ИН СТИ ТУ ТА СА НУ**

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су пред ста вље не ра зно вр сне де лат но сти Ве ли ми ра Спер ња-
ка (1870–1948), про то је ре ја, ком по зи то ра, ме ло гра фа и ди ри ген та. Ука за но је на зна чај 
ком по зи то ро вог шко ло ва ња у глав ним срп ским обра зов ним цен три ма у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји и на од је ке но во сте че них зна ња и ис ку ста ва у ње го вој ком по зи тор ској и 
ши рој кул тур но-умет нич кој де лат но сти то ком пр вих де це ни ја ХХ ве ка. По ред за слу га 
ко је је имао за не го ва ње и очу ва ње тра ди ци о нал ног срп ског цр кве ног по ја ња, при ка-
за на је и ње го ва ства ра лач ка ак тив ност на по љу све тов не му зи ке, са по себ ним освр том 
на ком по зи тор ски до при нос жан ро ви ма са лон ске му зи ке и прак су кућ ног му зи ци ра ња 
у по ро дич ном до му. Основ ни из во ри би ли су сег мен ти ком по зи то ро ве за о став шти не, 
са чу ва ни у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ве ли мир Спер њак, Ве ли ка но во сад ска пра во слав на гим на зи-
ја, Бо го сло ви ја у Срем ским Кар лов ци ма, цр кве ни хо ро ви у Ба на ту, срп ско цр кве но 
по ја ње, све тов не на род не пе сме, кла вир ска му зи ка, ама тер ско му зи ци ра ње.

„Ди чим се, што ме ђу Мо јим све штен ством има и та ко вих, ко ји се 
за пле ме ни те ства ри оду ше вља ва ју“ (змејановић 1903). Ове ре чи 1903. 
го ди не епи скоп Епар хи је вр шач ке Га ври ло (Зме ја но вић) упу тио је Ве-
ли ми ру Спер ња ку, та да па ро ху у Уљ ми, за хва љу ју ћи му на нај но ви јој 
ком по зи ци ји. Иа ко не са зна је мо о ко јем је де лу реч, по ме ну то пи смо 
све до чи да је мла ди све ште ник ужи вао по др шку епи ско па за сво ју 
умет нич ку, му зич ку де лат ност. Чи ње ни ца да је умео да пре по зна и 

* na ta sa mar ja no vic4@gmail.com; monynok@g mail.com. 
** Ов а сту ди ја је ре зул тат ра да на ис тра жи ва њу у окви ру НИО Му зи ко ло шки ин сти тут 

СА НУ, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је (бр. 200176).
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вред ну је за ла га ње за област ду хов но-умет нич ког ства ра ла штва би ла 
је, не сум њи во, од раз вла ди чи ног обра зо ва ња и, сва ка ко, лич ног афи-
ни те та пре ма му зи ци.1 Ве ли мир Спер њак при па да гру пи му зич ки 
обра зо ва них све ште ни ка у исто ри ји Срп ске пра во слав не цр кве – у тој 
гру пи су и епи скоп Вла ди мир Бо бе рић, ми тро по лит др Да ма скин Гр-
да нич ки, про то је реј-ста вро фор Бран ко Цве јић, eпископ Сте фан Ла-
ста ви ца, про та Мир ко Па вло вић, итд. (уп. ристовић 2013: 217) ко ји су 
да ли дра го це ни до при нос очу ва њу срп ског цр кве ног по ја ња.

Ве ли мир Спер њак ро ђен је 1870. го ди не у Вра чев га ју код Бе ле 
Цр кве. Основ ну шко лу за вр шио је у се лу Мра мо рак, а гим на зиј ско 
обра зо ва ње сти цао у Пан че ву и Но вом Са ду. Ин те ре со ва ње и та ле нат 
за му зи ку ис по ља вао је већ у мла дим го ди на ма. Сви рао је ви о ли ну, а 
то ком крат ког пе ри о да уче ња уз про фе со ра Шир ку имао и пр ве за па-
же не на сту пе на при ред ба ма у Град ској ку ћи у Пан че ву. По за вр шет-
ку сред њо школ ског обра зо ва ња упи сао је Фи ло зоф ски фа кул тет у 
Бу дим пе шти, са аспи ра ци ја ма да исто вре ме но по се ћу је и Кон зер ва то-
ри јум и по ста не про фе си о нал ни му зи чар, ком по зи тор. На под сти цај 
ро ди те ља, по себ но мај ке ко ја је и са ма би ла из све ште нич ке по ро ди це, 
тај пут је на пу стио и пре шао у Срем ске Кар лов це у Бо го сло ви ју. Из ве-
сни ути цај мо гао је на Ве ли ми ра Спер ња ка има ти и ње гов ро ђе ни брат 
Ду шан Спер њак, у истом пе ри о ду ан га жо ван као про фе сор фи ло зо-
фи је, ло ги ке и про пе дев ти ке у Гим на зи ји у Срем ским Кар лов ци ма, 
ко ји је сви рао ви о ли ну.2

Од ра не мла до сти Ве ли мир Спер њак био је ак ти ван као ком по зи-
тор, по јац, ме ло граф, осни вач во кал них и ин стру мен тал них ан сам ба ла 
и ди ри гент. О ње го вом жи во ту и ра ду са зна је мо из раз ли чи тих при-
мар них и се кун дар них из во ра. Бри гом и за ла га њем ком по зи то ро вог 
си на Бог да на Спер ња ка, за о став шти на Ве ли ми ра Спер ња ка је до спе ла 
у Ар хив Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ (стефановић 1988).3 Уз де-
таљ ну би о гра фи ју ко ју је на пи сао Бог дан Спер њак (сперњак 1992) ова 
дра го це на, до са да де ли мич но ис тра же на гра ђа пред ста вља не за о би-

1 Вла ди ка Га ври ло Зме ја но вић био је пи то мац Бо го сло ви је у Срем ским Кар лов ци ма. 
На кон пе ри о да 1882–1891, ка да је слу жбо вао као вој ни све ште ник, по ве ре на му је упра ва 
ма на сти ром Кру ше до лом. Го ди не 1895. по стао је ар хи ман дрит истог ма на сти ра, а 1896. по-
ста вљен је за епи ско па вр шач ког. вуковић1996:106–107.

2 У Кар ло вач кој гим на зи ји Ду шан Спер њак је пре да вао ло ги ку, фи ло зо фи ју и про пе-
де в ти ку. Вид.: аноним 1900: 198–199; калуђеровић 2016: 299–320.

3 За о став шти ну је Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ пре дао Бог дан Спер њак. По при-
је му гра ђе, та да шњи ди рек тор Ин сти ту та Ди ми три је Сте фа но вић на чи нио је пр ви пре глед 
нот не гра ђе. Тај по пис ко ри шћен је и то ком при пре ме ове сту ди је. Овом при ли ком за хва-
љу је мо Град ској би бли о те ци Вр шца на усту пље ној ди ги та ли зо ва ној гра ђи, чи ме је до пу њен 
фонд у Ар хи ву МИ СА НУ.
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ла зан из вор за са гле да ва ње бо га тог спек тра Спер ња ко вих кул тур но- 
-умет нич ких де лат но сти.4 

Основ ни са др жај за о став шти не чи не: 1) ру ко пи сна нот на гра ђа (ин-
стру мен тал не и во кал не све тов не ком по зи ци је, хор ске цр кве не пе сме, 
јед но гла сни за пи си срп ског цр кве ног по ја ња); 2) об ја вље не Спер ња ко ве 
ком по зи ци је; 3) ком по зи ци је дру гих ау то ра; 4) лич на и дру га до ку мен-
та (ко ре спон ден ци ја, по зив ни це и про гра ми кон це ра та, фо то гра фи је). 

Овом при ли ком при ка за ће мо пор трет Ве ли ми ра Спер ња ка, про-
то је ре ја, ком по зи то ра, ме ло гра фа и ди ри ген та, зна чај ног по сле ни ка на 
по љу срп ске цр кве не и све тов не му зи ке и оп ште му зич ке кул ту ре, на 
пре ла зу XIX у XX век, од но сно из ме ђу два свет ска ра та. Основ не це-
ли не тек ста од но се се на: 1) Спер ња ко во шко ло ва ње и кул тур но-умет-
нич ки ан га жман, 2) од нос пре ма на сле ђу срп ске цр кве не му зи ке, 3) 
ком по зи тор ски рад на по љу све тов не му зи ке и 4) ак тив но сти у сфе ри 
ама тер ског му зи ци ра ња.

Шко ло ва ње и кул тур ноумет нич ка де лат ност
Окол ност да се шко ло вао у две ма из у зет но зна чај ним срп ским 

обра зов ним уста но ва ма на под руч ју Хаб збур шке мо нар хи је, сре ди-
шти ма очу ва ња и раз во ја срп ске на ци о нал не кул ту ре, би ла је сва ка ко 
кључ на за Спер ња ко во обра зо ва ње и раз вој све сти о зна ча ју очу ва ња и 
не го ва ња соп стве ног кул тур ног и ду хов ног на сле ђа, као и оп ште му-
зич ке кул ту ре.

Окри ље Ве ли ке но во сад ске срп ске пра во слав не гим на зи је, ма ти-
це и ра сад ни ка про свет ног и кул тур ног жи во та у Но вом Са ду у дру гој 
по ло ви ни XIX ве ка, пру жи ло је Спер ња ку мно штво под сти ца ја. По ред 
оп ште кли ме у овој сре ди ни, у ко јој је ста са вао из ме ђу 1888. и 1890. 
го ди не, за мла дог Спер ња ка на ро чи то је био зна ча јан кон такт са про-
фе со ром Јо ва ном Гр чи ћем (1855–1941). Ви ше стру ко зна ча јан по сле ник 
у књи жев ном, му зич ком и кул тур ном жи во ту Но вог Са да – члан Ма-
ти це срп ске и Ре дак циј ског од бо ра Ле то пи са Ма ти це срп ске, пред-
сед ник Срп ске чи та о ни це и члан упра ве Срп ског на род ног по зо ри шта, 
са рад ник мно го број них књи жев них ча со пи са, ал ма на ха, ка лен да ра и 
го ди шња ка, књи жев ник, пре во ди лац, као гим на зиј ски про фе сор Гр чић 
је био дра го це ни узор сво јим уче ни ци ма. Пре да вао је „но тал но пе ва-
ње“, ко је је, уз па ра лел ни пред мет „цр кве но по ја ње“, под ра зу ме ва ло 
рад на ви ше гла сним, хор ским – све тов ним и цр кве ним ком по зи ци ја ма 
(вид. пашћан 1960: 102; марјановић 2020). Та ко ђе, Гр чић је у Гим на-

4 О по је ди ним аспек ти ма де лат но сти Ве ли ми ра Спер ња ка до са да је пи са но у две ма 
сту ди ја ма: јовановић 1955; риБић1996.
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зи ји др жао и ча со ве ви о ли не, ка да су се му зич ки пред ме ти – уче ње 
ви о ли не, кла ви ра и там бу ре – на шли на ли сти нео ба ве зних школ ских 
пред ме та (пушиБрк 1910а: 29; пашћан 1960: 103). 

Гр чи ће ва пре да ност му зич ком вас пи та ва њу уче ни ка и про ши ре њу, 
обо га ћи ва њу му зич ког ре пер то а ра про си ја ва ла је осо би то кроз ње го-
ве ди ри гент ске и ор га ни за тор ске ак тив но сти. Про фе со ров ен ту зи ја зам 
у ра ду са хор ским, као и са ин стру мен тал ним ан сам бли ма, у при пре-
ма ма и одр жа ва њи ма све то сав ских бе се да и кон це ра та, ин спи ри сао је, 
ме ђу Гр чи ће вим уче ни ци ма, и Спер ња ка на не ко ли ко ни воа. Го ди не 
1890, ка да је Спер њак био ма ту рант, осно ван је тзв. „Сви рач ки збор“, 
ор ке стар у ко јем су здру же но му зи ци ра ли уче ни ци и про фе со ри Гим-
на зи је. У том дру штву би ли су: про фе сор Јо ван Гр чић, а ме ђу уче ни-
ци ма и Ве ли мир Спер њак, као и Ђор ђе (Ђу ра) Триф ко вић (1872–1940), 
син Ко сте Триф ко ви ћа (1843–1875), бу ду ћи ле кар и управ ник Срп ског 
на род ног по зо ри шта, Ста но је Ста но је вић (1874–1937), бу ду ћи углед ни 
срп ски исто ри чар, и Вла ди слав Бо бе рић (1873–1918), по то њи про фе сор 
и рек тор Ре љев ске бо го сло ви је и епи скоп бо ко ко тор ски (вид. марја
новић 2020). Упе ча тљи ва су све до чан ства о пр вим ак тив но сти ма ан сам-
бла. На све то сав ској бе се ди 1890. го ди не из ве де на је ме ло дра ма Јо сиф 
у Ми си ру фран цу ског ком по зи то ра Ети је на Ме ху ла (Eti en ne Méhul). 
Обо га ће ни не са мо осве же њем до та да по зна тог му зич ког ре пер то а ра 
не го и не сва ки да шњим, из во ђач ки про ши ре ним ис ку ством, Спер њак 
и ње го ви дру го ви су Гр чи ћу тим по во дом по све ти ли ка рак те ри стич ну 
за хвал ни цу (РОМС, М. 1.647).5 На ре пер то а ру све то сав ских бе се да 
под Гр чи ће вом ор га ни за ци о ном и ди ри гент ском упра вом че сто су би ла 
де ла за пад но е вроп ских ком по зи то ра (вид. пушиБрк 1910б: 124–132). Та-
кви му зич ки до жи вља ји би ли су сва ка ко под сти цај ни за све уче сни ке 
ових све ча но сти, а по себ но за мла де гим на зи јал це. 

У но во сад ској Гим на зи ји Спер њак је био и под ди рект ним ути ца-
јем Ти хо ми ра Осто ји ћа, про фе со ра је зи ка и књи жев но сти и про фе со ра 
цр кве ног по ја ња (до 1895), хо ро во ђе школ ског хо ра. Упра во за по тре бе 
тог ан сам бла, на под сти цај ди рек то ра Гим на зи је и на став ни ка по ја ња 
Ва се Пу ши бр ка, са ци љем да уче ни ци ма олак ша уче ње цр кве ног по-
ја ња, Осто јић је за бе ле жио и хар мо ни зо вао ве ли ки број ли тур гиј ских 
пе са ма. Пе сме из овог нот ног збор ни ка, об ја вље ног 1887. го ди не, уче-
ни ци су са Осто ји ћем пр ви пут по ја ли на ли тур ги ји у Са бор ној цр кви 

5 У Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске са чу ва на је ма ла све ска бо га то укра ше них 
ко ри ца, са ми ну ци о зно из ве зе ним на сло вом на пли ша ном омо ту. Основ ни са др жај те ма ле 
бе ле жни це чи не по ру ка за хвал но сти про фе со ру Гр чи ћу и пот пи си уче ни ка, чла но ва „Сви-
рач ког збо ра“: Ђор ђе К. Триф ко вић, Ђу ро Ј. Ди мо вић, Ду шан М. Ми о ко вић, Вла ди мир 
Алек сић, Ђор ђе Кри то вад, Ла зар Цве јић, Ду шан Па таћ, Јо ван Бој кић, Ста ни мир Бе ле сли јин, 
Сте ван По пић, Јо ван Ра до њић, Вла ди слав Бо бе рић, Бран ко Рај кић и Вла ди мир Ри стић.
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у Но вом Са ду то ком 1890. го ди не, за вр шне го ди не Спер ња ко вог по ха-
ђа ња Гим на зи је (уп. петровић 2010: 13). Не сум њи во је да је у це ло куп-
ном Осто ји ће вом ан га жма ну Спер њак мо гао има ти зна ча јан узор за 
сво је ка сни је де лат но сти на по љу цр кве не му зи ке.

Бо га то ис ку ство хор ског и ин стру мен тал ног из во ђе ња сте че но у 
но во сад ској Гим на зи ји под ста кло је мно ге ње не уче ни ке да се и са ми 
оку ша ју у ком по но ва њу, као и у осни ва њу раз ли чи тих во кал них и ин-
стру мен тал них ан сам ба ла (вид. пушиБрк 1910а: 26). Уче шће у кон церт-
ним ве че ри ма у окви ру гим на зиј ских ак тив но сти, али и укуп на ис ку-
ства из та да бо га тог кон церт ног жи во та Но вог Са да, ин спи ри са ли су 
Спер ња ка да већ као уче ник за поч не и рад на хар мо ни за ци ји срп ских 
на род них ме ло ди ја. Ру ко пи сни ис пи си у за о став шти ни, раз ли чи ти 
пре пи си де ла срп ских и че шких ау то ра, ука зу ју и на Спер ња ко ве уз о ре 
– де ла Иси до ра Ба ји ћа, Ро бер та То лин ге ра (Ro bert Tol lin ger), Ста ни сла-
ва Би нич ког, Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа, Да во ри на Јен ка, Ху га До у бе ка 
(Hu go Do u bek) и др. У про це си ма ра да сва ка ко су би ла зна чај на и основ-
на зна ња из ком по но ва ња ко ја је до био за вре ме крат ког сту ди ра ња на 
Кон зер ва то ри ју му у Бу дим пе шти (1890). 

Ан га жма ни у хо ру и ор ке стру Ве ли ке но во сад ске гим на зи је би ли 
су, не сум њи во, глав ни осло нац и за на ста вак срод них Спер ња ко вих 
ак тив но сти у Срем ским Кар лов ци ма. То ком по ха ђа ња Бо го сло ви је 
(1890–1894), са по ла зни ци ма тог учи ли шта и са уче ни ци ма Гим на зи је 
нај пре је осно вао и во дио ђач ки му шки хор, а по том, са дру го ви ма 
Ми ла ном Не дељ ко ви ћем и та да шњим бо го сло вом Ду ша ном Ко ту ром 
и ор ке стар „Ди ле тант ски сви рач ки збор“. За му шки хор кар ло вач ке 
Гим на зи је ком по но вао је Хим ну гим на зи је (1891), као и I ко ло срп ских 
на род них пе са ма – Из мог ђач ког жи во та (1892), а то ком шко ло ва ња 
у Бо го сло ви ји био je по себ но по све ћен по љу хор ске цр кве не му зи ке.

По за вр шет ку Бо го сло ви је, Спер њак је осни вао и во дио хор ске ан-
сам бле у раз ли чи тим ме сти ма свог све ште нич ког слу жбо ва ња. Већ као 
млад па рох осно вао је ме шо ви ти хор у Де ли бла ту (1896–1899), по том и у 
Уљ ми (1899–1908), где је хор ском по ја њу под у ча вао учи те ље, за на тли је и 
се ља ке, као и у Опо ву (1909). У том пе ри о ду ком по но вао је и Ли тур ги-
ју за ме шо ви ти хор, пре ма мо ти ви ма срп ског на род ног цр кве ног по ја ња.

Ме ло граф ски и ком по зи тор ски рад на по љу  
срп ске цр кве не му зи ке

Као кар ло вач ки бо го слов, Спер њак је био на са мом из во ру не го ва-
ња и из у ча ва ња тра ди ци о нал ног срп ског цр кве ног по ја ња. У по след њој 
де це ни ји XIX ве ка, по ја ње се у овом учи ли шту учи ло то ком че ти ри 
раз ре да, кроз шест ча со ва не дељ но и сва ко днев ну бо го слу жбе ну прак су 
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(уп. миодраг 2014: 590). То ком Спер ња ко вог шко ло ва ња, на ме сту про-
фе со ра по ја ња у Бо го сло ви ји би ли су вр сни кар ло вач ки пој ци Ге ор ги-
је Пе тро вић (1890–1891), та да шњи па три јар шиј ски про то ђа кон, по то њи 
кар ло вач ки ми тро по лит Лу ки јан Бог да но вић (1891–1908) и Ге ра сим 
Пе тро вић (1894) (уп. гавриловић 1984; миодраг 2014: 590). 

Зна ча јан под сти цај имао је и у сво јој ге не ра ци ји, од но сно ме ђу не-
знат но мла ђим пи том ци ма Бо го сло ви је. Ме ђу Спер ња ко вим школ ским 
дру го ви ма био је Ду шан Ко тур, по то њи сту дент му зи ке на пра шком 
Кон зер ва то ри ју му и пр ви ре дов ни про фе сор му зи ке у Кар ло вач кој гим-
на зи ји, ко ји је та ко ђе до при нео не го ва њу тра ди ци је срп ске цр кве не музи-
ке и као ме ло граф и хор ски ди ри гент, па и као ау тор зна чај них на пи са 
о есте ти ци цр кве но му зич ке прак се (марјановић 2015). На кон ма ту ре 
у Ве ли кој но во сад ској пра во слав ној гим на зи ји (1893), по ла зник кар ло-
вач ког учи ли шта по стао је и Вла ди слав (по мо на ше њу Вла ди мир) Бо-
бе рић. У но во сад ској гим на зи ји у по ја њу та ко ђе уче ник Ти хо ми ра Осто-
ји ћа, Бо бе рић је, као и Спер њак, то ком 1893. го ди не учио цр кве но по ја ње 
с пра ви лом уз Ге ра си ма Пе тро ви ћа, а по том уз про фе со ра по ја ња и ли-
тур ги ке Јо ва на Жив ко ви ћа (уп. гавриловић 1984; пено 2017). Бо бе рић 
је та ко ђе био ак ти ван као ди ри гент уче нич ког хо ра кар ло вач ке Гимна-
зи је, али и као ме ло граф, ау тор збир ке ве ли ког по ја ња (пено 2017: 12).

Ни је нео бич но да су бо га то по јач ко на сле ђе и ак тив но уче ње уз 
вр сне по зна ва о це и љу би те ље овог сег мен та срп ске кул тур не и ду хов не 
тра ди ци је за Спер ња ка би ли ин спи ра ци ја за ме ло граф ски и ком по зи-
тор ски рад, по себ но и за ди ри гент ски ан га жман на по љу срп ске цр кве не 
му зи ке. Већ као бо го слов ба вио се бе ле же њем на пе ва срп ског цр кве ног 
по ја ња и ком по но ва њем у обла сти хор ске цр кве не му зи ке.

Ве ли ки део јед но гла сних за пи са срп ског цр кве ног по ја ња у Спер-
ња ко вој за о став шти ни да ти ран је 1892. го ди не. Ме ђу за бе ле же ним на-
пе ви ма, дра го це не су по себ но пе сме ве ли ког по ја ња, ко је све до че о него-
ва њу ове по јач ке прак се у Срем ским Кар лов ци ма у по след њој де це ни ји 
XIX ве ка. Спер њак је, као бо го слов, ме ло гра фи сао по је ди не пе сме ве-
ли ког по ја ња на Ли тур ги ји Св. Јо ва на Зла то у стог, Ли тур ги ји Св. Васи-
ли ја Ве ли ког и Ли тур ги ји пре ђе о све ће них да ро ва, зна ча јан број ве ли ких 
пра знич них ир мо са, пе сме на ве че р њем и ју тре њу, ве ли ке сје дал не.6 
Из два ја ју се при ме ри ве ли ког на пе ва пе са ма Ка но на ев ха ри сти је и ве-
ли ко До стој но јест гл. 6 и гл. 8, при ча сни на Ли тур ги ји, као и ве ли ки 
пра знич ни сје дал ни, пе сма на ве чер њем Свје те ти хиј, итд.

Бе ле же њем тра ди ци о нал ног срп ског по ја ња Спер њак се ба вио и 
као све ште ник у Из би шту. Пот пис у Пен ти ко ста ру у пев ни ци та мо шње 
цр кве пред ста вља и сво је вр сни траг о Спер ња ко вој све ште нич кој слу жби 

6 Вид. та бе ле бр. 1 и бр. 2 у при ло гу.
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али и о по јач кој ак тив но сти у Из би шту из ме ђу 1910–1946. Спер ња ко во 
име при дру же но је крат ким пи са ним спо ме ни ма и на дру ге пој це ко ји 
су у ис тој цр кви да ли свој до при нос очу ва њу тра ди ци о нал не по јач ке 
прак се. Као не ка да шњи кар ло вач ки бо го слов, му зич ки обра зо ван и 
по ја њу по све ће ни све ште ник, Спер њак је не сум њи во био је дан од ути-
цај ни јих учи те ља и пре но си ла ца жи ве тра ди ци је срп ског по ја ња на 
под руч ју Ба на та то ком пр вих де це ни ја XX ве ка (уп. андрејевић 2019).7 

Спер њак је у Из би шту та ко ђе за пи сао је дан број на пе ва ве ли ког 
по ја ња (по је ди ни за пи си да ти ра ни су 1936. го ди не). Ни је утвр ђе но да 
ли је на пе ве бе ле жио на осно ву соп стве ног или по ја ња дру гих по ја ца. 
У оба слу ча ја, за пи си ко је је са чи нио зна чај но су све до чан ство о при су-
ству (ни је из ве сно и ко ли ко уче ста лој за сту пље но сти) ви со ко раз ви је ног, 
ме ли зма тич ног на пе ва у по јач кој прак си у тре ћој де це ни ји XX ве ка. 
Че тр де се тих го ди на, вр сни зе мун ски по јац Ла зар Ле ра (1885–1966), у 
мла до сти кар ло вач ки и сом бор ски ђак (стефановић 1968: 163–165; мар
јановић, у штам пи), за бе ле жи ће да је ве ли ко по ја ње у де ка ден ци ји, по-
себ но да је по ја ње ве ли ких сје дал них све ре ђе при сут но, чак у окви ру 
слу жби за ве ли ке пра зни ке (лера 1940).8 

Ме ђу Спер ња ко вим за пи си ма срп ског по ја ња про на ла зи мо и пе сме 
из Опе ла. Са чу ван је јед но гла сни, тра ди ци о нал ни на пев сти хи ре При
ди те, по сљед ње је цје ло ва ни је, за пи сан у Из би шту (1944), док су оста ли 
сег мен ти Опе ла хар мо ни зо ва ни за му шки, од но сно за ме шо ви ти хор: 
јек те ни је за упо ко је не, Свја тиј Бо же, Со свја ти ми, Че ло вјек ја ко тра
ва, Вјеч на ја па мјат.

По ред јед но гла сних за пи са срп ског по ја ња, у Спер ња ко вој за о став-
шти ни су, у ру ко пи су, са чу ва не раз ли чи те ви ше гла сне, хор ске ду хов-
не ком по зи ци је. Ме ђу њи ма до ми ни ра ју Спер ња ко ве ком по зи ци је, 
од но сно хар мо ни за ци је срп ског цр кве ног на пе ва – бо го слу жбе не пе сме 
из Ли тур ги је Св. Јо ва на Зла то у стог, са до да ци ма ода бра них пра знич-
них пе са ма (Мо ли тва ми, Је ли ци во Хри ста, Хри стос вос кре се; ду хов-
на бо жић на пе сма Сла ва во ви шњих Бо гу). По је ди не ли тур гиј ске пе сме 
Спер њак је пре ра дио на осно ву ком по зи ци ја дру гих ау то ра (Али лу ја 
пре ма Бе не дик ту Ранд хар тин ге ру [Be ne dict Rand har tin ger]; Свја тиј 
Бо же и Хри стос вос кре се пре ма Кор не ли ју Стан ко ви ћу; Хе ру вим ску 
пе сму, Је дин свјат и Спа си ни пре ма Дми три ју Борт њан ском [Дмитрий 
Сте па но вич Бортнянский]). 

Сво је вр сни ку ри о зи тет пред ста вља ју ли тур гиј ска пе сма Спа си Хри
сте Бо же, „скро је на“ по срп ском на пе ву пе сме Амин. Да ис пол њат сја, 

7 О срп ском по ја њу из ме ђу два свет ска ра та вид. и: петровић1999.
8 По ме ни мо на овом ме сту и да је Ла зар Ле ра, то ком по ха ђа ња Кар ло вач ке гим на зи је, 

уче ство вао у ра ду хо ра под упра вом Ду ша на Ко ту ра. 
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при ре ђе на за ме шо ви ти хор то ком Спер ња ко вог слу жбо ва ња у Де ли-
бла ту, као и „Мра мо рач ко“ Свја тиј Бо же – хар мо ни зо ва ни за пис Три-
све те пе сме, за ни мљив траг о ло кал ним ва ри јан та ма тра ди ци о нал не 
по јач ке прак се у се лу Мра мо рак, по чет ком XX ве ка.

Као свр ше ни бо го слов (1894) Спер њак је, у вер зи ја ма за му шки и 
ме шо ви ти хор, на пи сао ком по зи ци ју Го спо ди усли ши, на сти хо ве и 
ме ло ди ју у том пе ри о ду ши ро ко за сту пље не при ча сне пе сме. У „сло-
бод ном“ сти лу, без ослон ца на цр кве ни на пев, од но сно по узо ру на де ла 
стра них ком по зи то ра цр кве не му зи ке, ком по но вао је и ли тур гиј ске 
пе сме Је ди но род ниј Си не и Је ли ци во Хри ста, итд.9

Ак ти ван рад са раз ли чи тим хор ским ан сам бли ма не сум њи во је 
зах те вао да Спер њак при ре ди од го ва ра ју ће хар мо ни за ци је цр кве них 
на пе ва у од но су на кон крет не бо го слу жбе не по тре бе, као и мо гућ но-
сти по је ди нач них гру па пе ва ча ама те ра. Оту да и у за о став шти ни про-
на ла зи мо по не ко ли ко вер зи ја исте пе сме (Сла ва во ви шњих Бо гу), раз-
ли чи те ски це и ис пи се ко ји обе ло да њу ју про цес ра да на јед ној ком по-
зи ци ји (Је ди но род ниј Си не), при ме ре хар мо ни зо ва них ли тур гиј ских 
пе са ма на ко је ука зу ју на слов и ме ло ди ја со пра на, али без упи са ног ком-
плет ног тек ста пе сме (Оца и Си на, сег мен ти Ка но на ев ха ри сти је) и сл. 
На мар ги на ма ру ко пи са ме сти мич но су уоч љи ве ра зно ли ке Спер ња ко-
ве бе ле шке, по пут сво је вр сног ди ри гент ског под сет ни ка – озна ке то на-
ли те та или вр сте так та, на по ме не о све ште нич ким про зба ма и хор ским 
од го ва ра њи ма на јек те ни је на ли тур ги ји, на зна ке или упут ства за про-
ме ну то на ли те та у од но су на то нал ни оквир у ко јем све ште ник из гова-
ра про збе. Уз јед ну од ва ри јан ти за пи са јек те ни је за упо ко је не Спер њак 
бе ле жи: „обич ни је и леп ше а и на ро ду та ко се пе ва“, што све до чи о 
ње го вој по све ће но сти ме ло граф ском ра ду, ана ли тич ком и бри жљи вом 
ода би ру ме ло ди ја ко је је за пи си вао и хар мо ни зо вао. 

Са др жај за о став шти не ука зу је и на то да је Спер њак за по тре бе 
хор ских ан сам ба ла ко је је во дио при ре ђи вао и хор ске ком по зи ци је 
дру гих ау то ра. Ори ги нал на че тво ро гла сна де ла за ме шо ви ти хор (нпр. 
Борт њан ски, Хе ру вим ска пе сма) адап ти рао је за му шки ан самбл. У 
за о став ши ни се на ла зе и пре пи си тро гла сне Ли тур ги је за му шки хор 
Ро бер та То лин ге ра, као и Ли тур ги је Бе не дик та Ранд хар тин ге ра. Ли тур
ги ја Св. Јо ва на Зла то у стог за му шке гла со ве Вла ди ми ра Бо бе ри ћа 
(1908) са по све том Ве ли ми ру Спер ња ку ука зу је на не пре ки ну ти кон такт 
(мо жда и са рад њу?) дво ји це не ка да шњих дру го ва, пи то ма ца кар ло вач-
ке Бо го сло ви је. Ни је по зна то да ли је Спер њак са ан сам бли ма ко ји ма 
је ру ко во дио и из во дио пе сме из Бо бе ри ће вог ру ко пи са.

9 Вид. та бе лу бр. 3 у при ло гу.
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На кра ју пре пи са пе са ма из Ли тур ги је Бе не дик та Ранд хар тин ге ра 
(1899) Спер њак на по ми ње: „По што се у грч кој цр кви не по ји ‘Спа си 
Хри сте Бо же и по ми луј’ то Ранд хар тин гер ни је ни ком по но вао, за то 
узми те мо ју ком по зи ци ју, и то узми те је у Ес-ду ру... Хри стос вос кре се 
[кур зив Н. М. и М. Н.] за ½ сте пе на ви ше“.10 Овај ви ше стру ко за ни мљи-
ви за пис из ме ђу раз ли чи тих пи та ња отва ра и пи та ње – ко јем се ди ри-
ген ту и ан сам блу Спер њак по сред но обра ћа? Да ли је пре пис Ранд хар-
тин ге ро ве пар ти ту ре био на ме њен не ком од ан сам ба ла ко је је Спер њак 
осно вао, а по том на пу стио по зи ци ју ди ри ген та на истом ме сту, про ме-
нив ши ме сто слу жбо ва ња? Пре пис је да ти ран 17/29. 12. 1899, по след ње 
го ди не Спер ња ко ве слу жбе у Де ли бла ту. На за себ ном ли сту нот ног 
па пи ра, хар мо ни зо ва на пе сма Сла ва во ви шњих Бо гу да ти ра на је исте 
1899. го ди не, уз на зна ке две раз ли чи те ло ка ци је: Но ва Мол да ва (Ру-
му ни ја), Фер дин (да нас Но ви Ко зјак у ју жном Ба на ту), а ла ти нич ним 
сло ви ма ис пи са но је, у не ко ли ко на вра та, име Кал ман Пе тер (Kal man 
Pe ter).11 И овај нот ни до ку мент са др жи слич на упут ства о од но су то на-
ли те та: „ако по ју у Д-ду ру он да оста је А-дур; ако по ју у Ес-ду ру он да 
ов де до ла зи Ас-дур“. На мар ги ни исте хар ти је па жњу при вла чи још 
јед на ко ло на тек ста – низ пре зи ме на (Олар, Јо ва но вић, Омо рац, Бе љин, 
Ми хај ло вић), уз на зна ке по је ди них за ни ма ња (но та рош, док тор, апо-
те кар, ка сир) мо жда се од но си на хо ри сте, пој це? На ве де ни по да ци 
ин три ги ра ју и под сти чу на при ступ но вим ис тра жи ва њи ма ак тив но сти 
цр кве них хо ро ва у ју жно ба нат ском окру гу, осо би то у по ме ну тим ме-
сти ма, у по след њој де це ни ји XIX ве ка.

Ком по зи тор ска де лат ност на по љу све тов не му зи ке
У обла сти све тов не му зи ке, Спер њак је ком по но вао ин стру мен тал-

на и хор ска де ла. По се бан до при нос дао је кла вир ској и ка мер ној ли те-
ра ту ри, док је мно штво на род них ме ло ди ја при ре дио и за хор ске ан-
сам бле.12 У за о став шти ни са чу ва на ком по зи то ро ва де ла ових жан ро ва 
пре те жно су у ру ко пи су, уз не ко ли ко при ме ра ка штам па них де ла у 
из да њу ком по зи то ра и у из да њу Ба ји ће ве Срп ске му зич ке би бли о те ке.13 

И у овој сфе ри, Спер ња ко ва ком по зи тор ска де лат ност би ла је ди-
рект но по ве за на са ње го вим ди ри гент ским ак тив но сти ма. Као што је 

10 Ли тур ги ја Бе не дик та Ранд хар тин ге ра, глав ног му зи ча ра на беч ком дво ру сре ди ном 
XIX ве ка, на пи са на је за по тре бе из во ђе ња у грч кој Цр кви Св. Тро ји це у Бе чу. 

11 Ме ђу Спер ња ко вим нот ним за пи си ма ли тур гиј ских пе са ма на ла зи се и је дан ис пис 
пе сме Свја тиј Бо же ла ти нич ним сло ви ма, уз на по ме ну (дру гом олов ком у од но су на за пис 
но та и тек ста) да је хо ро во ђа Не мац.

12 Вид. та бе лу бр. 5 у при ло гу.
13 У том из да њу об ја вље не су Спер ња ко ве Две срп ске на род не пе сме (Ве тар ду ше и Де вој

ко мо ја) за те нор со ло и ме шо ви ти хор. Иси дор Ба јић, Срп ска му зич ка би бли о те ка, год. II, 4.
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већ по ме ну то, осно вав ши ђач ки му шки хор у Срем ским Кар лов ци ма, 
као уче ник пр ве го ди не Бо го сло ви је ком по но вао је Хим ну Гим на зи је 
и при ре дио мно го број не на род не пе сме за му шки хор. То ком слу жбо-
ва ња у Де ли бла ту, Уљ ми, Опо ву и Из би шту, ан га жо ван и као осни вач 
и ди ри гент но вих хор ских ан сам ба ла, за ме шо ви ти хор је ком по но вао 
све тов ну му зи ку пре ма мо ти ви ма на род них пе са ма. По за вр шет ку шко-
ло ва ња, то ком слу жбо ва ња у Уљ ми и Из би шту пи сао је пре те жно ин-
стру мен тал не и во кал но ин стру мен тал не ком по зи ци је. У Спер ња ко вом 
опу су до ми ни ра ју кла вир ске, као и ком по зи ци је за ви о ли ну и кла вир. 
Ме ђу во кал но ин стру мен тал ним де ли ма из два ја ју се ком по зи ци је за 
со пран и алт или со ло те нор и кла вир. 

О ау то ро вим но во о бја вљи ва ним де ли ма пи са ни тра го ви оста ли су 
у пе ри о ди ци, по себ но у ли сту Бо сан ска ви ла (аноним 1904: 199; 1905: 
287; 1912: 184).14 Ком по зи ци је Ве ли ми ра Спер ња ка три де се тих го ди на 
XX ве ка че сто су еми то ва не на та ла си ма Ра дио Бе о гра да. На ро чи то је 
уоч љи во њи хо во при су ство у про грам ској ше ми Ра ди ја у 1934. го ди ни. 
Та да је Ра дио ор ке стар на про гра му имао Спер ња ко ву Пр ву и Дру гу сме
су срп ских на род них пе са ма.15 На кон мар сељ ског атен та та на кра ља 
Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа (1888–1934), у ок то бру 1934. го ди не, у 
да ни ма жа ло сти, на Ра ди ју је, по ред при год них ком по зи ци ја дру гих 
компо зи то ра, еми то ван и Спер ња ков Ви дов дан марш.16 Та ком по зи ци ја 
је пр ви пут и од штам па на у Бе о гра ду 1934, а на пи са на је 1919. го ди не, 
не ду го на кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та – Спер њак ју је по све тио 
„бла же ним се ни ма из ги ну лих Ју го сло ве на“ (сперњак 1992: 4; вајагић 
2018: 565–575).17 

Пре ма све до че њу ком по зи то ро вог си на, по ред по ме ну тих ком по-
зи ци ја, на про гра му Ра дио Бе о гра да би ла су и Ори јен тал на се ре на да, 
[Српско] ко ло, Успо ме не валс – Бо стон, Ма ла кон церт на пол ка и Вој нич
ки марш (сперњак 1992: 6). Спер ња ко ва де ла еми то ва на су уз де ла Даво-
ри на Јен ка, Сте ва на Мо крањ ца, Пе тра Кр сти ћа, Ста ни сла ва Би нич ког, 

14 Огла ше но је об ја вљи ва ње кла вир ске ком по зи ци је Отво ри ми вра та, [Друге – прим. 
аутори] сме се срп ских на род них пе са ма и Срп ског ко ла.

15 [аноним]1934: бр. 2, 32; бр. 6, 19; бр. 8, 19.
16 [аноним]1934: бр. 45, 25; бр. 47, 16. 
17 У би о гра фи ји из пе ра ком по зи то ро вог си на ис так ну те су и по је ди но сти о Спер ња ко-

вом дру штве но по ли тич ком ста ту су и ак тив но сти ма. По чет ком Пр вог свет ског ра та био је 
про го њен од стра не ау стро у гар ских вла сти. Нај пре је био ин тер ни ран у Те ми швар, а за тим 
у Лу гош, где је био под стал ном по ли циј ском при смо тром. По чет ком но вем бра 1918. го ди-
не, ка да је срп ска вој ска пре шла у Бе лу Цр кву, се ља ци Изби шта на фи ја ке ри ма и се љач ким 
ко ли ма, са срп ским за ста ва ма, на че лу са сво јим све ште ни ком оти шли су у Бе лу Цр кву да 
до ве ду осло бо ди о це, срп ске вој ни ке у се ло. 

Као на род ни по сла ник оп шти не Из би ште, Спер њак је гла сао за при кљу че ње Ба на та, 
Бач ке и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји и за оства ре ње је дин стве не др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца.
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Јо зе фа Сво бо ду (Jo sef Svo bo da), Бо жи да ра Јок си мо ви ћа, Јо ва на Ур ба на 
(Jo van Jan Ur ban) и дру ге. С об зи ром на уред нич ко опре де ље ње да се 
на та ла си ма Ра дио Бе о гра да у да том пе ри о ду еми ту ју пре вас ход но ком-
по зи ци је ин спи ри са не „на род ном му зи ком“ – де ла за сно ва на на на род-
ним пе сма ма, или ком по зи ци је ко је сво јим на сло вом, тек стом или зву ком 
по сред но упу ћу ју на област на род не му зи ке, ни је нео бич но да су ме ђу 
Спер ња ко вим нај и зво ђе ни јим ком по зи ци ја ма би ле Сме ше срп ских 
на род них пе са ма.18 

Ве ли мир Спер њак био је, по чев од 1934. го ди не, члан бе о град ске 
сек ци је Удру же ња ју го сла вен ских му зич ких ау то ра.19 Основ ни циљ 
овог удру же ња би ла је „за шти та умјет нич ких и ста ле шких, мо рал них 
и ма те ри јал них ин те ре са [...] чла но ва, а на ро чи то за шти та и ис ко ри шћа-
ва ње њи хо вих ау тор ских пра ва, јав ног из во ђе ња му зич ких дје ла и тек-
ста у ве зи с тим дје ли ма, као и њи хо ве ме ха нич ке и ра ди о фон ске ре про-
дук ци је у зе мљи и ино стран ству.“20 С об зи ром на уред бе о оба ве за ма 
Удру же ња да ор га ни зо ва но над зи ре из вед бе и ре про дук ци је де ла сво-
јих чла но ва,21 мо гу ће је да је оно би ло над ле жно и за из во ђе ња Спер-
ња ко вих де ла на Ра дио Бе о гра ду.22 

Дом Ве ли ми ра Спер ња ка као цен тар кућ ног му зи ци ра ња
Пре ма се ћа њи ма Бог да на Спер ња ка, дом Ве ли ми ра Спер ња ка у 

Уљ ми, а ка сни је и у Из би шту, био је збор но ме сто омла ди не и на род-
не ин те ли ген ци је, на ко јем се увек сви ра ло, пе ва ло и игра ло. На овим 
ску по ви ма из во ђе ни су „пра ви умет нич ки кон цер ти“, ин тер пре ти ра не 
ари је по зна тих европ ских опе ра. Глав ни део про гра ма из во дио је Ве ли-
мир Спер њак, на ви о ли ни, а на кла ви ру су га пра ти ле су пру га Љу би ца 
и ње на мај ка Со фи ја – су пру га Еми ла Ча кре, као и ком по зи то ро ва кћи 
Ми ла на (сперњак 1992: 4).23 Пре ци зни по да ци о му зич ком про гра му 

18 О ма те ри јал ним и по ли тич ким те жња ма ру ко вод ства ове ста ни це, есте тич кој и 
иде о ло шкој ори јен та ци ји му зич ких уред ни ка, као и му зич ким пре фе рен ци ја ма слу ша ла ца 
Ра ди ја у овом пе ри о ду вид.: весић2015.

19 Спи сак чла но ва УЈ МА, Лич ни фонд П. Кр сти ћа, Ар хив МИ СА НУ, Бе о град, ПК221-1 
/IV.

20 Пра ви ла и из ме на пра ви ла – Пра ви ла УЈ МА, Лич ни фонд П. Кр сти ћа, Ар хив МИ 
СА НУ, Бе о град, ПК221-1/IV. Ви ше о УЈ МА: весић,пено2017.

21 Пра ви ла УЈ МА, Лич ни фонд П. Кр сти ћа, Ар хив МИ СА НУ, Бе о град, ПК221-1/IV.
22 У за о став шти ни Пе тра Кр сти ћа, по хра ње ној у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ, 

са чу ва на је и Ау тор ска по слов ни ца Удру же ња ју го сла вен ских му зич ких ау то ра, као и пи смо 
Ве ли ми ра Спер ња ка Удру же њу из 1938. го ди не, у ко јем Спер њак име ну је на след ни ка сво је 
по смрт ни не.

23 Ком по зи то ро ви уну ци, Ко ста и Ве ли мир сви ра ли су кла вир, док је ком по зи то ро ва 
уну ка, Не вен ка, сви ра ла ви о ли ну. С дру ге стра не је дан од Спер ња ко вих уну ка, Во ји слав, 
био је ама тер ски ко ре о граф на род них ига ра.
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то ком по ме ну тих ску по ва ни су до ступ ни, али на осно ву нот не гра ђе 
у Спер ња ко вој за о став шти ни за кљу чу је мо да је на ре пер то а ру би ла 
са лон ска му зи ка: о то ме пре вас ход но све до че јед но став не кла вир ске 
ком по зи ци је или ком по зи ци је за глас и кла вир при ла го ђе не сфе ри 
ама тер ског му зи ци ра ња. Мо гу ће је да су и по пу лар не хор ске об ра де 
на род них пе са ма, у кла вир ском сло гу, мо гле би ти из во ђе не у истим 
при ли ка ма. 

Од ли ке кла вир ских и ка мер них де ла из пе ра са мог Спер ња ка та-
ко ђе упу ћу ју на ан га жман у обла сти са лон ског, од но сно кућ ног му зи-
ци ра ња. Тех нич ки и фор мал но при јем чи ве ком по зи ци је јед но став не 
струк ту ре и хар мон ске фак ту ре, без ви со ких тех нич ких зах те ва у кла-
вир ској, као и у во кал ној де о ни ци у при ме ри ма де ла за глас и кла вир, 
би ле су при год не за му зич ка из во ђе ња и у ама тер ским окви ри ма (уп. 
кокановићмарковић2014: 175). У јед ном од бро је ва Бо сан ске ви ле, 
но во о бја вље на Спер ња ко ва Дру га сме са срп ских на род них пе са ма 
упра во је би ла пре по ру че на од стра не уред ни штва „због ла ко ће и из-
бо ра пје са ма“ (аноним 1905: 287).

Чи ни се да су Спер ња ко ве ком по зи ци је ис пу ња ва ле и дру ге основ-
не функ ци је са лон ске му зи ке – да за ба ве и ре лак си ра ју (кокановић
марковић 2014: 189), али и да иза зо ву од ре ђе не сим бо лич ке, иден ти-
тет ске асо ци ја ци је; че сто су са др жа ле пре по зна тљи ве ме ло ди је на род-
них пе са ма или ига ра (Сме са ру ских на род них пе са ма за ви о ли ну и 
кла вир, Сме са хр ват ских пе са ма, Ср би јан ско ко ло, Лич ко ко ло, Мо је 
ко ло).

Ли те ра ту ри кла вир ских и ка мер них де ла Спер њак је као ства ра-
лац до при нео ода би ром нај по пу лар ни јих жан ро ва са лон ске му зи ке – 
ме ђу њи ма су фан та зи ја, ка дрил, марш, ма зур ка, по ло не за, скер цо, ко-
ко ње ште, али и об ра де на род них пе са ма и ига ра (уп. кокановићмар
ковић 2014: 88). Из ве сно је да је био и до бро ин фор ми сан о жан ров ској 
„по тра жњи“ из да ва ча по чет ком XX ве ка (уп. кокановићмарковић 
2014: 55). Спер ња ко ва свест о по след њој „мо ди“ у му зич ком из да ва штву 
ни је би ла огра ни че на са мо на пи та ње жан ро ва ком по зи ци ја по пу лар-
них за са лон ско му зи ци ра ње. Ре кло би се да је на уму имао и фор му, 
тех нич ки из глед му зи ка ли ја ко је би бу ду ћем куп цу при ву кле па жњу 
(уп. кокановићмарковић 2014: 62) – у за о став шти ни про на ла зи мо 
ру ко пи се ком по зи ци ја чи је на сло ве Спер њак ис пи су је на фран цу ском 
(Еле ги ја, за гла со вир у две ру ке, ком по но вао Ве ли мир Спер њак [E le gie, 
com posée po ur le Pi a no par Ve li mir Sper njak]) (сперњак 1894, Ан 6), као 
и ру ко пи се дру гих ау то ра са дво је зич ним на сло вом (на при мер, пар-
ти ту ра ком по зи ци је ко ју је за кла вир и пе ва ње „уде сио“ Н. Ба лон [N. 
Bal lon] Ку пи ла сам ши ше ра ки је [J’ai fa it lémplet te d’un fla con de ra ki], 
а ко ја је об ја вље на у еди ци ји На род них из да ња) (Балон, Ан 91).
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Пре ма по тра жњи Спер ња ко вих пар ти ту ра (нај че шће у из да њу 
ком по зи то ра) то ком три де се тих го ди на XX ве ка, уоч љи во је да су међу 
нај по пу лар ни јим ау то ро вим де ли ма за кла вир би ле Пр ва и Дру га сме
са срп ских на род них пе са ма, као и на род на пе сма Отво ри ми вра та, 
при ре ђе на као фан та зи ја за кла вир. Ме ђу во кал ним ком по зи ци ја ма 
из дво ји ле су се Ве тар ду ше и Де вој ко мо ја, две на род не пе сме при ре-
ђе не за те нор со ло и ме шо ви ти хор, об ја вље не у тек ус по ста вље ној 
еди ци ји Срп ске му зич ке би бли о те ке Иси до ра Ба ји ћа.24 

Раз ли чи те ком по зи ци је из пе ра дру гих ау то ра у Спер ња ко вој за-
о став шти ни мо гле су би ти и узо ри за ње го во ства ра ла штво у обла сти 
све тов не, по себ но са лон ске му зи ке. У Спер ња ко вој лич ној му зич кој 
би бли о те ци на шла су се из да ња Срп ске књи жа ре бра ће По по ви ћа у 
Но вом Са ду, Срп ске му зич ке би бли о те ке, као и Књи жар ни це Све то за ра 
Ф. Ог ња но ви ћа из Но вог Са да, „књи жа ра из да ва ча“ ко ји су кра јем XIX 
и по чет ком XX ве ка из у зет но до при не ли ди се ми на ци ји пар ти ту ра и 
по пу лар но сти кућ ног му зи ци ра ња (кокановићмарковић 2014: 51). 
По се бан сег мент за о став шти не пред ста вља ју пре пи си пар ти ту ра дру-
гих ау то ра, по пут хор ских ком по зи ци ја Јо си фа Ма рин ко ви ћа, Ал бу ма 
хр ват ских на пе ва Сла во љу ба Лжи ча ра или пар ти ту ре Див на но ћи Ста-
ни сла ва Би нич ког (сперњак 1897, Ан 82; сперњак 1908). Спер њак је 
пре пи се са чи ња вао то ком шко ло ва ња, у ка сни јем пе ри о ду то ком ра да 
са раз ли чи тим ан сам бли ма, а мо гу ће је и за по тре бе кућ ног, по ро дич-
ног му зи ци ра ња. 

О Спер ња ко вој по све ће но сти ком по но ва њу и до при но су ши ре њу 
му зич ке кул ту ре кроз ову сфе ру све до чи и про грам ау тор ског кон цер та 
са игран ком, ко ји је 14. ма ја 1939. го ди не ор га ни зо ва ло и одр жа ло Коло 
срп ских се ста ра у Уљ ми. Кон церт је при ре ђен у Спер ња ко ву част, по-
во дом пе де се то го ди шњи це му зич ке де лат но сти, са увод ном реч ју о 
ње го вом де лу, а све тач ке на про гра му би ле су „ком по зи ци је сла вље-
ни ка“. На кон увод не пе сме Го спо ди усли ши, срж ау тор ског де ла про гра-
ма чи ни ле су нај и зво ђе ни је Спер ња ко ве ком по зи ци је: Ви дов дан не кад 
и сад, марш, фан та зи ја за кла вир Отво ри ми вра та и Тре ћа сме са срп
ских на род них пе са ма, Ме лан хо ли ја и По ло не за за ви о ли ну, по пу лар не 
пе сме за глас и кла вир, као и Па стир и па сти ри ца за ме шо ви ти хор.25 
На овом кон цер ту уче ство ва ли су школ ски ме шо ви ти хор из Уљ ме, 
ор ке стар на став ни ка Вој не му зич ке шко ле из Вр шца, а по је ди не тач ке 
про гра ма из во ди ли су и чла но ви по ро ди це Спер њак, пре све га унук 
Ко ста Ђо нин и кћер ка Ми ла на Спер њак (уда та Ђо нин).

24 О по пу лар но сти по ме ну тих ком по зи ци ја сведочe по да ци на по ле ђи ни пар ти ту ре, у: 
сперњак, Ви дов дан марш, по све ћен бла же ним се ни ма из ги ну лих ју го сло ве на, Бе о град 1934.

25 По зив ни ца за ау тор ски кон церт В. Спер ња ка, Уљ ма 1939. Ар хив МИ СА НУ, Бе о град. 
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* * *
Иа ко не до вољ но по знат, зна чај де лат но сти Ве ли ми ра Спер ња ка 

за исто ри ју срп ске му зи ке огле да се у мо за и ку ра зно вр сних кул тур но-
-умет нич ких ак тив но сти, на по љу цр кве не и све тов не му зи ке. Мла ђи 
са вре ме ник Сте ва на Мо крањ ца, Јо си фа Ма рин ко ви ћа и Ти хо ми ра Осто-
ји ћа, као по јац, ме ло граф, ком по зи тор и ди ри гент на ста вио је пу те ви-
ма тра ди ци је ко ју је упо знао то ком шко ло ва ња и, кроз цр кве но по јач ку 
и кул тур но у мет нич ку прак су, не го вао уз сво је учи те ље, ге не ра ци ју, 
по том и на след ни ке. Спер ња ко ву по зи ци ју мо гу ће је са гле да ва ти и 
вред но ва ти у од но су на раз ли чи та по ља де лат но сти, до при но се, као и 
с об зи ром на уз о ре ме ђу прет ход ни ци ма и му зич ки ак тив ним са вре-
ме ни ци ма. 

Ма те ри јал на све до чан ства о до при но су Ве ли ми ра Спер ња ка на 
по љу срп ске цр кве не му зи ке дра го це на су по себ но за ис тра жи ва ња по-
јач ке и хор ске цр кве но му зич ке прак се на под руч ју Ба на та. Пре ма нови-
јим све до че њи ма, у ме ђу рат ном пе ри о ду у по је ди ним ју жно ба нат ским 
хра мо ви ма пе ва ло се и за две пев ни це, а мно га се ла има ла су чак и по 
два ак тив на цр кве на хо ра (уп. андрејевић 2019). Спер ња ков ан га жман 
не сум њи во је до при но сио ква ли те ту та да шње цр кве но по јач ке прак се 
на овим про сто ри ма. Ње го ва ини ци ја ти ва за осни ва ње цр кве них хоро-
ва у ме сти ма у ко ји ма је слу жбо вао пред ста вља и ва жно све до чан ство 
о зна ча ју ду хов ног, му зич ког и оп штег кул тур но-у мет нич ког ути ца ја 
пе вач ких дру шта ва на овим про сто ри ма по чев од осни ва ња Пан че вач-
ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва (1838). Де лат но сти Ве ли ми ра 
Спер ња ка зна чај но је са гле да ти и уз ак тив но сти пред став ни ка мла ђе 
ге не ра ци је, кључ них за очу ва ње на сле ђа срп ске цр кве не му зи ке и за 
под руч је Ба на та – Не на да Ба рач ког, Ла за ра Ле ре и ми тро по ли та Да-
ма ски на Гр да нич ког.

Зна чај овог му зич ког по сле ни ка за кул тур но у мет нич ки жи вот сре-
ди на у ко ји ма је жи вео и ства рао огле да се, у обла сти све тов не му зи ке, 
по себ но кроз ком по зи тор ску и из во ђач ку, па и сво је вр сну пе да го шку 
ак тив ност у сфе ра ма хор ског и кућ ног му зи ци ра ња. Ре кло би се да је 
Спер њак и у пр вој по ло ви ни XX ве ка очу вао ти пич но де вет на е сто ве-
ков но ро ман ти чар ско на сле ђе не го ва ња спе ци фич ног „на ци о нал ног“ 
из ра за кроз хор ско све тов но ства ра ла штво, као и у обла сти ин стру мен-
тал не му зи ке (пре вас ход но об ра да ма на род них пе са ма). Се ћа ња на 
Спер ња ко ву му зич ко-ми си о нар ску уло гу у по ро дич ном до му и ме ђу 
дру штве ним кру го ви ма у ко ји ма се кре тао, као и фраг мен ти ком по зи-
то ро ве за о став шти не, по твр ђу ју да је те жња ка му зич ком обра зо ва њу и 
вас пи та њу оп ста ја ла и у кул ту ри гра ђан ског дру штва и ње го вог си стема 
вред но сти у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји у пр вим де це ни ја ма XX ве ка.
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Бе о град: из да ње ком по зи то ра, 1934. Ар хив МИ СА НУ, без сиг на ту ре.
сперњак, Ве ли мир. Еле ги ја, ру ко пис пар ти ту ре. Мра мо рак: 1894. Бе о град: Ар хив МИ 
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без сиг на ту ре.
сперњак, Ве ли мир. Две срп ске на род не пе сме (Ве тар ду ше и Де вој ко мо ја) за те нор соло 

и ме шо ви ти хор. Иси дор Ба јић, Срп ска му зич ка би бли о те ка, год. II, 4.
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Na ta ša D. Mar ja no vić, Mo ni ka J. No va ko vić

WrittenTracesofVelimirSpernjak’s(1870–1948)Work–
LegacyFromtheArchiveoftheInstituteofMusicologySASA

Sum mary

This pa per aims to pre sent the mul ti fa ce ted ca re er of Ve li mir Sper njak (1870–1948), 
an archpri est, com po ser, me lo grap her, con duc tor, and the fo un der of se ve ral en sem bles. 
From an early age, archpri est Ve li mir Sper njak (a vi o li nist him self) was de di ca ted to 
mu sic. His scho o ling in the main Ser bian edu ca ti o nal cen ters in the Hab sburg Mo narchy 
(Ser bian Ort ho dox Gre at Gymna si um in No vi Sad, Ort ho dox Se mi nary in Srem ski Kar-
lov ci), as well as the ec ho es of this newly ga i ned know led ge and ex pe ri en ces in Sper njak’s 
com po si ti o nal, cul tu ral, and ar ti stic ac ti vity du ring the first de ca des of the 20th cen tury, 
are pre sen ted. The pa per is di vi ded in to se ve ral lar ger sec ti ons fo cu sing on the dif fe rent 
seg ments of Sper njak’s li fe and work: scho o ling in Ser bian Ort ho dox Gre at Gymna si um 
in No vi Sad and Ort ho dox Se mi nary in Srem ski Kar lov ci and cul tu ral ac ti vity, Sper njak’s 
me lo grap hi cal and com po si ti o nal work in the do main of Ser bian church mu sic, as well as 
his work in the do main of se cu lar mu sic. Thro ug ho ut his li fe, Sper njak pur sued his mu-
si cal in te rests and was fo cu sed on per fec ting his mu si cal know led ge and skills. Ve li mir 
Sper njak had strong con nec ti ons with his con tem po ra ri es and in ten ded to fully par ti ci pa te 
in the mu si cal li fe of the ti me. In ad di tion to his ca re for the pre ser va tion of tra di ti o nal 
Ser bian church sin ging, he was de di ca ted to the tra di ti o nal Ser bian chant. Par ti cu lar at ten-
tion is paid to his cre a ti ve ac ti vity in the fi eld of folk mu sic, as well as his con tri bu tion to 
the gen res of sa lon mu sic and the prac ti ce of ama te ur mu si ci an ship, espe ci ally in his ho me. 
It is im por tant to pre ser ve the me mo ri es of his mu si cal mis si o nary ef forts to edu ca te and 
hig hlight the im por tan ce of mu si cal edu ca tion and the ro le of mu sic in one’s up brin ging. 
Sper njak was the epi to me of the cul tu ral ze it ge ist of the first de ca des of the 20th cen tury. 
The pa per is ba sed on the ma te ri als from the com po ser’s le gacy (ma nu scripts of mu si cal 
sco res, pho to graphs, cor re spon den ce, con cert pro grams, etc.), pre ser ved at the In sti tu te 
of Mu si co logy of the Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts. 

Keywords: Ve li mir Sper njak, Ser bian Ort ho dox Gre at Gymna si um in No vi Sad, 
Ort ho dox Se mi nary in Srem ski Kar lov ci, church cho irs in Ba nat, Ser bian church sin ging, 
folk songs, pi a no mu sic, ama te ur mu si ci an ship.
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ПРИ ЛО ЗИ

Табела бр. 1: Једногласни записи карловачког појања В. Сперњака – рукопис

Служба/празник Песма Местоигодина
бележења

Литургија Св. Јована 
Златоустог

Молитвами
Спаси ни 23/11. XII 1892.
Господи помилуј/Многаја љета
Херувимска песма, гл. 1
Херувимска песма, руска 21/9. XII 1892.
Достојно јест, гл. 8
Достојно јест, гл. 6 22/10. XII 1892.
Хвалите, гл. 8 22/10. XII 1892.
Хвалите 22/10. XII 1892.
Скажи ми Господи 22/10. XII 1892.
Днес на Синајстјеј

Литургија Св. 
Василија Великог

Свјат
Тебе појем
О тебје радујетсја

Литургија пређе-
освећених дарова

Ниње сили 22/10. XII 1892.
Вкусите и видите

Вечерње Свјете тихиј
Цар небесниј 22/10. XII 1892.

Јутрење Возбраној 
Опело Свјатиј Боже, за упокојене 23/11. XII 1892.

Приидите посљедњеје цјелованије Избиште, 15. VI 1944.
Св. Aпостоли Петар 
и Павле

Стихира на литији гл. 5 Премудрост  
Божија соприсносушчноје 

Св. Никола Стихира на стихове, Слава, гл. 6  
Человјече божиј и вјерни рабе

Богојављење Глас Господен 23/11. XII 1892.
Велика субота Да молчит 22/10. XII 1892.
Духови Сједален гл. 4 Попразднствениј вјерни

Сједален гл. 4 Духа источник пришед
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Табела бр. 2: Једногласни записи карловачког појања В. Сперњака – препис

Празник Песма Местоигодина
бележења

Крстовдан Ирмос гл. 8 Величај душе моја, пречестниј крест Сремски Карловци 
1892.

Ваведење Ирмос гл. 4 Ангели вхожденије
Рождество  
Христово

Ирмос гл. 1 Величај душе моја честњејшују и  
славњејшују
Сједален гл. 1 Во јасљех нас ради
Сједален гл. 3 Превјечнаго и непостижимаго
Сједален по Полијелеју, гл. 4 Приидите видим 
вјерни

18/6. XII 1892.  
(Св. Никола)

Богојављење Ирмос гл. 2 Величај душе моја, честњејшују 
горњих воинстав
Сједален гл. 3 Јавлшусја тебје
Сједален по Полијелеју, гл. 4 Приидите увидим 
вјернији

Сретење Ирмос гл. 3 Богородице дјево, упованије
Благовести Ирмос гл. 4 Благовјествуј земље

Сједален гл. 1 Великиј војевода
Сједален, гл. 3 Днес всја твар
Сједален гл. 4 Гаврил с небесе 18/6. XII 1892.

Цвети Ирмос гл. 4 Бог Господ и јависја нам
Сједален гл. 4 С вјетвами умно
Сједален гл. 4 Над другом твојим

Велики четвртак Ирмос гл. 6 Странствија владичња
Велики петак Стихира гл. 2 Јегда от древа
Велика субота Ирмос гл. 6 Не ридај мене мати

Сједален гл. 1 Плашчаницеју чистоју
Сједален гл. 1 Гроб твој спасе

Васкрс Ирмос гл. 1 Ангел вопијаше
Ирмос гл. 1 Ангел вопијаше Избиште 1936.

Вазнесење Ирмос гл. 5 Величај душе моја вознесшаго 23/11. XI 1892.
Духови Ирмос гл. 4 Радујсја царице
Преображење Ирмос гл. 4 Величај душе моја на Таворје 26/14. XI 1892. В. 

Сперњак III год. 
Богословије

Успење Ирмос гл. 1 Ангели успеније 26/14. XI 1892.
Св. Никола Сједален гл. 1 В мирјех живиј 26/14. XI 1892.

Сједален гл. 4 Вјерним предстатељствујеши 27/15. XI 1892.
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Табела бр. 3: Хорске црквене композиције В. Сперњака 

ЛитургијаСв.ЈованаЗлатоустог

Песма Местоигодина
бележења Напомена

Амин. Јектеније
Молитвами Богородици Српски напев, велико појање 

Српски напев, мали
Спаси ни Према Бортњанском
Јединородниј Сине Према Бортњанском?
Свјатиј Боже Према Рандхартингеру

Текст забележен латиницом; напомена 
(другом оловком): хоровођа Немац

Свјатиј Боже 9/22. V 1910. Мраморачко; На летњег Св. Николу
Свјатиј Боже Према Корнелију Станковићу
Алилуја 8/21. V 1910. Према Рандхартингеру
Јелици во Христа
И духови твојему. Слава тебје 
Господи.
Велико Господи помилуј
Херувимска песма Према Д. Бортњанском
Оца и Сина Српски напев
Канон евхаристије Српски напев 

Српски напев („руско“)
И всјех и всја
Једин свјат Према Бортњанском
Господи услиши 1894. Верзије за мушки и мешовити хор
Благословен грјадиј.
Видјехом

Делиблато Српски напев
Потпис: В. Сперњак, парох адм.

Буди имја Српски напев
Спаси Христе Боже Делиблато 1898. 12/24 XII 1898.

Према напеву Амин. Да исполњатсја
Христос воскресе Српски напев, гл. 1

5/18. IV 1900. Српски напев, гл. 5 

Опело
Јектеније за упокојене
(за мушки и мешовити хор)
Свјатиј Боже, за мушки хор Уљма 6/19. IV 1900. На Велики четвртак
Свјатиј Боже, за мешовити хор 7/20. IX 1900.
Со свјатими
Человјек јако трава

Празнично појање – Божић
Слава во вишњих Богу,  
за мешовити хор

16/28. XII 1899. 
Стара Молдава 
Фердин

Духовна песма; латиницом потписан 
Калман Петер 

Слава во вишњих Богу,  
за мешовити хор

21. XII 1919/3. I 
1920. 

Духовна песма
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Табела бр. 4: Хорске црквене композиције различитих аутора у заостав штини 
В. Сперњака

Композитор Дело Напомена
Корнелије Станковић Христос воскресе Препис
Тихомир Остојић Православија наставниче Препис, В. Сперњак 1890.
Роберт Толингер Литургија за три мушка 

гласа
Препис: В. Сперњак, богослов  
I година 28. III 1891.

Непознат Херувимска песма (руска) 26. II (9. III) 1898.
Бенедикт  
Рандхартингер

Литургија Препис; на крају датум: 17/29. XII у 
вече 1899.

Владимир Боберић Литургија Штампано издање, Тузла 1908. 
Посвета: „Пречасном господину  
Велимиру Сперњаку – Писац“

Табела бр. 5: Световне композиције В. Сперњака

Годинаиместо
компоновања Називдела

1891; Сремски Карловци Химна гимназије – за мушки хор
1892; Сремски Карловци Из мог ђачког живота I коло народних песама за мушки збор: 

1. Отвори ми врата, 2. Еј љубичице, 3. Кажу људи у Турака,  
4. Косо моја, 5. Девојко моја, 6. Кад синоћ прођох

29. III 1893;  
Мраморак

Хеј трубачу, Језерце, Ако сврела миља – народне песме за  
мушки збор

19. VIII 1893;  
Мраморак

Љубица кадрил – за клавир

13. XI 1894; Мраморак Елегија – за клавир
1896; Мраморак Нема дана, Што те нема, Кад се шетам, Ала имаш очи,  

Оков тешки, Где си мајко, Горо, горо висока, Србијанско коло 
– народне песме приређене за клавир

1897; Мраморак Marsche royale espagnole – за клавир
1899; Делиблато Serenade orientale – за гласовир
1899/1900; Уљма Два кола – за гласовир
1900; Уљма Смеса српских народних песама за тенор соло уз пратњу  

хармонијума: Ветар душе, Ој девојко, Чије је оно девојче,  
Девојко моја, Милка, Русе косе
Смеса руских народних песама – за клавир и виолину
Смеса хрватских народних песама – за клавир и виолину
Смеса словеначких народних песама – за виолину и клавир
Хорске песме по народним мотивима – за мешовити лик:  
Од како је и Косо моја
Mazurka de Salon – за виолину и клавир
Polonaisе – за виолину и клавир
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1901; Уљма La melancolie – за виолину и клавир
Polonaise d-moll – за виолину и клавир
Србијанско коло – за виолину и клавир
Личко коло – за виолину и клавир
Моје коло – за виолину и клавир
Варијације народне песме – за клавир и виолину
I Смеша малоруских песама – за виолину и клавир
Смеса српских народних песама за мешовити хор: Ој, ко ти купи, 
Милка русе косе, Биј ме мајко, Кишица је падала, Од како је 
Бања Луке, Кад синоћ пођох
Две народне песме за сопран и алт: Бистра водо и Оков тешки

1902; Уљма Mazurka de Salon, f-moll оп. 26
Mazurka de Salon, c-moll оп. 27
Mazurka de Salon, b-moll оп. 28
I Смеса српских народних песама – за клавир

1903; Уљма Polonaise A-dur – за виолину и клавир
Mazurka A-dur – за виолину и клавир
Војнички марш – за клавир

1904; Уљма Отвори ми врата – фантазија за клавир на народну тему
1905; Уљма Две песме за мешовити хор: Биј ме мајко и Пастир и пастирица

II Смеса српских народних песама – за клавир
1906; Уљма Две српске народне песме – за соло тенор и мешовити хор:  

Девојко моја и Ветар душе
Девојко моја – за бас соло и мешовити хор

1908; Уљма Нова игра – за гласовир
1910; Опово Туговање – песма за мешовити хор
1911; Избиште Две песме за мешовити хор: Мори дуде и Волим смеђу

Банатско гајдашко коло – за клавир
1912; Избиште Ој јаворе – за мешовити хор
1919; Избиште Видовдан марш – за клавир (штампан 1934. године)

Polonaise – за виолину и клавир
1920/1921; Избиште III Смеса народних песама – за клавир
1921; Избиште Видовдан некад и сад марш – за клавир
1922; Избиште Три банатске игре – за клавир: Велико горњачко коло, Мађарац, 

Нумера
1923; Избиште Две народне песме за четири виолине: Три су сеје збор збориле 

и Пастир и пастирица
1924; Избиште Mazurka de salon a-moll – за клавир

Gavotte C-dur оп. 60 – за клавир
1925; Избиште Бећарац – за клавир, по народној мелодији

Три српске народне игре – за клавир
IV Коло – за клавир
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1926; Избиште Коло VIII класе Школе за резервне коњичке официре – за  
гласовир

1932; Избиште Scherzo – за клавир
1934; Избиште Кокоњешче – за клавир

Успомене – валс бостон – за гласовир
1937; Избиште Грабац – народна игра за клавир
1939; Избиште Три песме за сопран – уз пратњу клавира: Ој Ленче Ленче,  

А кад сијне пролеће и Оков тешки
Српска игра – за гласовир
Коло недовршено – за клавир
Песма – за клавир

1940; Избиште Миле давне успомене – за виолину и клавир

Ве ли мир Спер њак, Бу ди имја Го спод ње, ру ко пис
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Ве ли мир Спер њак и син Бог дан Спер њак, у шет њи Бе о гра дом (1. 10. 1937)

Ве ли мир Спер њак, Еле ги ја, ру ко пис
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АЛЕК САН ДАР Н. ВА СИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град*

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

МУ ЗИ КО ГРАФ СКИ РАД ЕМИ ЛА ХА ЈЕ КА**

СА ЖЕ ТАК: Емил Ха јек (1886–1974), еми нент ни му зи чар че шког по ре кла, оста-
вио је кру пан траг као умет ник и кла вир ски пе да гог у Бе о гра ду, где је сти гао 1928. и 
остао до кра ја жи во та. Ха јек се ба вио и му зи ко гра фи јом. У ра ду се ана ли зи ра ју ње го ве 
му зич ке кри ти ке, есе ји и дру ги тек сто ви, и то с об зи ром на њи хо ву те ма ти ку, пи шчев 
по сту пак и ње го ве по гле де на му зич ку умет ност и умет ност сви ра ња на кла ви ру. Не-
на ме тљив у из но ше њу соп стве них мње ња и уве ре ња, Ха јек је ипак ја сно по ка зао ка кав 
је ње гов од нос пре ма му зич кој ин тер пре та ци ји, са вре ме ној му зи ци или му зич ком 
вир ту о зи те ту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Емил Ха јек, ча со пис Звук (1932–1936), ча со пис Му зич ки гла сник 
(1938–1941), му зич ка кри ти ка – Ср би ја, XX век, кла вир ска пе да го ги ја – Ср би ја, му-
зич ки вир ту о зи тет, Ол га Јо ва но вић.

Емил Ха јек (1886–1974), еми нент ни му зи чар че шког по ре кла, оста-
вио је кру пан траг као умет ник и кла вир ски пе да гог у Ср би ји ка ко у 
ме ђу рат ном раз до бљу, та ко и у раз до бљу по сле Дру гог свет ског ра та. 
Ди пло мант у кла вир ској кла си Јо зе фа Ји ра не ка (Jo sef Jiránek) на Пра-
шком кон зер ва то ри ју му, ком по зи ци ју је учио код Ан то њи на Двор жа-
ка (Antonín Dvoř ák). У кла ви ру се уса вр ша вао код Кон ра да Ан зор геа 
(Con rad An sor ge) у Бе чу. По сле ди пло ми ра ња раз вио је умет нич ку – 
со ли стич ку и ка мер ну му зич ку ка ри је ру, али и пе да го шку де лат ност. 
Био је про фе сор кла ви ра и ка мер не му зи ке на Кон зер ва то ри ју му у Са-
ра то ву, а оба вљао је и ду жност про рек то ра и рек то ра те уста но ве. По сле 
по врат ка у Че хо сло вач ку био је кла вир ски са рад ник про сла вље ног вио-
ли ни сте Ја на Ку бе ли ка (Jan Kubelík) на ње го вим кон цер ти ма и ино-
стра ним тур не ја ма. 

* al va sic@mts.rs 
** Ова сту ди ја је на ста ла у окви ру на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је (НИО) Му зи ко-

ло шки ин сти тут СА НУ, ко ју фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је.
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Пре ло ман тре ну так у жи во ту и ра ду Еми ла Ха је ка пред ста вља ње-
гов до ла зак у Бе о град 1928. го ди не. Он ће у глав ном гра ду Ју го сла ви је 
оста ти до кра ја жи во та. Из ме ђу 1928. и 1937. био је про фе сор па ди-
рек тор Му зич ке шко ле „Стан ко вић“, а 1937–1963. про фе сор и управ ник 
Ка те дре за кла вир бе о град ске Му зич ке ака де ми је. Ха је ко ва по ја ва у 
тим две ма школ ским уста но ва ма мо же се сма тра ти до га ђа јем од кључ-
ног зна ча ја. Он је унео про фе си о нал не и мо дер не при сту пе и стан дар-
де у на ста ву кла ви ра. Од го јио је низ вр сних пи ја ни ста по пут Ол ге 
По пов, Ве ре Вељ ков, Ол ге Јо ва но вић, Вла сти ми ра Шкар ке и дру гих 
умет ни ка.1 

Све стра но обра зо ван му зи чар – не са мо пи ја ни ста већ и ор гу љаш 
и чем ба ли ста – ши ро ког оп штег обра зо ва ња, Емил Ха јек се ба вио и 
пи са њем о му зи ци. Ње го ва му зи ко граф ска ак тив ност тра ја ла је од 
1928. до 1977. го ди не.2 Он се огле дао у му зич кој кри ти ци и есе ји сти ци, 
пи сао је члан ке о про бле ми ма на ста ве кла ви ра и му зич ког школ ства. 
Од ње га су оста ли и кри тич ки из ве шта ји – при ка зи ме ђу на род них и 
до ма ћих му зич ких фе сти ва ла и так ми че ња. Ха јек је дао и лек си ко граф-
ске при ло ге у Mu zič koj en ci klo pe di ji Ју го сла вен ског лек си ко граф ског 
за во да.

Ста тус Еми ла Ха је ка као му зич ког пи сца пред ста вља је дан од ма-
ло број них из у зе та ка у срп ској му зич кој кул ту ри. За слу гом Ол ге Јо ва-
но вић (1925–2003), не ка да шње сту дент ки ње Еми ла Ха је ка, пи ја нист ки-
ње и про фе сор ке Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду, об ја вље ни су са бра ни 
спи си ње ног про фе со ра, и то у два из да ња (хајек 1993. и 1994). Та ко се 
Емил Ха јек при кљу чио оним му зич ким пи сци ма чи ји су тек сто ви при-
ку пље ни и об ја вље ни – то су Во ји слав Вуч ко вић и Ста ни слав Ви на вер 
(вучковић 1968; винавер 2015). Из да ња ко ја је при ре ди ла Ол га Јо ва-
но вић пред ста вља ју нај ве ћи део Ха је ко вог му зи ко граф ског ра да; за по-
тре бе ове сту ди је у об зир су узе ти и на пи си ко ји су оста ли из ван наве-
де них два ју из да ња.

По сво ме зна ча ју за кла вир ску пе да го ги ју и му зич ки жи вот Бе о гра-
да, Емил Ха јек би за слу жи вао ис црп ну мо но гра фи ју. До са да је о ње му 
као пи ја ни сти и пе да го гу пи са но у по је ди ним књи га ма по све ће ним 
бе о град ском му зич ком жи во ту, исто риј ским пре гле ди ма срп ске му-
зи ке и спо ме ни ца ма ов да шњих уста но ва.3 

Ха је ков му зи ко граф ски рад до био је кра так осврт у књи га ма Рок-
сан де Пе јо вић по све ће ним исто ри ји срп ске му зич ке кри ти ке и есе ји-

1 Би о граф ске по дат ке о Еми лу Ха је ку са оп шта ва ју: Đurićklajn MCMLXXIV; краја
чић 1981: 147; Pejović 1984; DiMitrijević 1993; 1994; пејовић 2008.

2 Два члан ка су иза шла пост хум но; вид. спи сак ре фе рен ци на кра ју ове сту ди је.
3 Вид.: турлаков 1998; 2003; пејовић 2004; 2007: 663–664; јовичић 2017. Кон церт на 

на сту па ња Е. Ха је ка бе ле жи ка пи тал но де ло турлаков 1994.
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сти ке (пејовић 1999: 162–165; 2005: 42). Су ма ран, за о кру жен по глед на 
све у ку пан рад и до при нос Еми ла Ха је ка да ла је Ка та ри на То ма ше вић 
у сво јој мо но гра фи ји по све ће ној срп ској му зич кој кул ту ри ме ђу рат не 
епо хе (томашевић 2009: 109–111). По себ ну вред ност и атрак тив ност 
има ју се ћа ња ње го ве кћер ке, књи жев ни це Ја ре Риб ни кар (1912–2007), 
у ко ји ма се на зи ре Ха је ко ва при ват на лич ност (Gve ro 2007).

Оста ла је по тре ба за ин те грал ним ана ли тич ким чи та њем Ха је ко-
вих це ло куп них спи са о му зи ци. На ша је на ме ра да при ка же мо жан-
ров ски ра спон и те ма ти ку тих на пи са. По себ ну па жњу до би ће Ха је ков 
му зи ко граф ски по сту пак, са сво јим ди стинк тив ним обе леж ји ма, као 
и утвр ђи ва ње ње го вих по гле да на му зич ку умет ност и умет ност сви-
ра ња на кла ви ру.

Му зи ко граф ски кор пус: хро но ло ги ја, жан ро ви,  
те ма ти ка, по сту пак

Емил Ха јек се у срп ској му зич кој пе ри о ди ци пр ви пут ја вио но вем-
бра 1928. го ди не, члан ком „Не ко ли ке ре чи о кла вир ској на ста ви“, обја-
вље ном у Гла сни ку Му зич ког дру штва „Стан ко вић“ (хајек 1928).4 
Но во при сти гли про фе сор Му зич ке шко ле „Стан ко вић“ освр нуо се на 
при ли ке ко је је за те као у ов да шњој на ста ви кла ви ра, су ми рав ши их 
сле де ћим ис ка зом: „Под у ча ва се, ве ћи ном, рђа во“ (хајек 1928: 78).5 
Он је скре нуо па жњу на по тре бу уна пре ђе ња уче нич ког по зна ва ња 
нот ног пи сма, као и на нео п ход ност по ста вља ња тех ни ке на ло гич не, 
здра ве и при род не осно ве с об зи ром на фи зич ка свој ства из во ђач ког 
апа ра та – пр сти ју, ру ку и ми ши ћа. За кључ не на по ме не ре зер ви са не су 
за лик кла вир ског пе да го га. По ред ни за кри те ри ју ма ко је лич ност на-
став ни ка тре ба да за до во љи, на ве де но је, као сво је вр сна по ен та на кра-
ју тек ста, да про фе сор тре ба да бу де про жет љу ба вљу за свој пред мет 
(хајек 1928: 80).

Овај Ха је ков текст, сво је вр стан про грам ње го вог по то њег ра да као 
кла вир ског пе да го га у Бе о гра ду, оста ће жан ров ски уса мљен у ме ђу рат-
ном пе ри о ду ње го ве спи са тељ ске де лат но сти. По сле Дру гог свет ског 
ра та Ха јек ће да ти тек сто ве о пи та њи ма на ста ве кла ви ра код нас. Али 
у ме ђу рат ном пе ри о ду он ће се ба ви ти – му зич ком кри ти ком.

Му зич ки жи вот Бе о гра да у раз до бљу из ме ђу свет ских ра то ва, му-
зич ки жи вот пре сто ни це Кра ље ви не Ју го сла ви је, за бе ле жио је огро ман 
на пре дак. Нај у глед ни ја из во ђач ка име на ин тер на ци о нал не му зич ке 
сце не го сто ва ла су у то вре ме у Бе о гра ду. Ста на Ђу рић Клајн, уред ни ца 
ча со пи са Звук (1932–1936), а по том Му зич ког гла сни ка (1938–1941), брзо 

4 Овај чла нак ни је укљу чен у из да ња ко ја је 1993. и 1994. при ре ди ла Ол га Јо ва но вић.
5 Кур зив по ти че од Еми ла Ха је ка.
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је уви де ла зна чај и пред но сти при су ства Еми ла Ха је ка у Бе о гра ду, те 
га је ан га жо ва ла као кри ти ча ра у на ве де ним гла си ли ма. 

Емил Ха јек је пи сао о број ним пи ја ни сти ма, го сти ма он да шњег 
Бе о гра да. Кроз ње го вих де вет на ест кри ти ка – са мо је јед на из вре ме-
на по сле 1945. го ди не – про шли су: Кар ло Це ки (Car lo Zec chi), Ар тур 
Ру бин штајн (Art hur Ru bin stein), Алек сан дар Бо ров ски (Алек сан др Ки-
рил ло вич Бо ров ский), Ни ко лај Ор лов (Ни ко лай Ан дре е вич Ор лов), 
Па ул Вајн гар тен (Paul We in gar ten), Ла зар Ле ви (La za re Lévy), Алек сан-
дар Че реп њин (Алек сан др Ни ко ла е вич Че реп нин), Ал фред Кор то (Al fred 
Cor tot), Сер геј Про ко фјев (Сер гей Сер ге е вич Про кофьев), Ели Неј (Elly 
Ney), Мо риц Ро зен тал (Mo riz Ro sent hal), Свја то слав Су ли ма Стра вин ски 
(Свято слав Иго ре вич Су ли ма-Стра вин ский), Мај ра Хес (Myra Hess), 
Фре де рик Ла монд (Fre de ric La mond), Алек сан дар Унин ски (Олексaндр 
Юнінський) и дру ги. Ње го ву па жњу при ву кли су и ов да шњи ис так ну ти 
умет ни ци оно га вре ме на – Љу би ца Мар жи нец, На да Вла шић, Гор да на 
Ми ло је вић. Не у по ре ди во је ма њи број ка мер них са ста ва, хо ро ва и орке-
ста ра о ко ји ма је Ха јек из ве шта вао. Ту тре ба по ме ну ти на сту па ња Бе о-
град ског квар те та, Хо ра ен гле ских но ви на ра, Бе о град ске фил хар мо ни-
је, Му зич ког дру штва „Зво ни мир“ из Спли та или Сом бор ског срп ског 
цр кве ног пе вач ког дру штва. По пра ви лу, у Ха је ко вом фо ку су ни су 
би ле ни (но ве) ком по зи ци је до ма ћих ау то ра; ипак, дао је свој кри тич-
ки суд о ора то ри ју му Му ке Ису со ве Бо ри са Па пан до пу ла, из ве де ном 
13. апри ла 1938. У Бе о гра ду, на кон цер ту Дру штва „Зво ни мир“ из Спли-
та. У жа нр кри ти ке до ла зе и два Ха је ко ва кри тич ка при ка за: у јед ном 
је при ка зао књи гу Бог да на Ми лан ко ви ћа, Осно ви пи ја ни стич ке умет
но сти, а у дру го ме но ва нот на из да ња са вре ме не ју го сло вен ске му зи ке, 
об ја вље на у окви ру еди ци је „Col le gi um mu si cum“, ме ђу њи ма и Ви о лин-
ску со на ту и Рит мич ке гри ма се Ми ло ја Ми ло је ви ћа, де ло ко је је изазва-
ло ве ли ку па жњу у бе о град ској сре ди ни три де се тих го ди на. Вра ти ће мо 
се том Ха је ко вом тек сту.6

На фи зи о но ми ју Ха је ко вих кри ти ка пре суд но је ути цао ма ли про-
стор на ко ји је он мо гао да ра чу на у ча со пи си ма Звук и Му зич ки гла сник. 
За то су ње го ве кри ти ке све де не и је згро ви те, упра вље не на нај бит ни ја 
свој ства из во ђа ча, на њи хо ву тех ни ку и ин тер пре та ци ју. За о кру же не у 
ја сно су ге ри са ном ути ску и оце ни, те су кри ти ке да те го то во у фор ми 
кри тич ких бе ле жа ка. Чи та лац од Ха је ка ни је мо гао да оче ку је и до би-
је ула же ње у по је ди но сти из во ђе ња свих ком по зи ци ја на про гра му. 
Ла пи дар ност је то ли ко из ра же на да се у ње го вим кри ти ка ма по не кад 
не на во ди ни из ве де ни ре пер то ар!

6 Чла нак о Ми лан ко ви ће вој књи зи (из да ње Срп ске ака де ми је на у ка из 1952. го ди не) 
ни је об ја вљен за Ха је ко ва жи во та; пр ви пут је штам пан, с ру ко пи са, у: Hajek 1994: 54–55.
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Ха је ко ве кри ти ке су пи са не са струч ном апа ра ту ром. Па ипак, 
ма ле ни про стор узро ко вао је и упо тре бу уоп ште них из ра за, ли ше них 
ка па ци те та пу не вер бал не екви ва лен ци је му зич кој ин тер пре та ци ји 
или му зич ком де лу. Али то је нео т кло њи ви про блем му зич ке кри ти ке, 
а не са мо аспект Ха је ко вих чла на ка. 

Пет на е стог ма ја 1933. пи ја ни ста Ла зар Ле ви одр жао је кон церт у 
дво ра ни Ко лар че ве за ду жби не у Бе о гра ду. Кри ти чар Зву ка се ова ко 
из ра зио:

La za re-Lévy dao je sa vr še nu in ter pre ta ci ju obim ne C-dur Fan ta zi je 
Schu man na u ko joj je, u dru gom sta vu, fra pi rao če lič nim rit mom i sja jem 
svo je si gur ne teh ni ke. Sa nja lač koj po e zi ji tre ćeg sta va pru žio je svoj to pao 
ra fi ni ran to uc her... U dru gom de lu pro gra ma do ča rao je, sa eks klu ziv nom 
fi no ćom, fra gil ne le po te De bussyje vih vi zi ja i bio sup til no du ho vit u Cha-
bri e ro vim i svo jim mi ni ja tu ra ma (Hajek 1994: 76).

Чи та лац се не опи ре су ге стив ном опи су и оце ни Еми ла Ха је ка; 
шта ви ше, они зра че уви дом, по уз да њем и до жи вља јем. Ипак, ег закт не 
ко ор ди на те са вр ше не ин тер пре та ци је, си гур не тех ни ке, ра фи ни ра ног 
ту шеа и екс клу зив не фи но ће оста ју не до сег ну те. Ту чи та лац оста је 
при кра ћен а то је и оно што му зич ка кри ти ка нај те же пру жа.

Емил Ха јек ни је увек по се зао за ли те рар ним сти лом. Он је кон цер-
те слу шао као струч њак, па за то на и ла зи мо на про дор не ана ли зе ин тер-
пре та тив них на че ла по је ди них умет ни ка. О Ар ту ру Ру бин штај ну, који 
је у де цем бру 1932. одр жао два кон цер та у Бе о гра ду, чи та мо о цр ти 
ко ја ће и ка сни је би ти обе леж је Ру бин штај но вог при сту па ком по зи ци-
ја ма: „Ne ula ze ći su vi še u de ta lje, on da je glav ne kon tu re kon struk ci je de la 
ja sno i im po zant no“ (Hajek1994: 59).

У кри ти ка ма Еми ла Ха је ка го во ри и му зич ки пе да гог. Ако по сто ји 
мо тив ко ји се ве о ма че сто по на вља, он да је то му зич ка ме мо ри ја. Број ни 
су при ме ри ис ти ца ња из вр сног му зич ког пам ће ња код пи ја ни ста ко ји 
су на сту па ли у Бе о гра ду, или, су прот но: кон ста та ци ја о из дај стви ма 
и де фект но сти ме мо ри је. Ха јек-кри ти чар-пе да гог ве о ма је це нио ту 
спо соб ност код умет ни ка; го то во ни кад је ни је пре ска као као те му у 
сво јим освр ти ма на умет ни ке и њи хо ве до ме те. 

Осмог мар та 1938. пи ја нист ки ња Гор да на Ми ло је вић из ве ла је с 
Бе о град ском фил хар мо ни јом Мо цар тов (Wol fgang Ama de us Mo zart) 
Кла вир ски кон церт у А-ду ру, KV 488. Ха јек ни је ште део по хва ле. Ре као 
је да је Гор да на Ми ло је вић озбиљ на умет ни ца, да је кла вир ски парт 
Кон цер та био вр ло па жљи во из ра ђен. По себ но је ис та као успе лу ин тер-
пре та ци ју сред њег ста ва. Ме ђу тим, у по след њој ре че ни ци на пи сао је: 
„Šte ta što je g-đi ca Mi lo je vić svi ra la iz no ta“ (Hajek 1994: 86).
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По сле Дру гог свет ског ра та, Емил Ха јек је об ја вио са мо јед ну му-
зич ку кри ти ку. У бро ју од 28. мар та 1950. Књи жев не но ви не су до не ле 
ње гов оби ман при каз ци клу са од че ти ри бе о град ска кон цер та на који-
ма је Па ул Ба ум гар тен из вео ода бра не кла вир ске со на те и ва ри ја ци је 
Лу дви га ван Бе то ве на (Lud wig van Be et ho ven). Ве о ма за до во љан кон-
церти ма ко ји ма је при су ство вао, Ха јек ис ти че бла го да ти су пер и ор не 
ме мо ри је:

Me mo ri ja mu je iz van red na... Ona stva ra u pu bli ci ta kvu at mos fe ru 
po ve re nja pre ma umet ni ku i sna zi nje go vog zna nja, ko ja omo gu ća va da se 
slu ša lac sav pre da je mo ći zvuč nog to ka, ko ji od umet ni ka zra či dvo ra nom i 
da u nje mu pot pu no uži va, si gu ran da taj tok ne će bi ti pre ki nut ili okr njen 
ni ka kvom slu čaj noš ću (Hajek 1994: 93).

Ово по ми ња ње ау ди то ри ју ма во ди нас до још јед не стал не те ме 
Ха је ко вих кри ти ка. На и ме, ре дов ни ре кви зит ста ри је срп ске му зич ке 
кри ти ке би ло је освр та ње на при сут ну кон церт ну или по зо ри шну пу-
бли ку, на ње но др жа ње и ње не ре ак ци је. Ту ком по нен ту на ла зи мо и у 
члан ци ма Еми ла Ха је ка. Он че сто по ми ње (ма ло)број ност при сут не 
пу бли ке, езо те рич ни кон такт – ако га је би ло – из ме ђу умет ни ка-из во-
ђа ча и ау ди то ри ју ма, као и све у куп ну ат мос фе ру кон цер та. Ти и та кви 
сег мен ти увек да ју на пла стич но сти тек ста, али и на своје вр сној ин фор-
ма тив но сти. 

Сер геј Про ко фјев ни је оста вио по се бан ути сак на Еми ла Ха је ка, 
на кон цер ту одр жа ном 16. ја ну а ра 1935. у Бе о гра ду. Ипак, кри ти чар 
Зву ка дао је пред ност до жи вља ју пу бли ке и ат мос фе ри ве че ри:

Kao in ter pret svo jih de la, Pro ko fjev ni je osta vio na ro či to sna žan uti sak. 
Ce lo kup na pu bli ka je sa ve li kom pa žnjom pra ti la či tav pro gram, kao da je 
že le la što vi še da se pri bli ži umet ni ku ko ji je stvo rio onaj kon takt iz me đu 
estra de i au di to ri ja, ko ji či ni od jed nog kon cer ta umet nič ki do ži vljaj. Neš to što 
se ne za bo ra vlja i što osta vlja trag u mu zič kom ži vo tu (Hajek 1994: 78).

* * *
Би ланс есе ји сти ке Еми ла Ха је ка по ка зу је тач но су прот ну ди на-

ми ку то га жан ра у по ре ђе њу с кри ти ком: у ме ђу рат ном пе ри о ду на стао 
је са мо је дан при лог, док оста лих че тр на ест по ти чу из вре ме на на кон 
Дру гог свет ског ра та.

Ве ћи на есе ја Еми ла Ха је ка на ста ла је за по тре бе еми си ја Ра дио 
Бе о гра да. Већ пр ви есеј, по све ћен Ј. С. Ба ху (Jo hann Se ba stian Bach) и 
ње го вој збир ци До бро тем пе ро ва ни кла вир, увод ни је текст за шест еми-
си ја из 1938–1939. го ди не, у окви ру ко јих је Ха јек из вео пре лу ди ју ме 
и фу ге из пр ве све ске по ме ну те збир ке, а из во ђе њи ма је прет хо ди ло 
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ње го во из ла га ње.7 Исто та ко, ни ска од де сет есе ја – пор тре та зна ме-
ни тих пи ја ни ста и чем ба ли ста – во ди по ре кло из еми си ја бе о град ског 
Ра ди ја. Ха јек је ода брао лич но сти чи ју ће умет ност при ка за ти и тек-
стом и сним ци ма, а Ра дио је тај ци клус при ка зао 1952–1953. го ди не.8

Спо ља шњи по вод има и оглед Jo hann Se ba stian Bach: je dan osvrt 
na ži vot i de lo, бу ду ћи да је про ис те као из пре да ва ња што га је Ха јек 
одр жао 1965. у Му зич кој шко ли „Стан ко вић“ у Бе о гра ду, за про фе со ре 
и уче ни ке му зич ких шко ла (Hajek 1994: 97–106).9 И оста ли есе ји, они 
ко ји ни су би ли у ве зи с ме ди ји ма или ма ни фе ста ци ја ма, има ли су пово-
де – по ста ли су под им пул сом го ди шњи ца жи во та или смр ти ве ли ких 
европ ских ком по зи то ра. Та квих тек сто ва има три; два су по све ће на 
Шо пе ну (Frédéric-François Cho pin) а је дан Рах ма њи но ву, и об ја вље ни су 
у ча со пи су Му зи ка 1950. и Звук, 1960. (Hajek 1960; 1994: 29–41, 42–47). 

Ха јек се по ду хва тио из ра де есе ја без аспи ра ци ја у прав цу но вих, 
ори ги нал них ту ма че ња. Он је про све ти тељ и ин фор ма тор, ко ји на осно ву 
из вр сног по зна ва ња му зич ких из во ра и се кун дар не ли те ра ту ре пру жа 
ов да шњој сре ди ни чи ње ни це, оба ве ште ња и уви де ко јих у оно вре ме, у 
нас, у пи са ном ви ду ни је би ло пре ви ше. Не за бо ра ви мо ко ли ка је оску ди-
ца, у Ср би ји и Ју го сла ви ји, у оно вре ме вла да ла у са мо обла сти уџ бе ничке 
про дук ци је, а да се не го во ри о пре вод ној му зи ко ло шкој ли те ра ту ри. 

По сма тра но у це ли ни, Ха је ко ви огле ди са др же глав не би о граф ске 
по дат ке о од но сним лич но сти ма – не ка да су ти по да ци из да шни је са оп-
ште ни, а по не кад су пла си ра ни са мо они нај о снов ни ји. При каз умет но сти 
– ком по зи тор ске или из во ђач ке – увек иде за ди стинк тив ним обе лежји-
ма. Та ко у есе ју о Па де рев ском Ха јек ис ти че ка рак те ри сти чан по сту пак 
тог пи ја ни сте – при ме ну за доц ња ва ња на сту па ња то но ва ме ло ди је пре-
ма ба су (хајек 1994: 136–137). Пор трет Ар ту ра Ру бин штај на са др жи 
и про ниц љи ва пси хо ло шка за па жа ња ко ја на чи та о ца де лу ју ефект но: 

Ru bin štajn vo li uspeh. On us po sta vlja kon takt sa pu bli kom od pr ve 
tač ke i ne is puš ta je iz svo jih ru ku sve do kra ja. Iz bo ga tog ar se na la svo jih 
iz vo đač kih sred sta va on bi ra оna tre nut no naj po god ni ja, ko ji ma bi po di gao 
ras po lo že nje pu bli ke u svo ju ko rist (Hajek 1994: 155).

7 Ко нач на вер зи ја то га тек ста/тек сто ва ни је са чу ва на. До нас је до шао са мо кон цепт; 
вид.: хајек 1994: 118. 

8 Реч је о сле де ћим умет ни ци ма: Ван да Лан дов ска (Wan da Lan dow ska), Иг на ци Па де-
рев ски (Ig nacy Jan Pa de rew ski), Сер геј Рах ма њи нов (Сер гей Сер ге е вич Рах ма ни нов), Ал фред 
Кор то (Al fred Cor tot), Ар тур Шна бел (Ar tur Schna bel), Вил хелм Бак ха ус (Wil helm Bac kha us), 
Едвин Фи шер (Ed win Fischer), Ар тур Ру бин штајн (Art hur Ru bin stein), Вла ди мир Хо ро виц 
(Vla di mir Ho ro witz) и Вал тер Ги зе кинг (Wal ter Gi e se king).

9 Овај есеј ни је об ја вљен за Ха је ко ва жи во та. Ау тор је ру ко пис по кло нио проф. Ду-
ши ци Ши шма но вић, а она усту пи ла проф. Ол ги Јо ва но вић за из да ња Ха је ко вих спи са из 
1993. и 1994. го ди не.
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По обим но сти и ис црп но сти из два ја се оглед о Ба ху из 1938–1939. 
го ди не (Hajek 1994: 109–128). Тај, нај о бим ни ји Ха је ков есеј до но си ду бок 
за хват у Ба хо ву би о гра фи ју и ње го ва де ла. Ка ко је текст на стао за по-
тре бе Ра ди ја, у ве зи с из во ђе њем До бро тем пе ро ва ног кла ви ра, то је 
наш пи ја ни ста и пи сац нај пре из ло жио исто ри ју и струк ту ру фор ми 
пре лу ди ју ма и фу ге, за тим на ста вио са ште дрим из ла га њем Ба хо вог 
жи во то пи са а по том го во рио о ње го вом уме ћу као из во ђа ча на раз ли-
чи тим ин стру мен ти ма. Текст са др жи и део о Ба хо вим си но ви ма и 
њи хо вим по је ди нач ним до при но си ма исто ри ји му зи ке.

Исто се мо же ре ћи за оглед о Шо пе ну, об ја вљен 1950. у ча со пи су 
Му зи ка (Hajek 1994: 29–41). У ње му су те мељ но са гле да ни сви бит ни 
аспек ти Шо пе но вих ком по зи ци ја, од за сту пље них жан ро ва и вр ста, 
до ре пер то а ра му зич ко и зра жај них сред ста ва (ме ло диј ска ин вен ци ја, 
мај стор ство ва ри ра ња, про на ла сци у сфе ри ор на мен ти ке, хар мон ски 
до при нос, пи та ње по ли фо ни је и во ђе ња гла со ва, трет ман ци клич них 
об ли ка и др.), а он да и освр та на Шо пе на као из во ђа ча и на ње го во уна-
пре ђе ње пр сто ре да и кла вир ске тех ни ке.

Бах, Шо пен и Рах ма њи нов су цен трал не лич но сти Ха је ко вог спи-
са тељ ског ра да; о њи ма је пи сао у ви ше на вра та, у окви ру раз ли чи тих 
му зи ко граф ских вр ста. У тим тек сто ви ма на сту пао је и као пи ја ни ста 
и пе да гог: пи шу ћи о Ба ху, он се, по ред оста лог, за др жа ва на про бле му 
тем па у ње го вим ком по зи ци ја ма и на рит мич ком ста ту су укра са, ко ји, 
ка ко је при ме ће но, не сме да по вре ди рит мич ки ток ком по зи ци је (Hajek 
1994: 103).10 Ха јек из но си низ кон крет них са ве та у ве зи са сви ра њем 
Ба хо ве кла вир ске му зи ке (под вла че ње те ме у сред њим гла со ви ма по ли-
фо не фак ту ре, упо тре ба пе да ла у по ли фо ни ји, ста но ви ште са да шњо сти 
у по гле ду ди на ми ке, због раз ви је но сти да на шњег кла ви ра итд.). У слу-
ча ју Рах ма њи но ва као пи ја ни сте, на по вр ши ну је из вео ње го во на че ло 
тач ке – кул ми на ци о ног ме ста звуч не ар хи тек ту ре у сва ком му зич ком 
де лу (Hajek 1994: 141). Ха је ко ви есе ји ни су пи са ни с огра ни че њи ма у 
по гле ду прет по ста вље не пу бли ке: он је пи сао струч но, за чи та о це ко-
ји ма струч но из ла га ње ни је из и ски ва ло на пор. 

У за себ ну гру пу увр сти ли би смо Ха је ко ве из ве шта је с ме ђу на род-
них и до ма ћих му зич ких так ми че ња и фе сти ва ла, иа ко би се и ти тек-
сто ви, на из ве стан на чин, мо гли при бро ја ти у есе ји стич ки жа нр. Ха јек 
је 1955. и 1960. го ди не био члан жи ри ја на ме ђу на род ном кон кур су 
„Фре де рик Шо пен“ у Вар ша ви. О тим два ма так ми че њи ма дао је на-
дах ну те, по дроб не из ве шта је, ко ји чи та о це ни су оста ви ли без ијед ног 
бит ног по да тка – о струк ту ри кон кур са, так ми ча ри ма, жи ри ју, на гра-

10 Ова кве на по ме не сва ка ко ду гу ју спољ њем по во ду – у на ве де ном слу ча ју реч је о тек-
сту по ме ну тог пре да ва ња за на став ни ке и уче ни ке му зич ких шко ла.
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да ма, „пул са ци ји“ Вар ша ве у вре ме кон кур са, му зич ком жи во ту по-
сле рат не Пољ ске, ње ним уста но ва ма, му зич ком из да ва штву, па и о 
не при јат ним епи зо да ма са мог кон кур са и др.11 Емил Ха јек је пи сао о 
Салц бур шком фе сти ва лу из 1951. го ди не, али и о пр вом до ма ћем, са-
ве зном так ми че њу мла дих умет ни ка-из во ђа ча у Ју го сла ви ји, ука зав ши 
на до ме те и кон цеп циј ске про пу сте то га пр вог так ми че ња сво је вр сте 
у по сле рат ној Ју го сла ви ји.12 

Сво јој ба зич ној обла сти – те о риј ским и прак тич ним аспек ти ма 
на ста ве кла ви ра – Ха јек ће се у му зи ко граф ском сми слу вра ти ти по сле 
Дру гог свет ског ра та, и то са мо у две при ли ке. Го ди не 1949. ча со пис 
Му зи ка је до нео ње гов текст „О про бле ми ма на ста ве кла ви ра“ (хајек 
1949). А спо ме ни ца из да та по во дом 25. го ди шњи це по сто ја ња Му зич-
ке ака де ми је у Бе о гра ду, са др жи и ње гов при лог „Пер спек ти ве мла дих 
пи ја ни ста“ (хајек 1963).13 

У тим тек сто ви ма Емил Ха јек се хва та у ко штац с ак ту ал ним про-
бле ми ма и пи та њи ма до ма ће сре ди не оно га вре ме на. Текст из 1949. пред-
ста вља ре зул тат оби ла ска свих му зич ких шко ла у Ср би ји, што је Мини-
стар ство про све те НР Ср би је би ло за тра жи ло од про фе со ра кла ви ра и 
дру гих ди сци пли на на бе о град ској Му зич кој ака де ми ји. Ха јек де таљ но 
и без улеп ша ва ња сли ка по сто је ће ста ње – од раз ли чи тог ни воа школ-
ске спре ме на став ни ка кла ви ра, до ста ња (до тра ја лих) ин стру ме на та, 
фи зич ких усло ва за рад (не ке шко ле у оно вре ме ни су има ле ни ва ља но 
гре ја ње), и (не)до ступ но сти нот ног ма те ри ја ла и пе да го шке ли те ра ту-
ре. Он отва ра и кључ на ме то дич ка пи та ња, ука зу ју ћи на глав не бољ ке 
у на ста ви кла ви ра – не до вољ но по што ва ње нот ног тек ста, рит мич ку 
не пре ци зност уче ни ка, не пра вил но при ме њен пр сто ред, уко че не ру ке, 

11 Ти из ве шта ји-при ка зи об ја вље ни су у Sa vre me nim akor di ma (1955) и Зву ку (1960); 
вид.: Hajek1994: 17–23, 24–28. У из ве шта ју са Ше стог Шо пе но вог кон кур са из 1960. го ди не 
Ха јек по ми ње не при јат ну епи зо ду у ве зи с Ми ше лом Бло ком (Mic hel Block, 1937–2003), 
мек сич ким пи ја ни стом бел гиј ског по ре кла. Не за до во љан Бло ко вим пла сма ном (так ми че ње 
је за вр шио на је да на е стом ме сту), Ар тур Ру бин штајн, по ча сни пред сед ник жи ри ја, до де лио 
му је лич ну на гра ду до 20.000 зло та, што је од го ва ра ло су ми за дру го на гра ђе ног пи ја ни сту 
(по бед ник кон кур са био је де вет на е сто го ди шњи Ма у ри цио По ли ни / Ma u ri zio Pol li ni). Ха јек 
на во ди да је пу бли ка, под ути ском тог Ру бин штај но вог ге ста, Бло ка до че ка ла де мон стра-
тив ним ова ци ја ма на за вр шном кон цер ту. Ха јек са оп шта ва да је „ova di so nan ca na kra ju 
kon kur sa ne la god no od jek nu la u re do vi ma ži ri ja“ (Hajek 1994: 25). Овај до га ђај се сма тра јед ним 
од нај ве ћих ин ци де на та у исто ри ји Шо пе но вог кон кур са, слич но оно ме из 1980. ка да Иво 
По го ре лић ни је при пу штен у фи нал ну ета пу так ми че ња, а због че га је остав ку на члан ство 
у жи ри ју та ко ђе де мон стра тив но под не ла Мар та Ар ге рич (Mart ha Ar ge rich). 

12 Оба члан ка су пу бли ко ва на у ча со пи су Му зи ка, збор ни ку Удру же ња ком по зи то ра 
Ср би је – о Салц бур шком фе сти ва лу 1951 (бр. 5: 147–152), а о по ме ну том так ми че њу 1949. 
го ди не (бр. 2: 87–88) . Текст о ју го сло вен ском так ми че њу мла дих му зи ча ра ни је укљу чен у 
из да ња Ха је ко вих спи са.

13 Ни ови тек сто ви ни су увр ште ни у два из да ња Ха је ко вих са бра них спи са.
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ша блон ску ди на ми ку и аго ги ку и др. Ипак, ње гов за кљу чак ни је пе си-
ми сти чан; он кон ста ту је да се на ше му зич ко школ ство ши ри и да има-
мо спо соб ну де цу и по жр тво ва не и вред не на став ни ке, а Ми ни стар ство 
про све те по ма же с пу но раз у ме ва ња. 

Чла нак из 1963. до но си исто ри јат кла вир ских сту ди ја на бе о град-
ској Му зич кој ака де ми ји, али се освр ће и на та да „жи ва“ и жи вот на 
пи та ња – пи та ње „сте пе но ва ња“ сту ди ја, усло ва за упис на по је ди не 
ни вое шко ло ва ња, сми сла де о бе на умет нич ки и пе да го шки смер у 
сту ди ра њу кла ви ра, усло ва за жи вот и рад сту де на та („Про до ран звук 
кла ви ра сме та су се ди ма, пи ја ни сти оба по ла не ра до се при ма ју за под-
ста на ре“; уп. хајек 1963: 49), а он да и на нај те же пи та ње: не до ста так 
мо гућ но сти за кон церт на на сту па ња мла дих пи ја ни ста. Ха јек из но си 
је згро ви ту по ен ту: „пер спек ти ве мла дих пи ја ни ста ни су ру жи ча сте. 
Они не ма ју где да при ка жу сво је про гра ме бри жљи во при пре ма не у 
то ку сту ди ја. За њих ми још ни смо кон церт на зе мља“ (уп. хајек 1963: 
49). И ово га пу та смо све до ци Ха је ко вих ду бо ких за хва та у по сма тра-
ну про бле ма ти ку, као и отво ре не кри тич но сти пре ма по ја ва ма ко је он 
ни је же лео да пре ћу ти. У овим при ка зи ма-из ве шта ји ма не ма цен зу ре 
ни ти ау то цен зу ре.

Ха јек се оку шао и као лек си ко граф. Ре дак ци ју Mu zič ke en ci klo pe
di je Ју го сла вен ског лек си ко граф ског за во да у За гре бу са чи ња ва ли су 
струч ња ци из раз ли чи тих цен та ра Ју го сла ви је. Ср би ју је пред ста вља ла 
Ста на Ђу рић Клајн. Прет по ста вља мо да је од ње по те као пред лог да се 
за пи са ње по је ди них чла на ка ан га жу је Емил Ха јек, у чи је је обра зо ва ње 
и ком пе тент ност сте кла увид још у ме ђу рат ном вре ме ну ка да је он пи-
сао за Звук и Му зич ки гла сник. Ха јек ће у оба из да ња за гре бач ке En ci klo
pe di je би ти за сту пљен тек сто ви ма о Шо пе ну, че шкој му зи ци, Двор жа-
ку, Па де рев ском и Рах ма њи но ву.14 Ти ја сни, пре глед но ком по но ва ни 
и фак то граф ски бо га ти члан ци до но се це ло ви ту ин фор ма ци ју о да тим 
лич но сти ма и те ма ма. Раз ли ке у тим на пи си ма, ако се упо ре де два 
из да ња En ci klo pe di je, не знат не су, осим у по гле ду ажу ри ра ња би блио-
гра фи је ли те ра ту ре на кра ју чла на ка. Ипак, из не ће мо је дан де таљ:

Лич ност ко ја је од и гра ла из у зет но зна чај ну уло гу у фор ми ра њу 
Сер ге ја Рах ма њи но ва као пи ја ни сте био је ње гов про фе сор Ни ко лај 
Звер јев (Ни ко лай Сер ге е вич Зве рев). У Ха је ко вом члан ку о Рах ма њи-
но ву у пр вом из да њу En ci klo pe di je Звер јев се не по ми ње. Не по ми ње се 
ни у есе ју на пи са ном за Ра дио Бе о град, из 1952–1953. го ди не (вид. хајек 
1994: 139–142). Про пуст је ис пра вљен у дру гом из да њу за гре бач ке Enci
klo pe di je. С дру ге стра не, по зна та књи га Ве ре Бр јан це ве (Ве ра Ни ко-
ла ев на Брянце ва, 1927–1998) о Рах ма њи но ву, об ја вље на 1963. у Мо скви, 

14 Би бли о граф ске по дат ке вид. на кра ју овог ра да.
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на ла зи се у по пи су ли те ра ту ре у пр вом из да њу En ci klo pe di je, али је из 
не ја сног раз ло га из о ста вље на у дру гом из да њу. Ве ра Бр јан це ва, док тор 
му зи ко ло ги је, спе ци ја ли ста за фран цу ску ко мич ну опе ру XVI II ве ка, 
об ја ви ла је 1973. и јед ну по пу лар ну, али струч ну, на до ку мен ти ма за-
сно ва ну би о гра фи ју Рах ма њи но ва – Де тињ ство и мла дост Сер ге ја 
Рах ма њи но ва. У том де лу лик Ни ко ла ја Звер је ва и ње гов на чин ра да 
с уче ни ци ма, па та ко и Рах ма њи ном, да ти су ве о ма упе ча тљи во.15 Ни 
те књи ге не ма у би бли о гра фи ји ко ју је Ха јек при ло жио у дру гом изда-
њу Mu zič ke en ci klo pe di je. Тре ћи том En ci klo pe di je об ја вљен је 1977, па 
се об ја шње ње за из о ста нак то га на сло ва у би бли о гра фи ји не мо же 
на ћи у сфе ри хро но ло ги је.

Обри си пи шче вог пор тре та: по гле ди и ста во ви
Лич ност му зич ког пи сца, као и сва ког дру гог ау то ра или ства ра-

о ца, са сво јим ка рак те ром и тем пе ра мен том, од ре ди и обо ји ње го ве 
тек сто ве на је дин ствен, не по но вљив на чин. За Еми ла Ха је ка је ка рак-
те ри стич но да је у сво јим на пи си ма исту пао ја сно, али не су ви ше тем пе-
ра мент но; по го то во ни је же лео да бу де нор ма ти ви ста. Ње го ве кри ти ке 
и есе ји са др же до вољ но еле ме на та на осно ву ко јих мо же мо да ре кон-
стру и ше мо ње го ве по гле де на му зич ку умет ност и кла вир ску ин тер-
пре та ци ју.

Ре пер то ар бе о град ског кон церт ног жи во та, као и ре пер то ар Опе ре 
и Ба ле та На род ног по зо ри шта пр ве по ло ви не XX ве ка, био је пред мет 
број них ре ак ци ја он да шњих му зич ких кри ти ча ра. Ми шље ња су се ра-
зи ла зи ла у по гле ду при ме ре но сти по је ди них жан ро ва, ау то ра и де ла. 
Ми ло је Ми ло је вић је нај жу стри је исту пао са за шти том му зич ког ка-
но на као оба ве зом бе о град ских умет ни ка и уста но ва.16

Емил Ха јек ни је у мно го при ли ка ко мен та ри сао из ве де ни кон церт ни 
про грам као та кав; он се усред сре ђи вао на из во ђа ча и ин тер пре та ци ју. 
Ипак, на зна чио је сво је по гле де и афи ни те те. У при ка зу Салц бур шког 
фе сти ва ла из 1951. го ди не, сa истин ским оду ше вље њем се за у ста вио 
код Фур твен гле ро вог (Wil helm Furtwängler) и Беч ких фил хар мо ни ча ра 
из во ђе њу Брам со ве (Jo han nes Brahms) Че твр те сим фо ни је. Оду ше вље ње 
је об у хва ти ло са му ком по зи ци ју – по ме ну ти су: ду бо ка ми са о ност те мат-
ског ма те ри ја ла, мај стор ство об ли ка, уз др жа на осе ћај ност, пле ме ни та 
ин стру мен та ци ја итд. – и из вр сно из во ђе ње, а за кљу чак је до нео сле-
де ћу, ду бо ко ин тим ну Ха је ко ву ми сао: „taj još uvek ne do ce njen Brams, 
ostao je po bed nik kon cer ta“ (Hajek 1994: 13).

15 Та књи га је пре ве де на на срп ски је зик: рахмањинов 2008; вид. тре ће по гла вље: „У 
по ро ди ци ‘зве ри ћа’“, 41–86.

16 Вид. васић2008. и та мо на ве де ну ли те ра ту ру (стр. 186, нап. бр. 29). 
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Емил Ха јек ни је др жао до ком по зи ци ја у ко ји ма је спо ља шњи сјај 
до ми нант ни или ис кљу чи ви са др жај. Че твр ти став Ве бе ро ве (Carl Ma ria 
von We ber) Пр ве кла вир ске со на те, по зна ти рон до Per pe tu um mo bi le, 
озна чио је као до сад нобри љан тан, а не сим па ти је је по ка зао и пре ма 
Ли сто вој (Franz Liszt) Ше стој ма ђар ској рап со ди ји, на да ју ћи се да ће 
Ла зар Ле ви иду ћи пут тех ни ку ок та ва де мон стри ра ти у не кој дру гој 
ком по зи ци ји, „ma nje pre kri ve noj pra ši nom za bo ra va“.17

Очи то вид но, Емил Ха јек се при кљу чу је оним бе о град ским кри ти-
ча ри ма по пут по ме ну тог Ми ло ја Ми ло је ви ћа, ко ји ни су има ли мно го 
раз у ме ва ња за вир ту о зност као кри те ри јум при ли ком из бо ра про гра ма.18 
И дру ги бе о град ски кри ти ча ри су с ре зер вом и са мо под од ре ђе ним 
усло ви ма при хва та ли вир ту о зи тет (вид. васић 2019: 91–94; 2020а: 
58–59). У слу ча ју про сла вље ног хр ват ског ви о ли ни сте Злат ка Ба ло ко-
ви ћа Ха јек је го во рио о ње го вом не на ме тљи вом вир ту о зи те ту (уп. 
хајек 1994: 87). Над моћ ну кла вир ску тех ни ку увек је ис ти цао и це нио 
ако је би ла у слу жби умет нич ког из ра за. За Па у ла Ба ум гар те на је ка зао 
да се ње го ва си гур на тех ни ка ниг де не на ме ће као циљ, иа ко по не кад 
за бле шти сво јим вир ту о зним сја јем (уп. хајек 1997: 92). Едви на Фише-
ра је озна чио као пи ја ни сту у зе ни ту сла ве, „ali ne kao vir tu oz, no kao 
pi ja ni sta ko ji osva ja le po tom svog svi ra nja“ (уп. хајек 1994: 152). Као пи-
ја ни ста и кла вир ски пе да гог, Емил Ха јек је од лич но знао шта за пи ја-
ни сту зна чи ап сол ви ра на, вир ту о зна тех ни ка; ме ђу тим, он ју је схва тао 
и при хва тао је ди но као пред у слов над моћ ног умет нич ког сви ра ња. 

Јед но од нај и за зов ни јих пи та ња у ме ђу рат ној бе о град ској кри ти ци 
би ло је пи та ње ре цеп ци је мо дер не и аван гард не му зи ке. Му зи ко ло шка 
ис тра жи ва ња су от кри ла и про ту ма чи ла ре ак ци је по је ди них му зич ких 
пи са ца, раз ло ге ко ји су их во ди ли у тим ре ак ци ја ма, као и пој мов ник 
и по ло жај са вре ме не му зи ке у Ср би ји ме ђу рат ног до ба (вид. Pejović
1988; васић 2005; 2011; томашевић2009). 

Емил Ха јек ни је био кон зер ва ти ван у сво јим схва та њи ма о са вре-
ме ној му зи ци. Јед ним ре зо лут ним ис ка зом из 1938. он ни је оста вио 
ме ста сум њи у сво је ак тив но при хва та ње те ко ви на са вре ме не умет но сти.

На пе том сим фо ниј ском кон цер ту од 8. фе бру а ра 1938, Бе о град ска 
фил хар мо ни ја је из ве ла и Ру се ло ву (Al bert Ro u sel) Тре ћу сим фо ни ју, 

17 Ве бе ров ко мад сви рао је 3. фе бру а ра 1933. на сво ме бе о град ском кон цер ту Алек сан-
дар Бо ров ски (Hajek 1994: 61). Ла зар Ле ви је сви рао Ли ста у Бе о гра ду 23. апри ла на ред не 
го ди не (Hajek 1994: 76). 

18 Пам ће ња је до сто јан за вр ше так Ми ло је ви ће ве кри ти ке бе о град ског кон цер та пи ја-
ни сте Кла у ди ја Ара уа (Cla u dio Ar rau) од 14. ја ну а ра 1933: „Свој су ве ре ни та лент је по ка зао 
и ти ме што је на са свим осо бен, стил ски ве ран и пре фи њен на чин ин тер пре то вао и Мо цар-
та, и Ба ха, и Де би сиа. Пред том ле по том ми хо ће мо да за бо ра ви мо да је г. Арау сви рао и две 
ети де Ли ста“ (милојевић 1933)! (Кур зив у ци та ту: А. В.)
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као и Па ци фик 231 Ар ту ра Хо не ге ра (Ar htur Ho neg ger). Ха је ков од зив 
за слу жу је да га ци ти ра мо оп шир ни је, јер он го то во да има зна че ње 
јед ног умет нич ког про гла са:

Sa vre me na mu zi ka ne ču je se če sto u Be o gra du. Nju iz be ga va ju i so li sti 
i mu zič ki ko lek ti vi. Kao raz log za to na vo di se da na šu pu bli ku ne pri vla či 
mo der na mu zi ka i da ima još do sta de la ra ni jih kom po zi tor skih ge ne ra ci ja, 
ko ja do sa da ni su iz ve de na u Be o gra du. Što se pu bli ke ti če, nju tre ba pri do-
bi ti, vas pi ta ti če stim i ube dlji vim iz vo đe njem naj mar kan ti jih de la mu zič ke 
mo der ne, iz pe ra nje nih ve li kih maj sto ra. Mi u g. Vuk dra go vi ću po zdra vlja mo 
jed nog mla dog i iz gra đe nog di ri gen ta, ko ji je sve stan svo je kul tur ne mi si je 
i ku ra žno raz bi ja led ne po ve re nja i au di tiv nog ko mo di te ta na še pu bli ke. I 
za hval ni smo mu i u ime na še naj mla đe mu zič ke ge ne ra ci je, ko ja želj no upi ja 
zvu ke da naš nji ce, jer su joj oni naj bli ži (Hajek 1994: 83).

Ха јек ни је по хва лио са мо Вук дра го ви ћа. Он је ис та као и на ро чи те 
за слу ге Ар ту ра Ру бин штај на за про па ги ра ње де ла са вре ме них ком по-
зи то ра (Hajek 1994: 59–60, 155). Из у зет но је це нио и пи ја ни зам Ни ко-
ла ја Ор ло ва. Ипак, ус твр дио је да је тај пи ја ни ста до ста кон зер ва ти ван у 
по гле ду из бо ра про гра ма и да не по кла ња мно го па жње те ко ви на ма са-
вре ме не му зи ке. Ме ђу тим, за то је под ву као да је Ор лов „пот пу но са вре-
мен“ као ту мач стан дар ног пи ја ни стич ког ре пер то а ра (Hajek 1994: 73).

На чел на по др шка са вре ме ној му зи ци ни је под ра зу ме ва ла уз др жа-
ва ње од кри ти ке ако би се пред Ха је ком на шло де ло у ко јем он ни је 
пре по знао ре ле ван тан до мет. На ве шће мо два раз ли чи та при ме ра и два 
мо ду са ре а го ва ња:

Већ смо по ме ну ли Ха је ков кри тич ки при каз нот них из да ња – еди-
ци је са вре ме них ју го сло вен ских ком по зи то ра Уни вер зи тет ског ка мер-
но му зич ког удру же ња Col le gi um mu si cum (Hajek 1994: 51–53). У том 
члан ку па жњу при вла чи осврт на Рит мич ке гри ма се, нај ра ди кал ни је 
де ло у опу су Ми ло ја Ми ло је ви ћа.19

Ха је ков при каз те ком по зи ци је до но си по дро бан ана ли тич ки осврт 
на при ме ње на му зич ко и зра жај на сред ства; са гле да ни су: тон ски род, 
не пре ста на про ме на так та, хар мон ски план, ле ствич на осно ва, ато нал-
ност и би то нал ност, од ли ке ме ло диј ске ли ни је, струк ту ра фор ме. Из-
ре че на је и опа ска о зах тев ној фак ту ри кла вир ског ста ва, ко ја ипак про-
из ла зи из са мог ин стру мен та. Ка да се Ха је ков при каз про чи та ви ше 
не го јед ном, сти че се ути сак уну тра шње ре зер ви са но сти у по гле ду 
успе ло сти Рит мич ких гри ма са. На по чет ку при ка за сто ји да то де ло 

19 О тој ком по зи ци ји су из ре че на раз ли чи та ми шље ња у срп ској му зи ко ло ги ји; вид.: 
коњовић1954: 100–101; Peričić 1969: 289; Бергамо1980: 60–66; Živković 1986; катунац 1998; 
ka tu naC 2004: 196–208.
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ука зу је на на гли пре о крет у ства ра њу Ми ло ја Ми ло је ви ћа. Ипак, кри-
ти чар Му зич ког гла сни ка ни је мо гао да ис ка же оду ше вље ње јер га оно 
очи то ни је по не ло, па су чи та о ци до би ли кон вен ци о нал ну и не на ро-
чи то оба ве зу ју ћу, а сва ка ко уч ти ву вред но сну фор му ла ци ју: „U svo joj 
ce li ni Rit mič ke gri ma se su sa svim mo der no de lo za ni mlji vih zvuč nih kom-
bi na ci ja u ko me ima mno go stva ra lač kog tem pe ra men ta“ (Hajek1994: 52). 
Реч за ни мљи во у му зич кој кри ти ци ре дов но по бу ђу је сум њу, по го то во 
ако је она из бор струч ња ка ко ји је у ста њу да сво је оце не пре ци зно 
ар ти ку ли ше.

У истом члан ку при ка за на је и вред но ва на Ми ло је ви ће ва Со на та 
за ви о ли ну и кла вир у ха мо лу, јед но од ње го вих нај у спе ли јих де ла, 
стил ски уда ље но од ра ди ка ли зма Рит мич ких гри ма са. Ха јек је у ве зи 
с том ком по зи ци јом био мно го екс пре сив ни ји у по хва ла ма, озна чив ши 
је као по лет но и су ге стив но де ло из гра ђе ног ком по зи то ра, зна чај но за 
срп ску му зи ку (Hajek 1994: 52).

Од су ство отво ре ни је кри ти ке Гри ма са код Ха је ка мо гло би се схва-
ти ти на раз ли чи те на чи не. Из о ста нак отво ре ни јег ис по ља ва ња мо гао 
би се про ту ма чи ти и као све сни да нак тзв. ре ал ним од но си ма у ма лој 
(му зич кој) сре ди ни. При ме ти ће мо да езо пов ског је зи ка не ма он да ка-
да се пи ше о ино стра ном ком по зи то ру, и то јед ном од нај зна чај ни јих 
на свет ској сце ни.

Го ди не 1951. на Салц бур шком фе сти ва лу Вил хелм Фур твен глер 
и Беч ка фил хар мо ни ја из ве ли су и Сим фо ни ју in C Иго ра Стра вин ског 
(Игорь Ф. Стра вин ский). Емил Ха јек се ни је ус те зао у ело квент ном 
из ра жа ва њу не за до вољ ства:

Tzv. neo kla si ci zam Stra vin skog ast ma tič na je kom bi na to ri ka zvu ko va 
i bo ja, ko ja ma lo ko ga mo že da za in te re su je. Mu zič ke ide je kao da su od stru-
go ti ne, su ve, hlad ne, isec ka ne. Ne ko li ko tak to va u II sta vu, za ko je bi se mo glo 
re ći, u po re đe nju sa ce li nom da ni su bez šti mun ga, ne mo gu da na dok na de od-
su stvo stva ra lač ke kr vi ovog u pot pu no sti ne pri vlač nog de la (Hajek 1994: 13).

Уоп ште, Ха је ко ви ути сци из Салц бур га ни су би ли на ро чи то по-
вољ ни по мо дер ну му зи ку. До ста је по хва лио опе ру От ми ца Лу кре
ци је Бенџа ми на Брит на (Be nja min Brit ten), али је био ве о ма раз о ча ран 
опе ром Ро мео и Ју ли ја Бо ри са Бла хе ра (Bo ris Blac her).20 По хва ље ни 
Бритн ни је био до во љан за по зи тив ну оце ну де ли мич ног окре та ња 
Салц бур шког фе сти ва ла са вре ме ном ком по но ва њу: „Britn, Bla her i 
Stra vin ski (Cdur Sim fo ni ja) zna če pro dor u prav cu sa vre me nog stva ra nja. 
Pi ta nje je da li to ide u ko rist Fe sti va la“ (Hajek 1994: 10).

20 Брит но ва опе ра код Ха је ка је на ве де на као Лу кре ци ја.
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У ме ђу рат ном пе ри о ду Емил Ха јек је пи сао за Звук и Му зич ки 
гла сник, ча со пи се ко је је обе ле жи ло уре ђи ва ње и при су ство лич но сти 
ле ви чар ске иде о ло шке ори јен та ци је. У Ха је ко вим члан ци ма го то во да 
не ма тра га та квим уве ре њи ма, осим у јед ном слу ча ју, и то дис крет но 
и ин ди рект но. Из ла га ње тог при ме ра при вре ме но ће мо од ло жи ти, ка ко 
би смо нај пре ука за ли на дру ге ви до ве Ха је ко вог кри ти чар ског ан га-
жма на, од ко јих је дан има ве зе с тим при ме ром.

Емил Ха јек се за у зи мао за ве ћу пре зент ност ка мер не му зи ке у Бео-
гра ду, уо ча ва ју ћи сла бу за сту пље ност му зич ке ли те ра ту ре то га жан ра 
(уп. хајек 1994: 66). Исто та ко, ис ти цао је нео п ход ност из во ђе ња де ла 
до ма ћих ау то ра и по зи вао на ве ће ува жа ва ње на ших ре про дук тив них 
умет ни ка. Ов де ће мо се до та ћи јед не рет ко при сут не цр те Ха је ка кри-
ти ча ра – ње го ве оштри не. При мер ње го ве оштре ре ак ци је, го то во љут ње, 
на ла зи мо упра во у ве зи с од но сом ов да шње сре ди не пре ма до ма ћим 
умет ни ци ма: 

Na ša kon cert na pu bli ka je uglav nom sno bov ska, pot ce nju je a pri o ri iz-
vo đa če do ma ćeg po re kla a uka zu je pa žnju ve li kim ime ni ma iz ino stran stva, 
na či jim kon cer ti ma, uz sku pe ula zni ce, slu ša ne bro je no pu ta iste kom po zi ci je. 
Mo žda sa ma pu bli ka za to i ni je to li ko kri va, jer ni je upu će na, a i ne slu ti da 
mo že ima ti pu no in tim nih i mu zič ki vred nih do ži vlja ja i na kon cer ti ma do-
ma ćih umet ni ka, ko ji u ve ći ni slu ča je va na stu pa ju sa in te re sant nim pro gra-
mi ma (Hajek 1994: 77).

Емил Ха јек ни је за бо ра вио за слу ге Злат ка Ба ло ко ви ћа за из во ђе ње 
ком по зи ци ја ње го вих су на род ни ка (Hajek 1994: 87); ни је за бо ра вио ни 
Ни ко ла ја Ор ло ва. На бе о град ском кон цер ту од 26. апри ла 1938. Ор лов 
је сви рао и ру ске ком по зи то ре – Мет не ра (Ни ко лай Кар ло вич Мет нер), 
Ља пу но ва (Алек сан др Ми хайло вич Ляапу нов), Чај ков ског (Пётр Ильич 
Чайков ский) и Рах ма њи но ва. Ха јек је та да на пи сао да ова квим по сту-
па њем Ор лов вр ши сво ју ми си ју у све ту. У про ду жет ку је скре нуо па жњу 
на Со вјет ски Са вез, „gde sa da ni ču no ve vred no sti, sna žni ta len ti kao što 
su: Šo sta ko vič, Đer žin ski, Mo so lov i dru gi. Po ovom ogrom nom bla gu vre di 
li sta ti. Tu se mo gu pro na ći mno ga de la, ko ja su da le ko iz nad lo kal ne vred-
no sti“ (Hajek 1994: 90). Ово је је ди ни пут да је Ха јек по ме нуо Со вјет ски 
Са вез, ко ји ће у Зву ку, Му зич ком гла сни ку и Сла вен ској му зи ци има ти 
ода не при ја те ље (вид. васић 2013; 2020б).

У пе ри о ду ко ји је на сту пио по сле 1945. го ди не, иде о ло ги ја но вог 
дру штва и вре ме на ни је оста ви ла сна жни ји пе чат на Ха је ко во пи са ње 
о му зи ци. За пра во, на ла зи мо је са мо у есе ју о Шо пе ну, об ја вље ном 1950. 
у гла си лу Му зи ка, на по чет ку и кра ју то га са ста ва.

За по че так је би ла ре зе р ви са на обли гат на „фор му ла“ из пр вих по-
рат них го ди на – сла вље ње на уч ног со ци ја ли зма: 
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Да нас, ка да се кр ма исто ри је на ла зи у мно гим зе мља ма, ме ђу њима 
и у на шој но вој Ју го сла ви ји, у сна жним ру ка ма рад ног чо ве ка, ми по сма-
тра мо све те ко ви не људ ске де лат но сти, са да шње као и оне из про шло-
сти са пот пу но но вог гле ди шта, гле ди шта њи хо ве ко ри сти или штетно-
сти по раз вој на пред ног, со ци ја ли стич ког дру штва.21

Есе ји ста по том пре ла зи на по дроб но раз ма тра ње Шо пе но ве умет-
но сти, да би на кра ју про го во рио у зна ку ин спи ра ци је с по чет ка члан ка. 
Он та да ре ђа „на зад не по ја ве“ у исто ри ји му зич ког ро ман ти зма – бе-
жа ње од ствар но сти у ми сти ци зам, тра же ње ин спи ра ци је у мо ти ви ма 
из да ле ке про шло сти и ми то ло ги је или у ко ло ри ту ко ло ни зо ва них 
на ро да, а апо стро фи ра ни су и спо ља шња пом па Бер ли о зо вог (Hec tor 
Ber li oz) Ре кви је ма и ис пра зни те а трал ни па тос Ме јер бе ра (Gi a co mo 
Meyer be er) (Hajek 1994: 40). Ха јек је ов де стао и ни је ка зао да се зна чај 
по ме ну тих ком по зи то ра и по сту па ка не ис цр пљу је ова квим гле да њем 
на њих. То је из ве сно мо рао зна ти, али је „вре ме“ има ло сво је зах те ве.

* * *
На ко је још на чи не из сво јих тек сто ва „зра чи“ лич ност Еми ла Ха-

је ка? Ко ји су то до дат ни а бит ни еле мен ти ње го вих по гле да на му зич ку 
умет ност, као и гра див на свој ства ње го вог спи са тељ ског ра да?

На пр вом ме сту ва ља ре ћи да је Ха јек увек те жио „оправ да ном“ 
ту ма че њу му зич ког де ла. Пре те ри ва ња у умет нич ком из ра зу ни је по-
др жа вао. Ме ђу тим, он је при хва тао сло бо де ко је су се би до зво ља ва ли 
ван се риј ски пи ја ни сти. О Вла ди ми ру Хо ро ви цу је ка зао да ње го ва бо-
га та умет нич ка фан та зи ја че сто до но си но ва кон цеп циј ска ре ше ња – 
убе дљи ва ре ше ња. За кљу чак гла си: „Toj ube dlji vo sti ne mo že da odo li ni 
naj ve ći tra di ci o na li sta u au di to ri ju mu; ni on, ako je iskren, ne mo že da po-
rek ne iz van red nu su ge stiv nost ko jom Ho ro vic de lu je za kla vi rom“ (Hajek 
1994: 157). Ва зда осе тљив за не по вре ди вост ау то ри те та нот ног тек ста, 
наш кри ти чар буд но ре ги стру је од сту па ња и ста је иза њих ако су аргу-
мен то ва на. О Ван ди Лан дов ској је ре као да јој ње на од сту па ња од основ-
ног пул са ком по зи ци је, „ko ja au tor ni je pred vi deo... slu že... da po je di ne 
de ta lje pod vu če i pla stič ni je pri ka že“ (Hajek 1994: 132).

Ха је ка ни су ин те ре со ва ли са мо умет ни ци на сце ни; ње га је за ни-
ма ла и људ ска лич ност, њен ка рак тер, ње не те мељ не цр те, али и апарт ни 
де та љи из би о гра фи је. У есе ју о Рах ма њи но ву чи та мо да је тај ком по-
зи тор и пи ја ни ста био дир љив отац и де да (Hajek 1994: 47). Едвин Фи-
шер нам по ста је бли жи кад код Ха је ка про чи та мо да он стра сно во ли 

21 Уп. хајек 1950: 22. Овај од ло мак, као и чи тав увод на стр. 22, из о ста вљен је у Hajek 
1993. и Hajek 1994.
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при ро ду и да сам не гу је ба шту сво је ви ле (Hajek 1994: 153). Би о граф-
ски ку ри о зи те ти чи не да по је ди не му зи ча ре не упам ти мо са мо као 
му зи ча ре; пи то ре скан је де таљ ко ји на ла зи мо код Ха је ка – да су Вал-
тер Ги зе кинг и ње гов отац би ли стра стве ни ко лек ци о на ри леп ти ра 
(Hajek 1994: 159, 160)! Ср дач ност и то пли на с ко ји ма Емил Ха јек при-
ла зи умет ни ци ма, пре ли ва ју се на чи та о це.

Нај зад: стил Еми ла Ха је ка. Наш кри ти чар и есе ји ста увек је био 
чвр сто упра вљен на пред мет о ко јем пи ше; струч на, иа ко не на ме тљи-
ва екс пер ти за, то је оно што је он ви део као свој за да так. За то естет ска 
ком по нен та ње го вих тек сто ва не ода је на гла ше ну ам би ци ју. Има, ме ђу-
тим, код Ха је ка ме ста где иза бра ни из раз скре ће па жњу на се бе, а не 
са мо на лич ност или пред мет о ко јем се пи ше. Та ко чи та мо да „Fre de rik 
La mond ni ka da ni je bio na ro či to ‘so čan’ pi ja ni sta“ (Hajek 1994: 81). Це ло-
ви тост ути ска, ухва ће ног та ко ре ћи јед ним по те зом, за слу жу је да у 
це ли ни ци ти ра мо јед ну од нај у пе ча тљи ви јих кри ти ка Еми ла Ха је ка:

Kon cert MajreHes – Lep pro gram, le po iz vo đe nje. So list ki nja je iz-
vr sna u in ter pre ta ci ji en gle skih maj sto ra, neš to su vi še ose ćaj na u Be to ve nu, 
sim pa tič no ro man tič na u Bram su i Šu ma nu. Tem pe ra ment na, vr lo mu zi kal na, 
teh nič ki pot pu no iz gra đe na umet ni ca, ko ja bez sum nje i sa ma mno go uži va 
u svom svi ra nju (Hajek 1994: 81).

Жи вост сли ке и ути ска „бу де“ чи та о ца и у при ка зу кон цер та Хо ра 
ен гле ских но ви на ра: 

Ovaj, ne mno go broj ni hor u do sto jan stve nim, au ten tič nim uni for ma ma, 
sjaj no je upe van... U ne u si lje noj pri rod noj di sci pli ni ovog ho ra ima ne kog na-
ro či tog šar ma, ko ji ne uz bu đu je, no za do bi ja (Hajek1994: 82).

Рет ки су при ме ри ху мо ра и иро ни је у на пи си ма Еми ла Ха је ка. И 
у том сми слу се по твр ђу је уз др жа ност и од ме ре ност ње го ве при ро де. 
Са свим рет ко би се у ње го вим на пи си ма по ја ви ла иро ни ја, и то у дис-
крет ној ди на ми ци: 

Umet nič ki i či sto pi ja ni stič ki kva li te ti pi ja ni ste FranzaWagnera ni su 
ta kve pri ro de, da bi mo gli oprav da ti nje go ve am bi ci je za pro ši re njem kru ga 
slu ša la ca i van gra ni ca svo je otadž bi ne (Hajek 1994: 63).

* * *
Иза Еми ла Ха је ка је остао ре ла тив но ма ли му зи ко граф ски опус. 

Ме ђу тим, раз ли чи те му зи ко граф ске вр сте у ко ји ма се с успе хом огле дао, 
све до че о умет ни ку-ин те лек ту ал цу ко ји је ов да шњој сре ди ни пру жио 
ком пе тент не уви де и про ниц љи ве оце не ни за из во ђа ча и ком по зи то ра. 
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Увек у слу жби му зи ке и му зи ча ра, Емил Ха јек оста је при мер кри ти чара 
и есе ји сте спрем ног да раз у ме и при хва ти ин тер пре та тив не по ступ ке 
ко ји мо жда не би би ли ње гов ин тим ни из бор.
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Alek san dar N. Va sić

MusicographicWorkofEmilHajek

Sum mary

Emil Ha jek (1886–1974), an emi nent mu si cian of Czech ori gin, left a ma jor mark 
as a pi a nist and pi a no pe da go gue in Bel gra de, whe re he ar ri ved in 1928 and re ma i ned 
un til his de ath. He was first a pro fes sor and then the di rec tor of the Mu sic School “Stan-
ko vić” (1928–1937), and then a pro fes sor and the cha ir of the Pi a no De part ment at the 
Bel gra de Mu sic Aca demy (1937–1963). He su per vi sed a num ber of ex cel lent pi a nists 
(Ol ga Po pov, Ve ra Velj kov, Ol ga Jo va no vić, Vla sti mir Škar ka, etc.).

A wi dely edu ca ted mu si cian and in tel lec tual, Ha jek wro te abo ut mu sic thro ug ho ut 
his li fe and left be hind a small but di ver se mu si co grap hic cor pus. He suc cessfully wro te 
mu sic cri tics and es says, re vi ews of mu sic edi ti ons, mu sic li te ra tu re, re ports on in ter na-
ti o nal mu sic fe sti vals and pi a nist com pe ti ti ons, etc. He paid spe cial at ten tion to the pro-
blems of mu sic edu ca tion and pi a no te ac hing met ho do logy. His na me can be fo und in 
mu sic ma ga zi nes and li te rary ma ga zi nes (Zvuk, Mu zič ki gla snik, Mu zi ka, Knji žev ne 
no vi ne, Sa vre me ni akor di). His es says we re mostly writ ten for the Ra dio Bel gra de pro-
gram. Ha jek was al so an as so ci a te of the Mu sic Encyclo pe dia of the Yugo slav In sti tu te 
of Le xi co graphy in Za greb.

This study analyzes Ha jek’s wri ting pro cess, as well as his vi ews on mu si cal art and 
pi a no in ter pre ta tion. Mo dest in ex pres sing his own vi ews and be li efs, he did not act as a 

22 Ау тор ство по твр ђе но у: Рок сан да Пе јо вић, Би о гра фи ја и би бли о гра фи ја, Бе о град: 
Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2007, 28.
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nor ma ti vist. Ho we ver, his mu si cal vi ews we re cle ar and ar ti cu la te, and we can re con struct 
them ba sed on his texts.

As a pi a nist and pe da go gue, he va lued vir tu o sity as a pre con di tion for pro fes si o nal 
mu si cal in ter pre ta tion. Ho we ver, he was aga inst the works in which ex ter nal splen dor 
re pre sen ted the do mi nant or only con tent. He advo ca ted per for ming con tem po rary mu sic 
in Bel gra de. This, ho we ver, did not pre vent him from strongly cri ti ci zing so me com po sers 
and the ir works, who, in his opi nion, had fa i led (for exam ple, Igor Stra vinsky’s Sym
phony in C or Bo ris Blac her’s ope ra Ro meo and Ju li et).

Emil Ha jek advo ca ted a gre a ter pre sen ce of cham ber mu sic in in ter war Bel gra de, 
as well as the per for man ce of works by do me stic com po sers and mo re fre qu ent per for-
man ces of do me stic, espe ci ally young ar tists.

In his ar tic les on pi a no te ac hing and met ho do logy, this le a ding pi a no pe da go gue in 
in ter war Bel gra de and one of the le a ding ones af ter 1945, ma de an une qu i vo cal “di ag no sis” 
of the exi sting pro blems, po in ting out the ways to over co me them. Alt ho ugh cri ti cal, he 
was ne ver pes si mi stic abo ut the fu tu re of the do me stic mu sic scho o ling.

In the Ser bian in ter war mu sic pe ri o di cals, cer tain ide o lo gi cal at ti tu des and in flu en ces 
we re ma ni fe sted. Ha jek only on ce men ti o ned the So vi et Union and very af fir ma ti vely 
re gar ding the ta len ted com po sers who ap pe a red in that co un try bet we en the two world 
wars.

Keywords: Emil Ha jek, ma ga zi ne Zvuk (1932–1936), ma ga zi ne Mu zič ki gla snik 
(1938–1941), mu sic cri ti cism ‒ Ser bia, 20th cen tury, pi a no pe da gogy ‒ Ser bia, mu si cal 
vir tu o sity, Ol ga Jo va no vić.
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ГО РАН T. ГА ВРИЋ
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти*

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

МУ ЗЕЈ СКА ИЗ ЛО ЖБА И ПО ЗО РИ ШНА ПРЕД СТА ВА:  
ГРА НИ ЦЕ ТУ МА ЧЕ ЊА

СА ЖЕ ТАК:И по зо ри ште и му зеј има ју ду гу исто ри ју, али је њи хо во фор мал но 
по ве зи ва ње за по че ло у ре ла тив но ско ри је вре ме. За пра во, тек са по ја вом му зеј ског 
те а тра по чет ком 1960-их го ди на они се су сре ћу у про сто ру му зе ја. С дру ге стра не, 
ути цај му зе ја на по зо ри ште је при су тан још од ра ни је са Ма ље ви чем, Ба у ха у сом и др., 
али са мо кроз пар ци јал но по ја вљи ва ње ви зу ел не умет но сти, кон крет но по је ди нач них 
де ла. Сто га и не чу ди што је по зо ри ште озбиљ но за гре бло у про стор-вре ме и раз ли-
чи те сег мен те му зе ја прак тич но тек у по след њој де це ни ји ХХ ве ка, а да љи раз вој у 
овом прав цу мо же до не ти и не ке но ви не на тех нич ком пла ну и у по гле ду по зо ри шног 
из ра за, али и ути ца ти на по зо ри шни је зик. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:по зо ри ште, му зеј, по зо ри шна умет ност, ви зу ел на умет ност, 
по зо ри шна ин ста ла ци ја.

Увод
Му зеј и по зо ри ште на пр ви по глед не ма ју мно го то га за јед нич ког, 

и чи ни се да њи хо во де ло ва ње ни је усме ре но у истом прав цу. Јер, ако 
са мо за ви ри мо и по гле да мо про сто ре јед ног и дру гог, сте ћи ће мо ути-
сак да се у њи ма не мо гу од ви ја ти и пред ста ве и из ло жбе. Та ко се не-
ка ко по при ро ди ства ри на ме ће за кљу чак да је по зо ри ште ис кљу чи во 
на ме ње но и ори јен ти са но ка из во ђе њу по зо ри шних пред ста ва, а му зеј 
ка по став ка ма из ло жби раз ли чи тог ти па. Те из ло жбе ва ри ра ју од умет-
нич ких де ла и му зеј ских екс по на та, пре ко ви део-ра до ва и мул ти ме-
ди јал них по став ки, па све до пер фор ман са ко ји се у по гле ду уче сни ка 
нај ви ше при бли жа ва ју по зо ри шту. Ме ђу тим, и не жи ви му зеј ски пред-
ме ти се мо гу ста ви ти у кон текст из во ђе ња рад њи ко је су ре зер ви са не 
за жи ве из во ђа че, па се у том сми слу мо гу по ве за ти и са по зо ри шним 
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глум ци ма. Та ко ђе, и јед ном и дру гом је за јед нич ка пу бли ка, ко ја се чак 
и у по зо ри шту нај че шће не обра ћа глум ци ма кроз ин тер ак ти ван од нос. 
Раз ли ка је та што пред ме ти не мо гу, по пут пер фор ме ра или глу ма ца, 
да оства ре с том истом пу бли ком од ре ђе ни вид ин тер ак ци је. Они оста-
ју не ми, али то ипак не зна чи да се пред ста ва не мо же од и гра ти и у 
та квим окол но сти ма. У том слу ча ју, по се ти о ци у му зе ју и са ми мо гу 
по ста ти глум ци, и из па сив них по сма тра ча се у по је ди ним тре ну ци ма 
тран сфор ми са ти у ак тив не уче сни ке. До ду ше, пу бли ка је у му зе ји ма 
на од ре ђе ни на чин већ ак тив на, ка да пер ци пи ра и ин ди ви ду ал но у 
се би про ми шља, или ко лек тив но кроз раз го во ре са оста лим по се ти о-
ци ма ана ли зи ра умет нич ка де ла. Они та да по ста ју глум ци и обра ћа ју 
се де ли ма као па сив ној пу бли ци ко ја ни је у ста њу да ба рем апла у зом 
про пра ти да то из во ђе ње. С дру ге стра не, та де ла су њи хо ви ау то ри 
да ро ва ли од ре ђе ним осо би на ма ко је до та да ни су ви ђе не. 

У му зе ји ма пак, умет ни ци по сред ством умет нич ких де ла ко ја су 
их над жи ве ла да ље да ру ју по се ти о це. Вре ме је та ко ђе би тан чи ни лац 
за ту ма че ње рад њи ко је се од ви ја ју у му зе ју и по зо ри шту, као и за њи-
хо во по ста вља ње у од ре ђе не окви ре. По зо ри шна пред ста ва обич но има 
пре ци зно утвр ђе но тра ја ње, док у му зе ју по став ке нај че шће не ма ју 
та чан вре мен ски оквир и по се ти о ци их мо гу оби ла зи ти оно ли ко ду го 
ко ли ко ми сле да им је по треб но, осим у слу ча је ви ма ка да се из во де 
пер фор ман си или од ре ђе не ак ци је. Из дво је не про сто ри је у му зе ју у 
ко ји ма се на ла зе раз ли чи те по став ке из ло жби мо же мо по сма тра ти и 
као за себ не по зор ни це и по зо ри шне пред ста ве. Ту по се ти о ци гу бе кон-
ти ну и тет у пер ци пи ра њу и не мо гу ја сно са гле да ти це ли ну бу ду ћи да 
су у не пре ста ном кре та њу од јед не до дру ге по став ке, али су опет у 
пред но сти у од но су на гле да о це у по зо ри шту јер са ми би ра ју где и ка да 
ће за по че ти и пре ки ну ти гле да ње од ре ђе ног са др жа ја. У том сми слу, 
као до бар при мер мо же да по слу жи по став ка ви део-ра до ва ко је по се-
ти лац не мо же ни у јед ној ва ри јан ти да од гле да у кон ти ну и те ту, сва ки 
по на о соб од по чет ка до кра ја. Та ко ће он на сва ки „за ка сни ти“, гле да-
ће га од сре ди не, кра ја, или не ког дру гог де ла, рет ко ка да ће до ћи на 
сам по че так. Ипак, по се ти лац ов де има ту нео гра ни че ну сло бо ду да се 
кре ће од тзв. јед не до дру ге по зор ни це, а при том ни у јед ном тре нут ку 
ни је огра ни чен и ус кра ћен за би ло ко ји део са др жа ја ко ји му је не пре-
ста но на рас по ла га њу. Он се, по пут ре ди те ља у по зо ри шту, не сме та но 
кре ће по по зор ни ци и пре ма сво јој во љи кре и ра ток рад ње. 

У исто вре ме, по се ти лац из ло жбе има и ве ћу сло бо ду од глум ца у 
пред ста ви ко ји мо ра да се при др жа ва од ре ђе ног сце на ри ја, па се та ко 
он на не ки на чин на ла зи у уло зи и јед ног и дру гог, ба рем ка да је реч 
о фик тив ном гра ђе њу рад ње ко ју он у сво јој гла ви ства ра кре та њем и 
ода би ра њем са др жа ја. Та сло бо да кре та ња у му зе ју под се ћа на не ке 
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екс пе ри мен тал не фор ме по зо ри шта, у ко ји ма гле да лац по ста је све ак-
тив ни ји уче сник а ни во ин тер ак тив не ко му ни ка ци је са глум ци ма до-
сти же ви сок сте пен. Раз ли ка ко ја при том оста је и не мо же се ели ми ни-
са ти је сте та да у му зе ју (из у зе так је му зеј на отво ре ном), за раз ли ку од 
ам би јен тал ног и екс пе ри мен тал ног по зо ри шта, про стор оста је углав-
ном за тво рен и огра ни чен зи до ви ма. Чи ње ни ца је да по зо ри ште и 
му зеј, су прот но уо би ча је ним и увре же ним ми шље њи ма, мо гу би ти и 
те ка ко бли ски у ра зним сег мен ти ма. Пој мо ви про стор и вре ме, су бјект 
и обје кат (из то га про из ла зи и од нос глу мац –гле да лац), је су кључ ни у 
раз ма тра њу раз ли чи тих аспе ка та му зеј ске из ло жбе и по зо ри шне пред-
ста ве, кроз ис пре пле те ну мре жу ме ђу соб них ути ца ја. У за ви сно сти од 
вр сте по став ке, или пак из во ђе ња у му зе ју, та ве за мо же би ти ма ње 
или ви ше чвр ста. По при ро ди ства ри је она ја ча у слу ча ју из во ђе ња 
пер фор ман са у му зе ју, али то не зна чи да дру га чи је вр сте по став ки 
(ко је укљу чу ју и му зеј ске пред ме те) не мо гу има ти по не ким осно ва ма 
чак и ве ћу по ве за ност са пред ста вом. 

Му зеј и по зор ни ца – за јед нич ки про стор
Гра ни ца из ме ђу про сто ра ко ји слу жи за из ла га ње умет нич ких 

де ла и оног у ко јем се из во де по зо ри шне пред ста ве мо же би ти, упр кос 
са мо при вид ној кон зи стент но сти, ве о ма тан ка. У овим про сто ри ма, 
из не та ко раз ли чи тих по чет них по зи ци ја, де лу ју ку стос и ре ди тељ, 
пер фор ме ри и глум ци, а пу бли ка и у јед ном и у дру гом мо же узе ти 
ма ње или ви ше ак тив но уче шће. Про стор не кон цеп ци је из ло жбе и пред-
ста ве у не ким сег мен ти ма мо гу има ти до ста до дир них та ча ка, а у њи хо-
вом гра ђе њу кључ ну уло гу има ју осо бе или објек ти као глав ни ак те ри. 
Иа ко су мо бил ни, ови ак те ри су нео дво ји ви део тог про сто ра у ко јем 
у са деј ству отва ра ју по се ти о ци ма сло же не пу та ње ме ђу про стор ног 
де ло ва ња. И му зеј и тра ди ци о нал но по зо ри ште има ју огра ни че не про-
сто ре, а уну тар њи хо вих зи до ва се од ви ја ју ак ци је ко је у од ре ђе ним 
сег мен ти ма мо гу по при ми ти слич на обе леж ја. Основ на раз ли ка, ко ја 
би мо гла да нам по слу жи и као по чет на тач ка у пра вље њу па ра ле ла 
из ме ђу про стор не ор га ни за ци је му зе ја и по зо ри шта, је сте она ко ја се 
од но си на по де лу из ме ђу по зор ни це и гле да ли шта у по зо ри шту – ко ја, 
до ду ше, мо же би ти ма ње или ви ше раз би је на. Те по де ле не ма у му зе ју, 
иа ко су и та мо од ре ђе ни објек ти, али и ак ци је, из дво је ни и на пра вље но 
је из ве сно раз гра ни че ње из ме ђу њих и пу бли ке. Ипак, и у та квој си ту-
а ци ји по се ти о ци мо гу да би ра ју пу та ње кре та ња у ве ћем де лу про сто-
ра ко ји им је на рас по ла га њу, за раз ли ку од по зо ри шта где гле да о ци у 
ве ћи ни слу ча је ва не мо гу тек та ко да уста ну и ше та ју се по свом на-
хо ђе њу кроз гле да ли ште или пак на по зор ни ци. Фи зич ки кон текст 



98

му зе ја за јед но са пер со нал ним (ис ку ства по се ти ла ца, зна ње и ин те ре-
со ва ња) и дру штве ним кон тек стом (пра те ћа гру па, дру ги по се ти о ци, осо-
бље) ства ра „ин тер ак тив ни мо дел ис ку ства“ (вид. Falk, di er kinG 2000). 

У тра ди ци о нал ном по зо ри шту ин тер ак ци ја из ме ђу глу ма ца и гле-
да ла ца не по сто ји, и за раз ли ку од му зе ја – где се по се ти о ци не сме та но 
кре ћу у про сто ру без стрикт них гра ни ца, и са ми кре и ра ју ин тер ак ти-
ван од нос са пред ме ти ма и осо ба ма – про стор је по де љен у две при лич-
но за себ не це ли не, по зор ни цу и гле да ли ште. Ин тер ак тив но по зо ри ште 
пак, где се раз би ја че твр ти зид из ме ђу пу бли ке и глу ма ца, ви ше се у 
том сми слу при бли жа ва му зе ју и ње го вој про стор ној ор га ни за ци ји. 
Михаел Брон (Mic hael Braw ne) сма тра да ће реч му зеј че сто ево ци ра ти 
по је ди нач ни ка рак тер згра да, а рет ко по је ди нач ну про стор ну ор га ни-
за ци ју (вид. braW ne 1982).1 Али Марк Ма ур (Marc Ma u re) ми сли да 
„му зеј ско из во ђе ње ни је за ви сно од тра ди ци о нал не згра де му зе ја. Оно 
се мо же од ви ја ти исто та ко и на но вој по зор ни ци ко ја је де фи ни са на и 
струк ту ри ра на на дру ге на чи не, без гу бит ка из вор ног све тог зна че ња“ 
(Maure 1995: 166). Ри чард Шех нер (Ric hard Schec hner) на по ми ње ка ко 
је у „тра ди ци о нал ном по зо ри шту сце но гра фи ја из дво је на и по сто ји 
је ди но у оном де лу про сто ра где се пред ста ва из во ди, док у ам би јен тал-
ном по зо ри шту, ако се сце но гра фи ја уоп ште ко ри сти, она се ко ри сти све 
до кра ја, до гра ни ца ње них мо гућ но сти“ (sCheC hner 1994: xxx).2 Бри да-
ло ва не пре по ру чу је че твр ти зид за отво ре не про сто ре као што су га ле-
ри је, за то што је за глум це те шко да за др же па жњу лу та ју ће пу бли ке 
ако се прет по ста вља да она не зна да су ови та мо (bri dal 2004: 24–25).3 

1 За ам би јен тал но по зо ри ште је пак пот пу но не ва жно да ли је про стор у згра ди или 
ван ње, ко ја је из вор на на ме на про сто ра, и ко ја ће му на ме на би ти по за кљу че њу по зо ри шног 
про јек та (вид. Dinulović 2010). У свом сед мо ми нут ном ви део-ра ду Lit tle Frank and His Carp 
(2001) Ан дреа Фреј зер (An drea Fra ser) вр ши нео до бре ну ин тер вен ци ју у му зе ју Гу ген хајм 
у Бил бау. То ком сво је по се те, Фреј зе ро ва ус хи ће но слу ша ре чи ау дио-во ди ча и до жи вља ва 
не што што би мо гло да се еу фе ми стич ки на зо ве ин тен зив на иден ти фи ка ци ја са му зе јом. У 
не ком тре нут ку жен ски глас ау дио-во ди ча по зи ва Фреј зе ро ву да оде и до дир не „сна жно 
сен зу ал не“ обли не зи до ва атри ју ма. Ка ме ра је пра ти док се она вољ но по ко ра ва и уско ро, 
оно што је по че ло као ла га но гла ђе ње во ди ка стра стве ном по ве зи ва њу са ар хи тек ту ром. 
Она по ди же ха љи ну из над свог стру ка и по чи ње да се при пи ја уз је дан од сту бо ва. Нај зад, 
дру ги му зеј ски по се ти о ци ула зе у ви до круг, за у ста вља ју се и гледају уз бла го ин те ре со ва ње 
за овај отво ре ни сек су ал ни при каз (вид. Malone 2007). 

2 У тра ди ци о нал ном по зо ри шту је сце но гра фи ја во ђе на ви дљи вим ли ни ја ма; чак и 
ка да је „те а тар“ из ло жен – ого ље ни зи до ви, укло ње не за ве се – као у не кој Брех то вој сце но-
гра фи ји – опре ма се по сма тра као ин ди ка ци ја да је „ово те а тар ко ји ви ди те, на ше рад но 
ме сто“; ме сто где су гле да о ци је ме сто гле да ња, ку ћа. У ам би јен тал ном по зо ри шту не ма 
ра чва ња про сто ра, из два ја ња сце но гра фи је. Ако је опре ма из ло же на, она је та мо за то што 
мо ра да бу де та мо, чак и ако је ус пут на (sCheC hner 1994: xxx).

3 Ис ку ство хо да ња и па да ња у ко ма ду са че твр тим зи дом у про сто ру га ле ри је мо же 
би ти збу њу ју ће за пу бли ку, и то је одр жив из бор за за тво ре ни про стор по зо ри шта (bri dal 
2004: 25).
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Сл. 1. Андреа Фрејзер у свом видео-раду Little Frank and His Carp (2001)

У му зе ју се пу бли ка прак тич но кре ће у чи та вом про сто ру, до са мих 
зи до ва (ако из у зме мо му зеј ски де по и кан це ла ри је за за по сле не), за раз-
ли ку од по зо ри шне пу бли ке ко ја се кре ће сло бод но са мо до по зор ни-
це. При том, тре ба ло би узе ти у об зир чи ње ни цу да се она на том пу ту 
углав ном не су сре ће са по зо ри шним са др жа ји ма, док по се ти о ци у 
му зе ју све вре ме ак тив но уче ству ју у пер ци пи ра њу и про ми шља њу 
ви зу ел них са др жа ја ко ји су им на рас по ла га њу у чи та вом про сто ру. 
Са вре ме ним умет ни ци ма, ко ји че сто та ко ор га ни зу ју сво је из ло жбе да се 
и пу бли ка укљу чу је у сам про цес, и ко му ни ка ци ја у про сто ру му зе ја 
мо же по слу жи ти као ма те ри јал за об ра ду. Ив Клајн (Yves Klein) та ко 
је 28. апри ла 1958. го ди не у га ле ри ји Iris Clert у Па ри зу ор га ни зо вао 
из ло жбу под на зи вом Пра зни на, на ко јој је на сто јао да ис пу ни све зах-
те ве про то ко ла уо би ча је ног за отва ра ње, али кроз сим бо лич ку ди мен-
зи ју. По ред ула за, под огром ном пла вом на стре шни цом, ста ја ла су два 
при пад ни ка Ре пу блич ке гар де у пу ној уни фор ми, чу ва ри ко ји су сим бо-
ли зо ва ли об ред про ла за у не по зна ту ди мен зи ју (WeiteMeier 2001: 31).4 

4 Тер мин „без бед но сни те а тар“ (se cu rity the a ter) озна ча ва прак су ула га ња у кон тра ме-
ре с на ме ром да се обез бе ди осе ћа ње по бољ ша не без бед но сти, док се ра ди ма ло да се то 
по стиг не, или се ни шта не ра ди.
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Ов де је Клајн укљу чио слу жбу обез бе ђе ња и на ме нио јој дру га чи ју 
уло гу од оне ко ју би она у ре ал но сти тре ба ло да има, а у по зо ри шту 
слу жбе овог ти па у нај ве ћем бро ју слу ча је ва оба вља ју стрикт но свој 
по сао. Ма ур ми сли ка ко не ко мо же ви де ти из ло жбу као пред ста ву са 
му зе о ло гом као ре ди те љем, ко ји кре и ра сце ну ко ју же ли да пу бли ка 
ви ди: „Он оста је у по за ди ни и кон тро ли ше пред ста ву са ле ве и де сне 
стра не по зор ни це, а пу бли ка сре ће са мо ње го ве пред став ни ке оли че не 
у во ди чи ма, чу ва ри ма, ре цеп ци о ни сти ма и др.“ (Maure 1995: 163). 

Дру га чи ју си ту а ци ју има мо ка да се тра ди ци о нал но по зо ри ште 
из ме шта из свог до ми цил ног про сто ра, и ка да ре ди тељ у том дру гом 
про сто ру не ке уста но ве вр ши по зо ри шне екс пе ри мен те. Та ко је Ав гу-
сто Бо ал (Au gu sto Boal) са ра ђи вао са По лом Хе ри теј џом (Paul He ri ta ge) 
и Ко ле џом „Квин Ме ри“ Уни вер зи те та у Лон до ну, и за по чео про је кат 
„По зо ри ште у за тво ри ма“ у 37 за тво ра др жа ве Сао Па у ло. Он је при-
ме нио по зо ри шни ме тод у ко јем су чу ва ри игра ли се бе све де ло ве – али 
и за тво ре ни ке, где су обу кли уни фор ме осу ђе ни ка и усво ји ли њи хо ве 
фи зич ке ста во ве: спу ште ну гла ву, ру ку на ра ме ну чо ве ка ис пред (boal 
2002: 4, 6).5 По зор ни ца је за пра во та ко ја оне мо гу ћа ва ши ре ње пу та ња 
кре та ња по зо ри шне пу бли ке по го то во чи та вом про сто ру по зо ри шне 
згра де, и она за јед но са гле да ли штем гра ди про стор уну тар про сто ра, 
са сво јим пу та ња ма не за ви сним и од гле да ли шта. Та ко ђе, у про сто ру 
му зе ја се мо же по ста ви ти и по ди јум, ко ји мо же би ти не ка вр ста по зор-
ни це, на ко јој се из во ди од ре ђе на ак ци ја као ма ње-ви ше не за ви сна по-
став ка у од но су на оста ле већ из ло же не. Та ко је Фе ликс Гон за лес То рес 
(Félix González-Tor res) 1991. го ди не – пр во у га ле ри ји An drea Ro sen на 
сво јој из ло жби Every We ek The re is So met hing Dif fe rent, па за тим у Ham-
bur ger Kun stve rein-у – по ста вио по ди јум пун све тиљ ки на ко јем је умет-
ник Пјер Бал Бланк (Pi er re Bal-Blanc) са слу ша ли ца ма на уши ма и 
са мо у до њем ве шу, као го-го играч, два и по ме се ца, днев но нај ма ње 
пет ми ну та, из во дио сво ју тач ку (Без на зи ва – Гого плат фор ма за плес). 
У од су ству пра ве по зор ни це у про сто ру му зе ја (у овом слу ча ју га ле-
ри је), овај по ди јум по ста је по зор ни ца не за ви сна од га ле риј ског про сто-
ра већ ис пу ње ног умет нич ким де ли ма.6 

5 Бо ал на по ми ње да су „за тво ре ни ци за тво ре ни у про сто ру, али сло бод ни у вре ме ну 
– ми смо, обрат но, углав ном сло бод ни у про сто ру али огра ни че ни у вре ме ну. За тво ре ни ци 
има ју сло бо ду да ана ли зи ра ју сво ју про шлост и про на ђу сво ју да ле ку бу дућ ност. Са да шњост 
за тво ре ни ка је њи хо ва кон фрон та ци ја са њи хо вим моћ ним не при ја те љем, чу ва ри ма, ко ји 
та ко ђе сма тра ју за се бе да су по тла че ни. Чу ва ри не во ле да ви де за тво ре ни ке да се ба ве позо-
ри штем, ‘за ба вља ју ћи се’, док они са ми мо ра ју да ра де, чу ва ју за тво ре ни ке“ (boal 2002: 5). 

6 По ста вља њем ма ње по зор ни це на већ по сто је ћу по зор ни цу у по зо ри шту не по сти же 
се овај ефе кат, јер ће та ма ња сва ка ко не ста ти и уто пи ти се у ону ве ћу по зор ни цу ко ја је већ 
из дво јен про стор у ко јем де лу ју са мо глум ци. У фил му Але хан дра Иња ри туа (Ale jan dro 
Iñárritu) Чо векпти ца (2014) у не ко ли ко крат ких сце на се по ја вљу је џез буб њар Ан то нио 
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Сл. 2. Декор (1974–76) Марсела Бротарса

Тре ба ло би узе ти у об зир и чи ње ни цу да из ло жбе ни про стор није 
са мо про сто ри ја ко ја има фи зич ко по сто ја ње огра ни че но у од но су на 
сво је ма те ри јал но окру же ње са ре кви зи та ма (зи до ви, екра ни, осве тље-
ње итд.), не го и сим бо лич ки про стор, ме сто са спе ци јал ним аспек ти ма 
ко ји ства ра ју оквир око обје ка та. У том сми слу, То ре сов по ди јум ви ше 
има сим бо лич ку функ ци ју, јер ни је по пут сли ка и скулп ту ра за шти ћен 
ра мо ви ма или ста кле ним ку ти ја ма (ови окви ри код из ло же них умет-
нич ких де ла има ју прак тич ну али и сим бо лич ку функ ци ју). По ди јум 
сам по се би мо же пред ста вља ти оквир, ко ји на гла ша ва го-го игра ча и 
ње го во из во ђе ње (да кле, оно што је уну тра), на зна чу је гра ни цу из ме ђу 
оно га што је уну тра и што је из ван (уп. Maure 1995: 163). Се ри ја радо ва 
под на зи вом Де кор (1974–76) Мар се ла Бруд тар са (Mar cel Bro od tha ers), 
с дру ге стра не, пред ста вља ла је при вре ме ни оквир за објек те и ра до ве, 
пре не го стал ну ку ћу, а при том је овај тер мин имао и по зо ри шне ко-
но та ци је (sChultz 2007: 178). За раз ли ку од из ло жби ко је има ју ја сан 
по че так и крај, као и ис пла ни ран ре до след, кон струк ти ви стич ке из ло жбе, 
на при мер, то не по се ду ју, али их за то ка рак те ри шу мно ге ула зне тач ке 
и не спе ци фич на пу та ња (вид. hein 2002).7 

Сан чез (An to nio Sánchez), ко ји не за ви сно од оста лих ак те ра и сце на из во ди на тзв. ма лој по-
зор ни ци свој му зич ки пер фор манс. 

7 Алан Ка пров (Al lan Ka prow) да је при мер ку би ста, ко ји су пре ћут но отво ри ли пу та-
њу ка бес ко нач но сти (ka ProW 1966: 165–166). 
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Сл. 3. Bon Voyage, Monsieur Ackermann (1995) Риркрита Тираваније

Ку стос, као и по зо ри шни ре ди тељ, пот пу но вла да про сто ром у 
ко јем де лу је, а и је дан и дру ги у ње му вр ше при пре ме за оно што ће 
се на кра ју од и гра ти.8 Али ре ди тељ ту ма чи и ре ин тер пре ти ра текст, 
и ра ди на вер бал ном из ра жа ва њу глу ма ца ко је про из ла зи из тек сту-
ал не струк ту ре сце на ри ја и пра ти ову струк ту ру. Лу ис Ра ве ли (Lo u i se 
Ra vel li) сма тра да је „из ло жба, кре и ра на кроз ор га ни за ци ју екс по на та 
и про сто ра, се лек ци ју и гра ђе ње са др жа ја, и кон стру ал од но са ме ђу 
уло га ма, сми слен текст: то је про стор кроз ко ји се по се ти о ци кре ћу и 
про стор ко ји они ’чи та ју’“ (ra vel li 2006: 123).9 А Марк Ма ур ми сли 

8 Пјо тр Пјо тров ски (Pi o tr Pi o trow ski) ис ти че ка ко „ку стос опе ри ше зи дом и про сто ром, 
и да он ‘го во ри’ уз по моћ по ме ну тих зи до ва и про сто ра“ (Pjotrovski 2013: 35).

9 Ми ке Бал (Mi e ke Bal) упо тре бља ва тер мин „је зик“ му зе ја као „го во ре ње“ кроз „озна-
ча ва ње јук ста по зи ци је обје ка та“, па је та ко по њој „хо да ње кроз му зеј као чи та ње књи ге“. 
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да је „из ло жба текст ко ји по се ти лац чи та и ин тер пре ти ра док се кре ће 
кроз про стор“ (Maure 1995: 160).10 Кри сто фер Вај тхед (Chri stop her 
Whi te he ad) по ре ди му зе је и ма пе у два по гле да: скла па ње уну тар му-
зе ја ге о граф ске и вре мен ске ма пе ло ка ци ја ко је су уда ље не од му зе ја, 
али ко је су де фи ни са не и кла си фи ко ва не на те о риј ски на чин; и про-
стор ни рас по ред му зе ја кроз ко ји по се ти лац до жи вља ва објек те (вид. 
Whi te he ad 2009).11 Ро берт Смит сон (Ro bert Smith son), ре ци мо, рет ко 
је ко ри стио ма пе на тра ди ци о нал не на чи не, а че сто на ба вљао ма пе 
пу те ва обла сти кроз ко је је пу то вао, при че му је ма пи ра ње пра ти ло 
пу то ва ње (вид. holt 1979). На Смит со но вим из ло жба ма су че сто би ле 
из ло же не и ма пе, и оне су за јед но са ма те ри ја лом пре не тим са из вор-
них ло ка ци ја у при ро ди, као и фо то гра фи ја ма, пру жа ле увид у про цес 
ства ра ња, али и у ствар не раз ме ре ње го вих де ла огром них раз ме ра. 
Пред ста ва Деј ви да Хен ко ка (Da vid Han cock) Кон вен ци ја кар то гра фи је 
из 1994. го ди не укра ше на је ма па ма и фраг мен ти ма ма пе ко ји се по ја-
вљу ју као објек ти на по зор ни ци, и сто је ра ди сло је ва ду бо ких и још 
ду бљих пеј за жа.12 Ови пеј за жи се по ја вљу ју из ла жно јед но став ног 
из во ђе ња ко је се од ви ја у два по себ на де ла, пр во де мон стра ци ја пре-
да ва ња, он да са мо-во ђе ни оби ла зак кроз су сед ни „му зеј“, са крат ким 
за вр шет ком у учи о ни ци за пре да ва ња (FuChs, Cha ud hu ri 2002: 43).13 

И у по зо ри шту и у му зе ју сце но гра фи је, од но сно по став ке, би ва ју 
ве о ма слич не. То се на ро чи то од но си на ен те ри је ре са на ме шта јем и 
раз ли чи тим ре кви зи та ма, ко је и у јед ном и у дру гом слу ча ју за у зи ма ју 
са мо је дан део из ло жбе ног про сто ра или по зор ни це, и при том не ма ју 
је дан или два зи да (у оба је пла фон не при па да ју ћи део тог ен те ри је ра). 
До ми ник Гон за лес Фор стер (Do mi ni que Gon za lez-Fo er ster) ра ди ла је 
се ри ју со ба (као, на при мер, апарт ман за Фас бин де ра – R. W. F., или 
со ба у Мо ри ји по све ће на Се иџу ну Су зу ки ју) ко је су углав ном има ле 

Та ко по сто је два на ра ти ва: тек сту ал ни на ра тив ко ји по ве зу је објек те са њи хо вим функ ци о-
нал ним и исто риј ским по ре клом; и про стор ни на ра тив ко ји је по сле ди ца „се квен ци јал не 
при ро де по се те“ (bal 1996: 4). 

10 Ма ур сма тра да је за „пу бли ку из ло жба ви ше као филм не го по зо ри шна пред ста ва. 
На ра тив на струк ту ра из ло жбе са сто ји се од мон та же раз ли чи тих ‘сли ка’, ко ја је ре зул тат 
кре та ња по се ти о ца у про сто ру“ (Maure 1995: 162).

11 У овом слу ча ју ма па ни је ме та фо ра за му зеј, за то што ма пе и му зе ји ни су са чи ње ни 
од про стор ног зна ња (Whi te he ad 2009: 48–49, 137). 

12 Ма пе упу ћу ју на пу то ва ња без де сти на ци је ау то бу сом и ко ли ма, при ка за них по мо ћу 
Хен ко ко вих фи гу ра у по кре ту (FuChs, Cha ud hu ri 2002: 43). У Bon Voyage, Mon si e ur Ac ker mann 
из 1995. го ди не, на Ли он ском би је на лу, Рир крит Ти ра ва ни ја се до ве зао ко ли ма до му зе ја; а у 
On the Road with Ji ew, Je aw, Ji eb, Sri and Moo из 1998. го ди не, он је са пет сту де на та са Уни-
вер зи те та Chi ang Mai пу то вао ко ли ма од Лос Ан ђе ле са до из ло жбе ног ме ста у Фи ла дел фи ји.

13 Пи тер Фенд (Pe ter Fend) прак ти ко вао је ма пи ра ње као цен трал ни аспект свог креа-
тив ног на по ра, из ме ђу оста лог и у Map ping: A Re spon se to MO MA из 1995. го ди не (вид. Fend 
1995).
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Сл. 4. Апартман за Фасбиндера – R.W.F. (2015) Доминик Гонзалес Форстер

Сл. 5. Минстерска новела (2017) Доминик Гонзалес Форстер
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сна жан на ра тив ни или би о граф ски са др жај, иа ко уну тра ни ка да ни је 
би ло ни ко га. Та ко је лич ност, или би о гра фи ја, би ла пот пу но де фи ниса-
на про сто ром: бо ја со бе, пред ме ти у со би, сли ке (вид. GonzalezFoerster, 
ob rist et al. 2015: 45).14 С об зи ром на то да у овим со ба ма не ма љу ди, 
од но сно глу ма ца, је ди ни је про стор тај ко ји сво јом ор га ни за ци јом и 
рас по ре дом ре кви зи та пред ста вља по ве зу ју ћи фак тор из ме ђу по зо ри-
шта и му зе ја. Фор сте ро ва ра ди и у отво ре ном про сто ру, па је та ко 2007. 
го ди не ура ди ла Мин стер ску но ве лу, ми ни ја тур ни за бав ни парк или 
„отво ре ни зо о ло шки врт“ прет ход них умет нич ких де ла про пор ци о-
нал но ума ње них у ве ли чи ни 1 : 4, и рас по ре ђе них око ам фи те а трич ног 
трав на тог про план ка по ред ста рог град ског зи да на ју жној стра ни Мин-
сте ра (вид. WhybroW 2011: 75–97). Иа ко ова кви ра до ви по ста ју не ка 
вр ста му зе ја на отво ре ном, они се, пр вен стве но по сво јој функ ци ји, 
раз ли ку ју од пра вих му зе ја овог ти па.15 

Му зеј ски екс по на ти, умет ни ци пер фор ман са  
и по зо ри шни глум ци

Про сто ри по зо ри шта и му зе ја, од но сно по зор ни це и из ло жбе ног 
про сто ра, не ка да мо гу да има ју до ста до дир них та ча ка ко је их по ве-
зу ју у ре ла тив но ко хе рен тан за јед нич ки про стор. С об зи ром на то да 
пер фор ме ри и глум ци мо гу де ло ва ти и у јед ном и у дру гом про сто ру, 
њи хо ва је уло га ва жна у по ве зи ва њу и про ши ри ва њу гра ни ца ме ђу соб-
них ути ца ја. Са му зеј ским екс по на ти ма је де ли кат ни ја си ту а ци ја, јер 
они као та кви не ма ју сво је ме сто у по зо ри шту. Иа ко се не ки му зеј ски 
пред ме ти мо гу на ћи и у по зо ри шту (нај че шће на кон што су до жи ве ли 
из ве сну тран сфор ма ци ју), њи хо ва функ ци ја је пот пу но раз ли чи та од 
ре кви зи та ка да се на ла зе у му зеј ском про сто ру. Ли Си мон сон (Lee 
Si mon son) ми сли да „ди зај ни за по зор ни цу ни су за раз ли ку од мно гих 
пред ме та да нас кла си фи ко ва ни као умет нич ка де ла у му зе ји ма, и они 
су не чи ста умет ност, де ро га тив но по зна та у есте тич ким кру го ви ма 
као при ме ње на или де ко ра тив на умет ност“ (siMonson 1934: 12–13).16 

14 Фор сте ро ва се про ти ви иде ји иден ти фи ка ци је са ли ком: „За ме не, глав ни лик, нај-
ва жни ји лик је био гле да лац, пу бли ка. Ни сам же ле ла би ло ког глум ца, би ло ка кво при су ство. 
У ово вре ме, чак сам раз ми шља ла о фил му, где бих мо гла да из бри шем све ли ко ве, све глум-
це, да за др жим са мо по за ди ну, да за др жим је ди но пра зне со бе“ (GonzalezFoerster, ob rist 
et al. 2015: 46).

15 Ипак, му зе ји или га ле ри је на отво ре ном мо гу да по ве зу ју и фи гу ра тив ну скулп ту-
рал ну тра ди ци ју са кул ту ром тра ди ци је те ла на но ве на чи не (вид. Wor Po le 2000: 99).

16 Као мост или гра ђе ви на, они су та ко мно го део са вре ме ног жи во та да њи хо ва естет-
ска вред ност не мо же би ти у пот пу но сти изо ло ва на у из ло жбе ном хо лу; они че сто би ва ју 
уни ште ни, из гу бље ни или за бо ра вље ни мно го пре не го што би ло ко схва ти да би они мо гли 
би ти ва жне зна ме ни то сти у естет ском раз во ју на ци је или кон ти нен та (siMonson 1934: 13).
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Упо тре бља ва ју ћи пред ме те ка ко би кре и ра ли про стор, ку ра то ри про-
ши ру ју про стор ни по тен ци јал и ис ку ство про сто ра, а дис тан ци ра њем 
од про стор ног ди зај на они ста вља ју ис ку ство про сто ра у по за ди ну као 
па сив ни и инерт ни оквир за осми шље ни при каз (вид. tzort zi 2007). 
Пот пу но пра зан про стор у му зе ју – про стор ко ји не ма ни је дан му зеј-
ски екс по нат, ни ти сли ке ока че не на зи до ве – ни је из ло жбе ни про стор, 
осим у слу ча ју ка да он сам по ста је умет нич ко де ло. То ком пр вих де-
це ни ја ХХ ве ка умет нич ки му зе ји су би ли за ми шље ни као ме ста „ко-
лек тив ног ис ку ства“, што је по не кад био ре зул тат и ин спи ри са но сти 
Ба у ха у сом. Не ки умет нич ки му зе ји су та ко по ста ли вр ста Ge samt kunst
werk-а, од но сно „пот пу но умет нич ко де ло“ или „је дин стве но умет-
нич ко де ло“, да би се на њих упу ти ло као на из ло жбу ис ку ства (вид. 
aron sson, el Ge ni us 2015: 104). 

По је ди ним умет ни ци ма је иде ја за умет нич ко де ло ва жни ја не го 
ствар но, за вр ше но де ло, и та да про стор, у од су ству обје ка та, мо же да 
има кључ ну уло гу на из ло жби. На ра ни је по ме ну тој из ло жби Пра зни на, 
Клајн је од лу чио да не из ло жи ни шта – ба рем ни шта што је од мах 
ви дљи во или опи пљи во. Са ве ли ком па жњом и пре ци зним тај мин гом 
он је по чео да пла ни ра до га ђај та кве вр сте ко јем ни је дан из ло жбе ни 
про стор ни је по све до чио. Клајн је на ме ра вао да де мон стри ра па ра докс 
ка ко би та кав про стор мо гао да бу де раз дво јен од уо би ча је не, сва ко-
днев не обла сти пред ме та (WeiteMeier 2001: 31).17 Ипак, тре ба ло би на-
по ме ну ти чи ње ни цу да у овом Клај но вом ра ду по се ти о ци има ју мо-
гућ ност да про дру и де ли мич но ис пу не ту пра зни ну, за раз ли ку од 
по зо ри шне пу бли ке ко ја то не мо же да учи ни на пра зној по зор ни ци 
тра ди ци о нал ног по зо ри шта. Бра јан О’До ер ти (Bryan O’Do herty) пи ше 
о то ме да је мо дер на га ле ри ја из гра ђе на по за ко ни ма та ко ри го ро зним 
као што су они за гра ђе ње сред њо ве ков не цр кве: „Спо ља шњи свет не 
сме да про дре, та ко да су про зо ри обич но за тво ре ни. Зи до ви су обо је ни 
у бе ло. Пла фон по ста је из вор све тло сти“ (o’do herty 1999: 15).18 Ни на 
по зор ни цу не сме да про дре спо ља шњи свет, не ма отво ра за про пу шта-
ње при род не све тло сти (чак ни на пла фо ну). Ме ђу тим, зи до ви по зо-
ри шне са ле, као и цео тај про стор, је су там ни, не до ста так при род не 
све тло сти се на до ме шћу је ве штач ким осве тље њем ко је игра ве о ма 

17 Пред ста вља ње би мо гло да бу де по све ће но ни ап стракт ној иде ји ни ти кон крет ној 
ства ри, не го indéfi nis sa ble-у, нео д ре ђе ном у умет но сти (Ежен Де ла кроа [Eugène De lac ro ix] 
то је на звао „не ма те ри јал но“), Клај нов тер мин за увек при сут ну али нео пи си ву ау ру ко ју 
по се ду је сва ко ве ли ко умет нич ко де ло (WeiteMeier 2001: 31). 

18 Упо ре ђу ју ћи мо дер ну га ле ри ју са бе лом коц ком, О’До ер ти на по ми ње да „ако бе ли 
зид не мо же да бу де су мар но од ба чен, он да се он мо же схва ти ти. Ово са зна ње ме ња бе ли 
зид, док је ње го во зна че ње са ста вље но од мен тал них про јек ци ја за сно ва них на не из ло же ним 
прет по став ка ма. Зид су на ше прет по став ке. Им пе ра тив је за сва ког умет ни ка да по зна је ово 
зна че ње, и шта оно чи ни за ње го во де ло“ (o’do herty 1999: 80).
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зна чај ну уло гу. Бе ли зи до ви отва ра ју му зеј ски и га ле риј ски про стор 
(гра ни ца по ста је про зир на, чи не ћи да се уну тра шњи и спо ља шњи про-
стор го то во спа ја ју), али га исто вре ме но сво јим фи зич ким при су ством 
огра ђу ју од спо ља шњо сти и чи не це ли ном ко ја мо же да са мо стал но егзи-
сти ра у по је ди ним слу ча је ви ма, ка да у ње му не ма ни ка квих обје ка та.19 

У тра ди ци о нал ном по зо ри шту, пра зан про стор – или јед но став на 
кон струк ци ја ко ја пред ста вља тај про стор без би ло ка квих ре кви зи та 
– мо же да има сво ју функ ци ју са мо је дан кра ћи вре мен ски пе ри од, у 
ко јем се глум ци не по ја вљу ју на по зор ни ци. У су прот ном, пу бли ка би из 
сво јих удоб них се ди шта све вре ме зу ри ла у пра зну сце ну, без мо гућ но-
сти да се, као у му зе ју, кроз тај про стор кре ће, ис пи ту је га, ус по ста вља 
ин тер ак ти ван од нос до жи вља ва ју ћи и ре а гу ју ћи раз ли чи то на сва ки, 
са мо на пр ви по глед исти део та квог про сто ра. Пи тер Брук (Pe ter Bro ok) 
сма тра да се мо же узе ти би ло ко ји пра зан про стор и на зва ти отво ре ном 
сце ном, што зна чи да би и из ло жбе ни про стор у му зе ју мо гао да по слу-
жи да тој свр си. Он, та ко ђе, на по ми ње да је за ства ра ње по зо ри шта до-
во љан не ко ко се кре ће у том пра зном про сто ру и не ко ко га гле да – на 
из ло жба ма где се из во де пер фор ман си и ак ци је има мо и из во ђа ча и по-
сма тра ча, с том раз ли ком да ту не по сто ји, као у по зо ри шту, ја сно де-
фи ни са на и из дво је на по зор ни ца (уп. bro ok 1972). У ова квим му зеј ским 
из во ђе њи ма че сто не по сто ји са мо јед на по зор ни ца, већ ви ше тзв. по-
зор ни ца, чи је се ди мен зи је и по зи ци је ме ња ју у за ви сно сти од кре та ња 
пер фор ме ра и глу ма ца, ко је се при том и уме ћу и пре пли ћу јед на у дру-
гу. Ме ђу тим, ка да се у му зе ји ма из ла жу умет нич ка де ла, без уче шћа 
жи вих пер фор ме ра, не по сто ји по де ла на уче сни ке и пу бли ку. У том 
слу ча ју по се ти о ци, као пу бли ка, исто вре ме но по ста ју и уче сни ци ка да 
ус по ста вља ју ин тер ак ти ван од нос са де ли ма. Ма ур ис ти че ка ко је кре-
и ра ње из ло жбе кон тек сту а ли зо ва ни про цес ко ји се са сто ји од об ли ко-
ва ња ком по зи ци је у про сто ру са пред ме ти ма: „Из ло жба је си стем ко-
му ни ка ци је ко ји се са сто ји од по ста вље них пред ме та у про сто ру, и она 
ни је на су мич но уса гла ша ва ње ових и дру гих еле ме на та“ (Maure 1995: 
160, 156–157). 

19 Ан дре Мал ро (An dré Mal ra ux) 1950-их го ди на упо тре био је фор му ла ци ју му зеј без 
зи до ва у свр ху пре по зна ва ња ње го вог зна ча ја као са вре ме ног дру штве ног про сто ра у ства-
ра њу иден ти те та. По ње го вом ми шље њу, то је не што што пру жа мо гућ ност за ре про ду кова-
ње умет но сти, на ро чи то пре ко фо то гра фи је. Фо то граф ске ре про дук ци је сли ка и пред ме та 
ко ји се на ла зе у му зе ју до зво ља ва ју про ду же ње иде је му зе ја иза фи зич ких гра ни ца му зеј ске 
згра де (het he rinG ton 2000: 136). У фил му До гвил (2003) Лар са фон Три ра (Lars von Tri er), 
ко ји је сни ман у ве ли ком хан га ру у Трол ха та ну у Швед ској, за ни мљи ва је функ ци ја зи до ва. 
На и ме, у сце на ма у ко ји ма је при ка за на ноћ они су пот пу но за там ње ни, док су у оним ко је 
се од но се на дан ја ко осве тље ни ве штач ком све тло шћу. У пр вом слу ча ју, као што је то у по-
зо ри шту, зи до ви за тва ра ју фи зич ки про стор, а отва ра ју сце ну; а у дру гом, као у му зе ју, они 
отва ра ју фи зич ки про стор у бес крај, а за тва ра ју сце ну са ре кви зи та ма у уо кви ре ну це ли ну. 
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Сл. 6. Музеј без зидова Андреа Малроа из 1950-их година

Ин тер ак ци ја из ме ђу по се ти ла ца и му зеј ских екс по на та за ви си од 
по ло жа ја и ве ли чи не из ло же них пред ме та, али се она про ши ру је и 
по при ма не пред ви ди ве то ко ве у за ви сно сти од кре та ња и до жи вља ја 
по се ти ла ца.20 У по зо ри шту пак, гле да о ци не мо гу ак тив но, кре ћу ћи се 
и про ма тра ју ћи из свих угло ва, да гра де дра ма тур шки ток по зо ри шне 
пред ста ве. Де ло Мар се ла Ди ша на Не ка бу де да то (1946–66) сво јом 
по став ком – са шпан ским вра ти ма у пр вом пла ну, на гим жен ским ак-
том ко ји ле жи на гран чи ца ма са лам пом на гас у сво јој ле вој ру ци и 
фо то гра фи јом пла нин ског пеј за жа са во до па дом у по за ди ни – пред-
ста вља те а тар ску илу зи ју при зо ра и нео до љи во под се ћа на по зор ни цу 
са пра те ћом сце но гра фи јом. Ме ђу тим, овај асам блаж је на по се бан 
на чин по ве зан са му зеј ским про сто ром, и то на ро чи то због чи ње ни це 
да се мо же пер ци пи ра ти са свих стра на. Али, ка да по се ти лац по сма тра 
при зор кроз два отво ра на вра ти ма, он се на ла зи у слич ној по зи ци ји 
као и гле да лац у тра ди ци о нал ном по зо ри шту ко ји са мо из па сив ног 

20 Хер берт Ба јер (Her bert Bayer) на во ди Му зеј ва зду хо плов ства у САД као до бар при-
мер ар хи тек тон ске ор га ни за ци је про сто ра ко ји слу жи по се ти о цу, огра ни чен на ве ли чи ну 
ко ја не би мо гла да пре оп те ре ти по се ти о че ву сна гу ни ти да ума њи ње гов ка па ци тет за пер-
цеп ци ју: „При ка зу ју ћи ве о ма ве ли ке пред ме те као што су исто риј ски ави о ни по ред оних 
ма лих, пред ста вља ла је про блем... рам па је ди зај ни ра на у свр ху во ђе ња по се ти о ца ја сно у 
хро но ло шком ре ду кроз му зеј. Рам па ће га по ди ћи на тач ку по гле да ко ји ће би ти при ла го ђен 
ве ли ким и ма лим пред ме ти ма. То ће про ши ри ти ње го во ви ђе ње, укљу чу ју ћи под као из ло-
жбе ну област, и до пу сти ти му да ви ди пред ме те не са мо хо ри зон тал но, не го у свим прав ци ма“ 
(bayer 1961: 284). 



109

по ло жа ја по сма тра по зор ни цу и објек те на њој. Ок та вио Паз (Oc ta vio 
Paz) на по ми ње ка ко, за раз ли ку од Ве ли ког ста кла (1915–23), где по сма-
трач мо ра да за ми сли при зор Не ве сти ног ужи ва ња да бу де об на же на, 
у Не ка бу де да то је Ди шан ви ди у ствар ном тре нут ку ис пу ње ња (вид. 
Paz 1990). Еле ме нат из овог ра да ко ји бит но ме ња по сма тра че ву пер цеп-
ци ју у за ви сно сти од по зи ци је из ко је гле да де ло, је сте део фо то гра фи-
је швај цар ског пеј за жа у по за ди ни. Ка да се по сма тра са стра не, она је 
то што и је сте – дво ди мен зи о нал на сли ка; а ка да се гле да кроз отво ре 
на вра ти ма, она по ста је илу зи ја ствар ног тро ди мен зи о нал ног пеј за жа 
са во до па дом.21 Брук ми сли да ће пра ви по зо ри шни ди зај нер сво је на-
цр те за ми шља ти у стал ном по кре ту, у ак ци ји, у од но су на оно што глу-
мац до но си на по зор ни цу то ком при зо ра: „Дру гим ре чи ма, за раз ли ку 
од шта фе лај ног сли кар ства с две ди мен зи је и скулп ту ре с три, ди зај нер 
ми сли тер ми но ло ги јом че твр те ди мен зи је, вре ме на – не сли ка већ по-
крет на сцен ска сли ка“ (bro ok 1972: 107).22 Јо зеф Сво бо да (Jo sef Svo-
bo da) био је ми шље ња да циљ ди зај не ра не мо же ви ше би ти опис или 
ко пи ра ње ствар но сти, не го ства ра ње ње ног мул ти ди мен зи о нал ног 
мо де ла (bu rian 1974: 31). 

Му зеј ски екс по на ти се, та ко ђе, мо гу из ву ћи из про стор ног кон-
тек ста из ло жбе ног про сто ра и про ћи кроз тран сфор ма ци ју у не ком 
дру гом про сто ру (а да то ни је по зо ри ште), али и обрат но, пред ме ти 
као што су ин ду стриј ски про из во ди мо гу би ти из ло же ни у му зе ју или 
га ле ри ји. Та ко је Фа брис Ибер (Fa bri ce Hybert) 1995. го ди не у Му зе ју 
мо дер не умет но сти у Па ри зу из ло жио скуп ин ду стриј ских про из во да, 
она ко ка ко их је ис по ру чио про из во ђач. Он је, при том, ство рио пот-
пу но функ ци о нал но по сло ва ње Un li mi ted Re spon sa bi lity (UR), као сред-
ство за раз вој и мар ке тинг ње го вог POF-а (Pro totypes  of Fun cti o ning 
Ob jects). Ови пред ме ти су из ло же ни за јав ну про да ју, и би ли су на ме-
ње ни да ин спи ри шу но ве обра сце по на ша ња по сред ством ко ри сни ко ве 

21 У сво јим пи сми ма Ми ха и лу Ма тју ши ну (Ми ха ил Матюшин) из 1915. го ди не по во-
дом пред ста ве По бе да над сун цем (1913), Ка зи мир Ма ље вич (Ка зи мир Ма лé вич) по себ но 
го во ри о сво јим сцен ским на цр ти ма у ко ји ма се по пр ви пут по ја ви ла фор ма (цр ног) ква дра та: 
„За ве са пред ста вља цр ни ква драт – за че так свих мо гућ но сти – ко ји у свом раз во ју до би ја 
стра хо ви ту сна гу. Он је ро до на чел ник коц ке и ку гле, ње го ва рас па да ња до но се из ван ред ну 
кул ту ру у сли кар ству. У опе ри он је озна чио по че так по бе де. Мно го то га што сам по ста вио 
1913. го ди не у Ва шој опе ри ‘По бе да над сун цем’ до не ло ми је ма су но вог, али то ни ко ни је 
при ме тио“ (Mijušković 1998: 82–83).

22 Ве ли ко ста кло је са ста вље но од два де ла одво је на две ма ста кле ним тра ка ма, од до њег 
де ла Не же ње и гор њег Не ве ста. На до њој по ло ви ни тро ди мен зи о нал ни пред ме ти су про-
јек то ва ни на дво ди мен зи о нал ну про зир ну по вр ши ну, а гор ња по ло ви на на зна чу је про бле ме 
че тво ро ди мен зи о нал ног. Паз ис ти че ка ко смо у слу ча ју Ди ша но вог Ве ли ког ста кла су о че ни 
са шар нир сли ком (ко ја гле да [затвара] се бе), ко ја нам, док она гле да или се скла па, фи зи кал-
но и/или мен тал но, по ка зу је дру ге ви ди ке, дру га по ја вљи ва ња истог елу зив ног објек та (вид. 
Paz 1990).
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соп стве не има ги на тив не, фи зич ке ин тер ак ци је са њи ма (rin der 2005: 
118). То ни Бе нет (Tony Ben nett) у сво јој књи зи Ро ђе ње му зе ја: исто ри ја, 
те о ри ја, по ли ти ка (1995) пи ше о тре ћој рав ни фор ми ра ња му зе ја, и 
она се ти че ње го вог уче шћа у об ли ко ва њу тран спа рент них пра ви ла 
ор га ни за ци је из ло жбе ног про сто ра ко ји би он мо гао да де ли са дру гим 
про сто ри ма у ко ји ма се из ла жу ра зни пред ме ти, као што су роб не ку ће, 
ин ду стриј ски сај мо ви, и у об ли ко ва њу пра ви ла ко ја би вр ши ла уло гу 
из ве сне па ра диг ме иде ал не, ло гич не и тран спа рент не дру штве не орга-
ни за ци је (вид. ben nett 1995). 

Сл. 7. Музеј ваздухопловства у САД

И у по зо ри шту ре кви зи те мо гу да до ми ни ра ју по зор ни цом, али 
углав ном са мо у кра ћим вре мен ским пе ри о ди ма, и то че сто у тре ну ци-
ма ка да ни је дан жи ви из во ђач ни је на сце ни.23 Углав ном су глум ци или 
пер фор ме ри глав ни ак те ри пред ста ве или пер фор ман са, и сто га су им 
оста ли еле мен ти на по зор ни ци или у из ло жбе ном про сто ру под ре ђе ни. 
Та ко Ли Си мон сон сма тра да је цен тар сва ког драм ског пред ста вља ња 

23 У не ким пред ста ва ма, као што су по зо ри шне ин ста ла ци је, уоп ште се не по ја вљу ју 
глум ци – већ са мо ре кви зи те и ви зу ел но-ау ди тив ни уре ђа ји као суп сти ту ти глу ма ца – што 
је но ва тен ден ци ја у по зо ри шној умет но сти, ко ја би на од ре ђе ни на чин мо гла да из ме ни, пре 
све га, ви зу ел не про стор не од но се, и под стак не гле да о це на ак тив но уче шће у пред ста ви. 
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већ жи ви, тро ди мен зи о нал ни обје кат – глу мац (siMonson 1934: 16), а Марк 
Ма ур да је сет под ре ђе ни еле ме нат из во ђе ња глу ма ца, док је на из ло жби 
под ре ђен пред ме ти ма ко ји игра ју глав ну уло гу на по зор ни ци (Maure 
1995: 162). У пер фор ман су обје кат мо же да бу де жи ви из во ђач, ко ји је 
у том слу ча ју под ре ђен дру гом жи вом из во ђа чу као су бјек ту. У ра ду 
Све до че ње (1981), из ве де ном у Умет нич ком цен тру AN ZART, Хри сто-
вој цр кви на Но вом Зе лан ду, Улај (Ulay) је се део на по ду, не по ми чан 
не ко ли ко са ти док је Ма ри на Абра мо вић, сто је ћи на уз диг ну тој плат-
фор ми, по ка зи ва ла на ње га; по се ти о ци су ви де ли то искон ско двој ство 
су бјек та и објек та као без вре ме ни и ми ру ју ћи спо ме ник усред про це са 
про ме не (Mcevilley 1990: 280). У по зо ри шту, пре ци зни је лут кар ском, 
тај „жи ви обје кат“ је нај че шће лут ка ко ја об ли ку је ам би ва лент ну при-
ро ду са мог те ла, и она као ани ми ра но би ће мо же да глу ми и де лу је на 
објек те, али је као део ма те ри јал ног све та осе тљи ва на де ло ва ње (вид. 
WilliaMs 2014: 27).24 Ка ко се тај од нос да ље раз ви ја, су бјект, од но сно 
глу мац или пер фор мер, кон стру и сан на по зор ни ци про јек ту је се бе у 
објек те (ли ко ви у кла сич ном по зо ри шту, пар ци јал ни објек ти у пер фор-
ман су) ко је он мо же да из ми сли, умно жа ва и ели ми ни ше ако за тре ба 
(Féral 1982: 176–177). Шех нер ве ру је да жи ви про стор укљу чу је цео 
про стор у по зо ри шту а не са мо оно што се на зи ва по зор ни ца, и да по-
сто је ствар ни од но си из ме ђу те ла и про сто ра кроз ко ји се те ло кре ће. 

Ме ђу тим, он ов де ми сли на ам би јен тал но по зо ри ште, и ње гов пр ви 
сцен ски прин цип да се ство ре и ко ри сте чи та ви про сто ри, до слов не 
сфе ре про сто ра, про сто ри уну тар про сто ра, про сто ри ко ји са др же, или 
об у хва та ју, или се по ве зу ју, или до ди ру ју све обла сти у ко ји ма је пу бли-
ка и/или из во ђа чи (вид. sCheC hner 1994: 2).25 У тра ди ци о нал ном по зо-
ри шту пу бли ка не ма мо гућ ност да се кре ће на по зор ни ци, не ус по ста-
вља ју се од но си из ме ђу њи хо вих те ла и про сто ра на ко јем су глум ци. 
Са мим тим не ма ни до ди ра, ни ти ме ђу соб ног кон так та те ла јед них и 
дру гих, док је у пер фор ман су то мо гу ће. Не та ко рет ко, из во ђа чи у пер-
фор ман си ма ко ји се из во де у му зе ју или га ле ри ји ко ри сте сво ја те ла 
као пре пре ку, и на тај на чин ини ци ра ју те ле сни до дир са по се ти о ци ма. 
Та ко су Ма ри на Абра мо вић и Улај у ра ду Не мер љи во сти (1977), из ве-
де ном у Га ле ри ји мо дер не умет но сти у Бо ло њи, ста ја ли јед но на спрам 

24 Ме ђу тим, лут ка се то ком про це са ани ми ра ња за пра во тран сфор ми ше из објек та у 
су бјект, чи ме се на из ве стан на чин за ме њу ју ње на по зи ци ја и по зи ци ја глум ца-ани ма то ра.

25 Сви про сто ри су ак тив но укљу че ни у све аспек те из во ђе ња. Са мо по зо ри ште је део 
ве ћих окру же ња из ван по зо ри шта. Ови ве ћи про сто ри из ван по зо ри шта је су жи вот гра да; 
и та ко ђе вре мен ско-исто риј ски про сто ри – мо да ли те ти вре ме на/про сто ра. По Шех не ру је 
ви сце рал ни осе ћај за про стор елу зи ван, чак и за оне ко ји су га ис ку си ли. То је ко му ни ка ци ја 
од про сто ра те ла из ну тра, ка уну тра шњо сти про сто ра ме ста у ко јем је не ко (sCheC hner 1994: 
2, 18).
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дру го га на ги, у уском ула зу у му зеј.26 Сва ки по се ти лац је мо рао да уђе 
по стран це окр знув ши, при том, њи хо ва те ла, а да би то учи нио, пр во 
је мо рао да од лу чи с ко јим од њих ће се су о чи ти (Mcevilley 1990: 281). 
Дру ги умет ни ци, као што је, на при мер, Јо зеф Бојс (Jo seph Beuys), ства-
ра ју пре пре ку а да се не до ди ру ју те ли ма са по се ти о ци ма; он је у свом 
ра ду Глав ни ток на из ло жби Ло ја ни про стор (1967), као ано ним ни ста-
нар тзв. ло ја не ку ће – у бе ло окре че ном про сто ру са по дом бо је рђе ко ји 
је дуж зи до ва био об ру бљен бе де мом на пра вље ним од чи стог пу тера 
– увек из но ва по вла чио гра ни цу из ме ђу се бе и пу бли ке ко ја је оста ја ла 
увек на по љу при по ку ша ји ма да пре ко ра чи ову ло ја ну пре пре ку. 

Сл. 8. Present continuous past(s) (1974) Дена Грејама

Гле да о ци у по зо ри шту нај ве ћим де лом гле да ју оно што се од ви ја 
на по зор ни ци, а по вре ме но скре ћу ћи по глед са ње они пра те и боч на 
де ша ва ња, из ме ђу оста лог и она у гле да ли шту, од но сно по на ша ње и 
ре ак ци је по је ди них гле да ла ца. Бу ду ћи да је, ба рем за са да, глу мац 
цен тар драм ског пред ста вља ња, пу бли ка свој по глед нај ви ше усме ра-
ва ка из во ђа чи ма и њи хо вим те ли ма, иш че ку ју ћи шта ће се до го ди ти 

26 Пер фор ман си се по вре ме но из во де и у по зо ри шти ма, и та да по зо ри шна са ла пре-
вас ход но има уло гу про сто ра у ко јем се из во ђе ње од ви ја; она, да кле, у овом слу ча ју ни је 
ме сто су сре та ња по зо ри шне умет но сти и умет но сти пер фор ман са. Упра во су Ма ри на и Улај 
свој по след њи рад По зи тив на ну ла (1983) из ве ли у по зо ри шту Ca rré у Ам стер да му. 



113

ка да они уз вра те по глед ка њој. Бар ба ра Фрид ман (Bar ba ra Fre ed man) 
сма тра да ми у по зо ри шту тра жи мо онај тре ну так ка да на ше гле да ње 
ни је ви ше гле да ње (као у фил му), не го би ти ви ђен, вра ћа ње по гле да 
по мо ћу од ра за ко ји по ри че про цес: „С об зи ром на то да тра ди ци о нал-
на дра ма по сти же ово ста вља њем у по крет се ри ја лу та ју ћих по гле да 
ко ји сле де ка да то пре ки не наш соп стве ни по глед, без то га да нам по-
ка же ка ко, умет ност пер фор ман са по ста вља са му те а тар ску кон струк-
ци ју на по зор ни цу“ (вид. FreeDMan 2003). Џу ли ја Шер (Ju lia Scher) у 
свом умет нич ком про јек ту ви део-над зо ра Se cu rity by Ju lia (1988), у 
Col lec ti ve for Li ving Ci ne ma у Њу јор ку, од из ло жбе је кре и ра ла про стор 
у ко ји сва ко до ла зи да би био ви ђен, то јест, да би ви део дру ге.27 А у 
Pre sent con ti nu o us past(s) (1974) Де на Гре ја ма (Dan Gra ham), где је са 
ма лим за ка шње њем при ка за на сли ка сва ке осо бе ко ја је ушла у про-
стор, сни мље ни по се ти лац из по зи ци је „по зо ри шног ли ка“, под ре ђе ног 
иде о ло ги ји пред ста вља ња, пре ла зи у по ло жај пи о на пот чи ње ног ре-
пре сив ној иде о ло ги ји ур ба ног то ка (вид. al ber ro 1999).28 Ви ди мо да 
је са вре ме на ви зу ел на умет ност ус пе ла да ис пра ти ове но ве тех но ло шке 
про ме не, ко је су у ве ли кој ме ри ути ца ле на умет нич ки из раз. На пра ве 
за пра ће ње и над гле да ње – на ста ле као ре зул тат ево лу ци је ка ме ре – 
је су кључ ни еле ме нат у том за о кре ту, пр вом ве ли ком на кон ре во лу-
ци о нар ног от кри ћа ка ме ре и фил ма. Ка ко ће по зо ри ште од ре а го ва ти на 
ове и дру ге уре ђа је ко ји се ве ли ком бр зи ном уса вр ша ва ју, као и на но ве 
ме ди је уоп ште, оста је да се ви ди у вре ме ну ко је сле ди. Али оно што 
је већ са да ви дљи во, не ки по зо ри шни ре ди те љи се сме ло упу шта ју у 
екс пе ри мен ти са ње са раз ли чи тим ме ди ји ма и њи хо вим сред стви ма за 
из ра жа ва ње, и то се у њи хо вим пред ста ва ма мо же ви де ти и про ту ма-
чи ти као по че так мо жда јед не но ве ере у раз во ју по зо ри шта. 

Вре мен ски оквир пред ста ве и из ло жбе
По зо ри шна пред ста ва има утвр ђе но вре ме тра ја ња, за раз ли ку од 

из ло жбе, чи ји је вре мен ски оквир флек си би лан и за ви си од по се ти о ца. 
Ње му су на рас по ла га њу ско ро сви да ни то ком тра ја ња из ло жбе, као и 
са ти у скло пу рад ног вре ме на му зе ја, те та ко он мо же да у тим ши рим 

27 За ову из ло жбу је глав на сце на би ла Пла ва по те ра (у ре жи ји Џе ка Вол ша [Jack Walsh]), 
у ко јој је над зор на ка ме ра хва та ла уну тар пра зног те а тра две же не ка ко ју ре јед на дру гу.

28 Осо ба ко ја гле да у мо ни тор ви ди и сли ку се бе од пре осам се кун ди и оно што се ре-
флек то ва ло са мо ни то ра на огле да ло осам се кун ди пре, што је ше сна ест се кун ди у про шло сти 
(за то што је по глед ка ме ре од осам се кун ди ра ни је ишао уна зад на мо ни то ру осам се кун ди 
пре, и ово се ре флек то ва ло на огле да лу упо ре до са по том пред ста вље ним од ра зом по сма-
тра ча). Бес ко нач ни ре грес вре мен ских кон ти ну у ма уну тар вре мен ских кон ти ну у ма (увек 
одво јен ин тер ва ли ма од осам се кун ди) ства ра се уну тар вре мен ских кон ти ну у ма (al ber ro 
1999: 39). 
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окви ри ма са мо стал но фор ми ра вре мен ски оквир из ло жбе. Да кле, по-
се ти лац, а не ку стос или ку ра тор, ути че на тра ја ње из ло жбе, док у 
по зо ри шту ис кљу чи во ре ди тељ, у до го во ру са од ре ђе ним чла но ви ма 
по зо ри шне еки пе, утвр ђу је вре мен ско тра ја ње пред ста ве. Ми шел Фу ко 
(Mic hel Fo u ca ult) сма тра да су „му зе ји хе те ро то пи је вре ме на аку му ли-
ра них у бес ко нач но сти, код ко јих вре ме не пре ста је да се го ми ла и 
ус пи ње ка соп стве ном вр ху“ (Fu ko 2005: 34).29 Еј лин Ху пер-Грин хил 
(Ei lean Ho o per-Gre en hill) ми шље ња је да „да на шњи му зе ји нај ве ћим 
де лом не ма ју за циљ да на го ми ла ва ју све или да кон сти ту и шу ме сто 
свих вре ме на ко је је са мо из ван вре ме на, и да је ве ли ка фа за му зеј ског 
при ку пља ња го то ва“ (HooPerGreenHill 2000: 152). Вре ме ко је про ти че 
у по зо ри шту раз ли чи то је од оног из ван ње га, што је слу чај и са њи хо-
вим про сто ри ма, иа ко се они ме ђу соб но гра ни че. Ме ђу тим, и вре мен-
ски од но си уну тар са мог по зо ри шта се раз ли ку ју, па су та ко и вре ме 
пред ста ве и вре ме по зор ни це су прот ста вље ни вре ме ну по зо ри шта. 
Брус Вил шир (Bru ce Wil shi re) пи ше о то ме да „вре ме“ и вре ме, „свет“ 
и свет, глум ци и пу бли ка, мо ра ју да се укр шта ју, и то је су сре та ње ко је 
је по зо ри ште (вид. Wil shi re 1982). По Деј ви ду Вај лсу (Da vid Wi les), у 
прак си је не мо гу ће кон цеп ту а ли зо ва ти вре ме осим пре ко про стор них 
ме та фо ра: „Вре ме про ле ће по ред нас, из ла зи ис пред нас, ми про ла зи мо 
кроз ње га, оно про ла зи су ви ше бр зо, са да је иза нас“ (Wi les 2014: 2). 

Вре ме гле да о ца ко ји по сма тра те че па ра лел но са вре ме ном пред-
ста ве, и то је оно објек тив но вре ме или вре ме по ча сов ни ку. Ме ђу тим, 
су бјек тив на вре ме на на по зор ни ци и у гле да ли шту су пот пу но дру га-
чи ја, и она за ви се од уну тра шњих дис по зи ци ја глу ма ца и гле да ла ца, 
као и на чи на на ко ји они пер ци пи ра ју и до жи вља ва ју су бјек те ко ји на 
по зор ни ци или у гле да ли шту вр ше од ре ђе не рад ње.30 Ка да се глум ци 
кре ћу на по зор ни ци, нај че шће има ју осе ћај да је про стор ма њи, и то је 
још ви ше на гла ше но уко ли ко је кре та ње бр же (а са мим тим и осва ја ње 
про сто ра); су прот но, ка да глу мац сто ји или се ди из ве сно вре ме, пре ма 
ње го вом су бјек тив ном осе ћа ју про стор по зор ни це, али и гле да ли шта, 
би ће углав ном ве ћи не го у прет ход ном при ме ру. И у слу ча ју ка да је 

29 Ми шел Фу ко на по ми ње раз ли ку из ме ђу уто пи ја и хе те ро то пи ја: уто пи је су рас по-
ре ди без ствар ног ме ста, ко ји сту па ју у од нос ди рект не или обр ну те ана ло ги је са ствар ним 
про сто ром или дру штвом; хе те ро то пи је су ствар на, збиљ ска ме ста чи ји се обри си на зи ру 
у сва кој уста но ви дру штва, и ко ја су сво је вр сни про ти вра спо ре ди, сво је вр сне уто пи је упро-
сто ре не по сред ством ствар них рас по ре да, свим оним ре ал ним рас по ре ди ма ко ји се мо гу 
про на ћи уну тар кул ту ре исто вре ме но као пред ста вље ни, оспо ре ни и пре о кре ну ти, ме ста 
ко ја су из ван свих ме ста, но чи ји се по ло жај ипак да ствар но од ре ди ти (Fu ko 2005: 31).

30 Игор Стра вин ски (И горь Стра ви нский), на при мер, у сво јој По е ти ци му зи ке раз ли-
ку је два вре ме на: пр во, пси хо ло шко вре ме, „ко је се ме ња пре ма уну тар њој дис по зи ци ји 
су бјек та и до га ђа ји ма ко ји су де ло ва ли на ње го ву свест“, и дру го, „он то ло шко вре ме“, ко је 
он из јед на ча ва са „ствар ним“ вре ме ном или вре ме ном по ча сов ни ку (šetak 1965: 10).
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рад ња пред ста ве сме ште на у про шлост, све му оно ме што се од и гра ва 
на по зор ни ци при су ству ју гле да о ци. Ако из у зме мо му зеј ски те а тар 
ко ји се нај че шће ба ви про шло шћу и по зна тим лич но сти ма кроз сво је 
пред ста ве, му зеј ске из ло жбе са му зеј ским екс по на ти ма не пре зен ту ју 
про шлост, већ чу ва ју пред ме те из про шло сти за са да шње и бу ду ће 
ге не ра ци је. Пјо тров ски ис ти че ка ко је „му зеј у сво јој ге не зи окре нут 
про шло сти; то ни је са мо храм по све ћен ‘му за ма’, не го и сво је вр сни 
ма у зо леј, сво је вр сно исто риј ско и исто риј ско-умет нич ко се ћа ње“ (Pjo
trov ski 2013: 50). Вал тер Бен ја мин (Wal ter Be nja min) пи ше о то ме ка ко 
рам за сли ку раз би ја вре ме и да је не до ступ ност глав но обе леж је култ-
не сли ке: „Та ква сли ка, по сво јој при ро ди, оста је ‘да љи на, ма ко ли ко 
нам би ла бли зу’. Бли зи на ко ју смо ка дри да из ву че мо из ње не ма те ри-
је, не иде на у штрб да љи ни, ко ју сли ка по сво јој по ја ви и да ље чу ва“ 
(BenjaMin 1974: 105, 122). 

Објек тив но вре ме у му зе ју је про мен љи во, за раз ли ку од по зо ри-
шне пред ста ве, и ње га кре и ра по се ти лац. Сто га вре ме по се ти о ца му зе ја 
не те че па ра лел но са вре ме ном из ло жбе, због вре мен ског али и про стор-
ног дис кон ти ну и те та; јер су по се те ис пре ки да не па у за ма у ак тив ном 
уче шћу, а по се ти о ци при том че сто пре ла зе из јед не у дру гу про сто ри ју. 
Пер фор манс ко ји се из во ди у не ком му зеј ском или га ле риј ском про-
сто ру, у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду, не мо же би ти исти уко ли ко 
се по но ви у не ком дру гом вре ме ну. Антонeн Ар то (An to nin Ar taud) 
го во рио је о по зор ни ци као жи вом ме сту и пред ста ви као о са мо јед-
ном ис ку ству: „Ми и да ље од би ја мо да по зо ри ште сма тра мо за му зеј 
ре мек-де ла, ма ка ко ова би ла ле па и људ ска. За нас, а ми сли мо ни за 
по зо ри ште, не ће би ти ни од ка квог сми сла ко ма ди ко ји не удо во ља ва ју 
прин ци пу ак ту ел но сти. Ак ту ел но сти осе ћа ња и пре о ку па ци ја, а ма ње 
чи ње ни ца“ (ar to 2010: 155).31 Жо зет Фе рал (Jo set te Féral) на по ми ње 
ка ко по мо ћу ви део-ка ме ре са ко јом се сва ки пер фор манс за вр ша ва, он 
се би обез бе ђу је про шлост (Féral 1982: 177). Пер фор манс и на кон изво-
ђе ња мо же да се пре зен ту је по се ти о ци ма из но ва пу тем ви део-мо нито ра 
у му зеј ском про сто ру, а та кав вид из ла га ња ни је стран ни по зо ри шту.32 
За раз ли ку од му зеј ских екс по на та, ко ји су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
ори ги нал на де ла, пер фор ман си ко ји се на екра ну мо гу гле да ти нео гра-

31 Ар то је сма трао и да би тре ба ло пре ки ну ти с кул том тек сто ва и пи са не по е зи је: „Пи-
са на по е зи ја вре ди са мо јед ном и не ка се за тим уни шти. Не ка мр тви пе сни ци усту пе ме сто 
дру ги ма“ (ar to 2010: 80).

32 Још од ра них 1920-их го ди на су за по че ли екс пе ри мен ти са уме та њем фил ма у по-
зо ри ште, од но сно са деј ства из ме ђу по зор ни це и екра на. Та ко је Сер геј Ај зен штајн (Сер гей 
Эйзен штейн) у сво ју пред ста ву Ко ла му дро сти, дво ја лу до сти (1923) од Остров ског (Острóв-
ский), у по зо ри шту Про лет кул та, укло пио кра так ко ми чан филм, по себ но сни мљен у ту свр ху 
(филм ни је био из дво јен до да так, већ део мон та жног пла на пред ста ве) (ajzenštajn 1964: 35). 
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ни чен број пу та је су ко пи је оног ори ги нал ног из во ђе ња ужи во.33 По 
Бен ја ми ну, тех нич ка ре про дук ци ја умет нич ког де ла пр ви пут га у исто-
ри ји еман ци пу је од ње го вог па ра зит ског по сто ја ња у ри ту а лу: „Ре про-
ду ко ва но умет нич ко де ло по ста је у све ве ћој ме ри ре про дук ци ја умет-
нич ког де ла ко је је и на ме ње но ре про ду ко ва њу“ (BenjaMin 1974: 123).34 

При том, тре ба ло би узе ти у об зир чи ње ни цу да су пер фор ман си 
због свог успо ре ни јег рит ма и спе ци фич ног те ле сног из ра за пер фор-
ме ра, при јем чи ви ји од ди на мич ни јих и кон стант ни јих по зо ри шних 
пред ста ва за му зеј ско пред ста вља ње у екра ни зо ва ној фор ми. Ме ђу тим, 
ка ко је ути цај пер фор ман са у по зо ри шту све из ра же ни ји, и бу ду ћи да 
све ви ше умет ни ка пер фор ман са глу ми у пред ста ва ма, ње го ви еле мен-
ти ко ји су од зна ча ја за мул ти ме ди јал но из ра жа ва ње при сут ни су све 
ви ше и у по зо ри шној умет но сти. Фе ра ло ва ис ти че да нам пер фор манс 
у сво јим ого ље ним ра до ви ма, свом ис тра жи ва њу те ла, и свом спа ја њу 
вре ме на и про сто ра, пру жа вр сту те а трал но сти у сло у мо шну, ко ју на-
ла зи мо у ра ду у да на шњем по зо ри шту: „Пер фор манс ис тра жу је ис под 
по вр ши не тог по зо ри шта, да ју ћи пу бли ци по глед на ње го ву уну тра-
шњост, ње го ву по ле ђи ну, скри ве но ли це“ (Féral 1982: 176). Ка да је пак 
реч о ви део-ра до ви ма, њи хо во пре зен то ва ње у му зе ји ма и га ле ри ја ма 
је при лич но флу ид но, на ро чи то ка да се ве ћи број исто вре ме но пу шта 
у раз ли чи тим де ло ви ма из ло жбе ног про сто ра. Не кон зи стент ност ко ја 
се у том слу ча ју ја вља – не мо гу ће је про на ћи аде ква тан тај минг ко ји 
омо гу ћу је да се сва ки по гле да од по чет ка – при мо ра ва по се ти о ца да 
уло жи до дат ни на пор ка ко би из гра дио тзв. дра ма тур шки ток. Мул ти-
пли ко ва не по крет не сли ке ко је се не пре ста но сме њу ју не оста вља ју 
гле да о цу пре ви ше про сто ра за њи хо во скла па ње у јед ну по ве за ну тзв. 
дра ма тур шку це ли ну, за раз ли ку од му зеј ских екс по на та, чи ја ста тич-
ност му пру жа го то во нео гра ни че ну сло бо ду и вре ме да пра ви раз ли-
чи те ва ри јан те.35 

Од ко јег год ви део-ра да да кре не, по се ти лац ће на кон ње го вог за-
вр шет ка те шко сти ћи на по че так не ког дру гог, па ће та ко ви део-мо ни-
то ри, а не жи ви ре ци пи јен ти, ви ше во ди ти тај тзв. дра ма тур шки ток. 
Дис ло ка ци ја вре ме на и исто вре ме на про јек ци ја ви део-умет но сти у 

33 Да ље мо же мо го во ри ти и о то ме да је и сва ко сле де ће пу шта ње сним ка пер фор ман са 
у му зе ју ко пи ја оног пре ми јер ног.

34 Он на по ми ње ка ко се тех нич ко ре про ду ко ва ње филм ских де ла, за раз ли ку од књи-
жев них или сли кар ских де ла, за сни ва не по сред но на тех ни ци њи хо ве про из вод ње, и да оно 
при том ни је спољ ни услов њи хо вог ма сов ног ши ре ња (BenjaMin 1974: 123). 

35 Ипак, тра ди ци о нал не фор ме умет но сти исто вре ме но мо гу по ста ти и пре но си ве и 
за мен љи ве, а за раз ли ку од њих, успех ви део-умет но сти као фор ме му зеј ске ин ста ла ци је 
тре ба ло би он да да, услед ње них је дин стве них вре мен ско-про стор них осо би на, за ви си од 
тре нут ка гле да ња (вид. ManasseH 2009: 92). 
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про сто ру га ле ри је мо гли би да из и ску ју по тре бу за но вом „тем по рал-
но шћу“, или но вим вре мен ским под сет ни ком уну тар ста тич них ар хи-
тек тон ских гра ни ца тра ди ци о нал ног про сто ра му зе ја (ManasseH 2009: 
91–92). Вре ме по се ти о ца и гле да о ца ви део-ра до ва у му зе ју је па ра лел-
но са вре ме ном сли ке на екра ну са мо док он гле да у од ре ђе ни ви део-
-мо ни тор, али због стал ног пре у сме ра ва ња па жње ка дру гим екра ни ма 
ова вре ме на у том об је ди ње ном то ку ни су па ра лел на.36 Ме ђу тим, још 
је дан би тан аспект је и мул ти ди мен зи о нал ност ви део-ра да, од но сно 
чи ње ни ца да ток ње го ве сли ке ни је исто ве тан са то ком зби ва ња у са мом 
ра ду, али ни у из ло жбе ном про сто ру. Ви део-мо ни то ри мо гу да бу ду 
по ста вље ни на зи до ве му зе ја или га ле ри је на ма лом ра сто ја њу је дан од 
дру го га, и у том слу ча ју се мно го број не по крет не сли ке ме ша ју и на ру-
ша ва ју пер цеп ци ју по се ти ла ца, по го то во уко ли ко они ни су до вољ но 
усред сре ђе ни на од ре ђе ни ви део-ра д (са зву ком у овом слу ча ју углав-
ном не би тре ба ло да бу де про бле ма, јер су код сва ког мо ни то ра обич но 
по ста вље не слу ша ли це). 

За то је бо ље ре ше ње по ста ви ти ви део-ра до ве у из дво је не за мра-
че не про сто ри је, са за ве са ма на ула зу, у ко ји ма се сли ка, а на ро чи то 
звук, не сме та но про сти ре не ре ме те ћи притом ау дио-ви зу ел не фор ме 
ко је се пре зен ту ју у дру гим про сто ри ја ма. Фи лип Ауслан дер (Phi lip 
Au slan der) на по ми ње да „док ви део по твр ђу је звук ко ји је сни мљен 
по на вља њем жи ве про дук ци је зву ка, жи во из во ђе ње по твр ђу је ви део-
-по на вља њем ње го вих сли ка и осо ба у ствар ном про сто ру“ (au slan der 
2008: 105). Пре зен то ва ње ви део-ра да у му зе ју се до дат но усло жња ва 
ка да се укљу че и жи ви из во ђа чи ко ји из во де пер фор манс, и та да је не-
оп ход но по ве за ти у ре ла тив но склад ну це ли ну у при лич ној ме ри раз-
ли чи те ме ди је. Та су прот ста вље ност ви део-ра да и пер фор ман са огле да 
се, пре све га, у тех нич ком аспек ту, ко ји је на ро чи то на гла шен у ви део-
-умет но сти и при вла чи по себ ну па жњу. Ро берт Век слер (Ro bert Wech-
sler) ис ти че ка ко је је дан од раз ло га за што тех нич ки ме диј при вла чи 
па жњу са свим јед но став но фак тор „ка ко то они ра де?“ (вид. WeC hsler 
2006). Ослан дер сма тра ка ко се мо гућ ност да опа жа ње пу бли ке мо же 
не из бе жно би ти при ву че но ка екра ну чак ка да су при сут ни и љу ди, 
обич но не узи ма у об зир као део из јед на ча ва ња (au slan der 2008: 40).37 

36 За раз ли ку од вре ме на му зеј ског по се ти о ца, гле да о ца ви део-ра до ва, ко је ни је па ра-
лел но у кон ти ну и те ту, вре ме филм ског гле да о ца је кон стант но па ра лел но са вре ме ном 
сли ке на екра ну.

37 У пред ста ви Ре кви јем за Л., Але на Пла те ла (Alain) и Фа бри ци ја Ка со ла (Fa bri zio 
Cas sol), из ве де ној на 52. Би те фу 2018. го ди не, у по за ди ни, у ви део-ра ду на ве ли ком екра ну, 
при ка зан је по след њи сат жи во та бел ки ње Лу си, док у пр вом пла ну на по зор ни ци, у скло пу 
по греб ног ри ту а ла, че тр на ест африч ких му зи ча ра об у че них у цр но из во де му зич ку пар ти-
ту ру са ста вље ну, пре све га, од Мо цар то вог Ре кви је ма и африч ке му зи ке. Иа ко је екран у 
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По Гре гу Ги се ка му (Greg Gi e se kam), из во ђа чи у пред ста ва ма са екра-
ни ма на по зор ни ци су ве шти у на сту пу и од ба ци ва њу мо да ли те та изво-
ђе ња, и тен зи је из ме ђу жи вог из во ђе ња и ње го вог уо кви ре ног пред ста-
вља ња на екра ну че сто по ста ју зна чај на тач ка фо ку са или гле да о че вог 
за до вољ ства (вид. GiesekaM 2007: 15). 

Ка да је реч о ви део-ра до ви ма, и уоп ште раз ли чи тим по крет ним 
сли ка ма на екра ни ма, „отво ре ни“ из ло жбе ни про стор у му зе ју пру жа 
по се ти о ци ма сло бо ду да у ве ли кој ме ри са ми кре и ра ју сво ју пу та њу 
кре та ња и вре мен ски оквир, од но сно да фор ми ра ју тзв. дра ма тур шки 
ток. С дру ге стра не, по зор ни ца је из дво је на од остат ка по зо ри шне згра-
де, и као та ква омо гу ћу је гле да о ци ма да из ста тич ног по ло жа ја по сма-
тра ју де ли мич но фик си ра ну мул ти ме ди јал ну по став ку са екра ни ма; 
де ли мич но, за то што се њи хо ва па жња пре у сме ра ва са јед ног на дру-
ге екра не, а на ро чи то на жи ве из во ђа че. Дру га чи ја је си ту а ци ја ка да 
се на чи та вој по зор ни ци, ре ци мо, на ла зи са мо је дан ви део-мо ни тор, и 
та да је гле да лац при ну ђен да се фо ку си ра са мо на ње га. Ме ђу тим, ова-
ква по став ка не би мо гла да оп ста не ду го на по зор ни ци, јер би у су прот-
ном гле да о ци при су ство ва ли би о скоп ској про јек ци ји.38 Тај екран би 
под се ћао на оне му зеј ске екс по на те ко ји су не срет ним слу ча јем из ву-
че ни из му зе ја и по ста вље ни са ми на по зор ни цу, али што је још битни је, 
пот пу но би се из гу био дра ма тур шки ток без ко јег по зо ри шна пред ста-
ва не по сто ји. 
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Go ran Т. Ga vrić

MuseumExhibitionаndTheaterPerformance:
InterpretationBoundaries

Sum mary

The bo un dary bet we en the spa ce used for ex hi bi ting works of art and the one in 
which the a tri cal per for man ces are per for med can be, de spi te only the ap pa rent con si-
stency, very thin. The cu ra tor and di rec tor, per for mers and ac tors ha ve not so dif fe rent 
star ting po si ti ons in the se spa ces, and the au di en ce can mo re or less ac ti vely par ti ci pa te 
in both. The in ter ac tion bet we en vi si tors and mu se um ex hi bits de pends on the po si tion 
and si ze of the dis played ob jects, but it ex pands and ta kes un pre dic ta ble co ur ses de pen-
ding on the mo ve ments and ex pe ri en ces of vi si tors. In the the a ter, on the ot her hand, the 
spec ta tors can not be ac ti vely in vol ved in the dra ma tur gi cal de ve lop ment of the the a ter 
play by mo ving aro und and watching it from all an gles. Mu se um ex hi bits can be ta ken 
out of the ex hi bi ti on spa ce and un der go a tran sfor ma tion in anot her spa ce (ot her than 
the a ter), but al so vi ce ver sa, ob jects such as in du strial pro ducts can be ex hi bi ted in a mu se um 
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or gal lery. The a ter props can al so do mi na te the sta ge, but mostly for short pe ri ods, and of ten 
at ti mes when no li ve per for mer is on sta ge. Ac tors or per for mers are the main agents of a 
play or per for man ce, and the re fo re the ot her ele ments on sta ge or in the ex hi bi ti on spa ce 
are sub or di na te to them. A the a ter play has a fi xed du ra tion, un li ke an ex hi bi ti on, who se 
ti me fra me is fle xi ble and de pends on the vi si tor. The vi si tors ha ve at the ir dis po sal al most 
all day du ring the ex hi bi ti on, wit hin the wor king ho urs of the mu se um, so they can in de-
pen dently cre a te the ti me fra me of the ex hi bi ti on in the se bro a der fra mes. The re fo re, the 
vi si tor, and not the cu ra tor, in flu en ces the du ra tion of the ex hi bi ti on, whi le in the the a ter 
the di rec tor, in agre e ment with so me mem bers of the the a ter te am, ex clu si vely de ter mi nes 
the du ra tion of the play. The ti me that pas ses in the the a ter is dif fe rent from the ti me out si de 
it, which is al so the ca se with the spa ces, alt ho ugh they bor der each ot her. Ho we ver, the 
tem po ral re la ti ons wit hin the the a ter dif fer, so the ti me of the play and the ti me of the 
sta ge are op po sed to the ti me of the the a ter. The ti me of a spec ta tor runs in pa ral lel with 
the ti me of the per for man ce, and that is the ob jec ti ve ti me or the clock ti me. Ho we ver, 
su bjec ti ve ti mes on the sta ge and in the au di en ce are com ple tely dif fe rent. They de pend 
on the in ter nal dis po si ti ons of ac tors and spec ta tors, as well as on how they per ce i ve and 
ex pe ri en ce su bjects who per form cer tain ac ti ons on sta ge or in the au di en ce. Un li ke a 
the a ter play, the ob jec ti ve ti me in a mu se um is chan ge a ble and it is cre a ted by vi si tors. 
The re fo re, the ti me of the mu se um vi si tor do es not run in pa ral lel with the ti me of the 
ex hi bi ti on, due to the tem po ral and spa tial di scon ti nu ity. The vi sits are in ter rup ted by 
bre aks in ac ti ve par ti ci pa tion, and vi si tors of ten mo ve from one ro om to anot her. A per-
for man ce per for med in a mu se um or gal lery spa ce at a cer tain ti me, can not be the sa me 
if it is re pe a ted at anot her ti me.

Keywords: the a ter, mu se um, the a ter art, vi sual arts, the a tri cal in stal la tion.
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Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

НО ВО УР БА НО ИС КУ СТВО:  
ФИЛМ И МО ДЕР НИ ГРАД∗∗

СА ЖЕ ТАК: Раз вој мо дер ног гра да имао је зна чај ну уло гу у ки не ма то граф ској 
ре во лу ци ји и ве ли ки ути цај на раз вој филм ске умет но сти. Но ва и не по зна та ис ку ства 
се мно же и аку му ли ра ју у гра до ви ма од по чет ка XIX ве ка, а свој крај њи из раз про на-
ла зе у по крет ним сли ка ма ко је по чет ком XX ве ка „од го ва ра ју“ на ва жну про ме ну у 
пер цеп ци ји па ра ме та ра про сто ра и вре ме на. У том пе ри о ду, бр зи на, по крет и си мул-
та ност по ста ју ка рак те ри сти ке свој стве не ра ди кал но тран сфор ми са ним град ским 
пеј за жи ма, а филм по ста је ау ди о ви зу ел ни ме диј ко ји по ме ну те ка рак те ри сти ке „пре-
но си“ ау тен тич ни је од би ло ког дру гог ме ди ја. У ра ду је раз мо тре но ка ко је по стиг-
ну та по ме ну та „уса гла ше ност“ фил ма и ур ба ног про сто ра, а ко ја је про из вод „про то ки-
не ма то граф ских“ атри бу та мо дер них гра до ва, али и ка рак те ри сти ка филм ског је зи ка 
ко ји омо гу ћа ва пред ста вља ње и пре но ше ње ква ли те та и ди на ми ке град ских пеј за жа.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: мо дер ни град, филм, аван гард ни умет нич ки по кре ти, ур ба на 
тран сфор ма ци ја, Па риз.

На ста нак и раз вој ин ду стри је у дру гој по ло ви ни XIX ве ка иза звао 
је су штин ске про ме не ко је су зна чај но ути ца ле на град ске пеј за же у 
Евро пи и Аме ри ци.1 До по чет ка XX ве ка фи зич ки про стор гра до ва је 
ра ди кал но тран сфор ми сан, те је и на чин на ко ји се по ме ну ти до жи-
вља ва по стао зна чај но из ме њен. Ово је по сле ди ца укуп ног тех нич ког 
и тех но ло шког раз во ја (из ме ђу оста лог и упо тре бе но вих ма те ри ја ла 

* iva ma rash@gmail.com ; iva na ma ras @uns.ac.rs
** Чла нак је про из и шао из док тор ске ди сер та ци је „Пер цеп ци ја и има ги на ци ја ур ба не 

сре ди не у XX и XXI: ки не ма то граф ске про јек ци је гра да“ од бра ње не 19. ју на 2019. го ди не 
на Фа кул те ту тех нич ких на у ка, Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

1 Зиг фрид Ги ди он (Sig fried Gi e dion) на гла ша ва да је ин ду стриј ска ре во лу ци ја про ме-
ни ла укуп ну сли ку све та зна чај ни је не го со ци јал на ре во лу ци ја у Фран цу ској, а да рав но те жа 
ко ју је чо век у том про це су из гу био ни до да нас ни је ус по ста вље на. Раз вој ин ду стриј ске 
де лат но сти усло вио је раст гра до ва и по ве ћа ње бро ја ста нов ни ка у њи ма, што пред ста вља 
нај зна чај ни ји фе но мен ур ба ни зма у XIX ве ку (GiDion2002:128).
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у из град њи као што су че лик и ста кло), ути ца ја еко ном ских фак то ра, 
као и но во фор ми ра них дру штве них од но са. Но ви ви до ви тран спор та, 
ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ки об ли ци, про сто ри ʻтран зи та̓  и ʻто ко ва̓  
као што су „ар ка де, мо сто ви, же ле зни це, под зем не ин фра струк ту ре, 
ле те ли це, не бо де ри, роб не ку ће, из ло жбе ни па ви љо ни, ста кле не ку ће 
и зим ске ба ште... озна чи ли су но ву ге о гра фи ју мо дер но сти“ (bru no 
2008:14). Ти ме је, ка ко Лу ис Вирт (Lo u is Wirth) ис ти че, „прак тич но 
озна че на но ва епо ха у људ ској исто ри ји“ (WirtH1938:4) ко ју ка рак те-
ри ше до ми на ци ја ур ба них кон гло ме ра та у ко ји ма се де фи ни шу основ-
не де тер ми нан те са вре ме ног жи во та и ци ви ли за ци је. Ве ли ки гра до ви 
по ста ју про сто ри ства ра ња и сти ца ња кул ту ре, ме ста са нај зна чај ни јом 
еко ном ском и дру штве ном уло гом чи ји ути цај се ши ри ван њи хо вих 
фи зич ких окви ра и гра ни ца. Ди на ми ка и мо бил ност по ста ју основ не 
ка рак те ри сти ке ме тро по ла, а зна чај но из ме ње ни и све сло же ни ји жи-
вот ни про це си и људ ске ак тив но сти ко ји се од ви ја ју у њи ма ути чу на 
фор ми ра ње но вог, спе ци фич но ур ба ног, ʻмо дер ногʼ ис ку ства. Би ло је 
нео п ход но раз у ме ти ком плек сну ур ба ну ге о гра фи ју, од но сно но ву 
ди на ми ку град ских си сте ма ко ју чи не мре же раз ли чи тих кре та ња и 
то ко ва и „при ла го ди ти се ме тро по ли тен ском рит му до га ђа ја“ (siMMel
1950:410) ко ји се од ви ја ју у про сто ру.

Бр зи на сме њи ва ња раз ли чи тих сли ка, њи хо ва си мул та ност и пер-
пе ту ал ни по крет у XX ве ку до во де до фун да мен тал не про ме не у схва-
та њу па ра ме та ра про сто ра и вре ме на и њи хо вог ме ђу соб ног од но са.2 
Ан ри Ле фе вр (Hen ri Le feb vre) твр ди да је око 1910. го ди не до шло до 
све у куп ног пре о кре та у до жи вља ју по ме ну тих пој мо ва ко је ће на да ље 
ка рак те ри са ти фраг мен та ци ја, мул ти пли ка ци ја и дис кон ти ну и тет.3 
Ово је зах те ва ло но ве и дру га чи је пер цеп тив не ве шти не и опа жај не 
спо соб но сти, што је по сле дич но до ве ло до же ље и за њи хо вим од го-
ва ра ју ћим из ра жа ва њем. Из ме ње не про стор не и вре мен ске кон цеп ци је 
на ла зе се у осно ви аван гард них умет нич ких по кре та ко ји на ста ју по-
чет ком про шлог ве ка као од го вор на кон ти ну и ра ни тех нич ки на пре дак, 
тех но ло шке ино ва ци је и убр за ни раз вој на у ке.4 По ме ну ти по кре ти, 

2 Про стор и вре ме пре XX ве ка по сма тра ни су као уни вер зал ни, ста бил ни, кон ти ну ал-
ни пој мо ви ко ји су не за ви сни од ис ку ства по је дин ца. Про ме ни у њи хо вом по и ма њу зна чај но је 
до при не ла те о ри ја ре ла тив но сти Ал бер та Ајн штај на из 1905. го ди не ко ја су ге ри ше да су про-
стор и вре ме по ве за ни на фун да мен тал ни на чин и да за ви се од кре та ња и по ло жа ја по сма трача.

3 Ле фе вр ис ти че да су у по ме ну том, кључ ном пе ри о ду до та да шњи спо знај ни си сте ми 
као што су еу клид ски про стор и пер спек ти ва, за јед но са дру гим уо би ча је ним и оп ште при-
хва ће ним схва та њи ма пој мо ва као што су град, исто ри ја... пре ста ли да бу ду ре фе рент ни 
(leFeBvre1991:25–26).

4 Зиг фрид Ги ди он сма тра да је про у ча ва ње ме то да ових умет нич ких по кре та нео п ход-
но у ци љу об ја шње ња за јед нич ке по за ди не умет но сти, ар хи тек ту ре и кон струк ци је (Gi dion 
2002:526).
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пре све га ку би зам и фу ту ри зам, зна чај но су ути ца ли и на ар хи тек тон-
ско-ур ба ни стич ке прак се ко је су се раз ви ја ле то ком XX ве ка.

Умет ни ци ку би зма на пу шта ју тро ди мен зи о нал ни, кла си чан на чин 
при ка зи ва ња обје ка та у про сто ру са ци љем да при ка жу че твр ту ди мен-
зи ју (вре ме) у окви ру дво ди мен зи о нал не фор ме сли кар ског плат на. 
Ово по сти жу ̒ кре та њемʼ кроз про стор, од но сно исто вре ме ним при ка зом 
обје ка та са раз ли чи тих стај них та ча ка, њи хо вом де струк ту ра ци јом, 
те при ка зом њи хо вог дис кон ти ну и ра ног пре кла па ња чи ме се ге не ри ше 
фраг мен та ци ја рав ни сли ке. Ти ме „про ши ру ју ска лу оп тич ког ви ђе ња“, 
од но сно су ге ри шу да се „из глед про сто ра ме ња у за ви сно сти од тач ке 
са ко је се по сма тра“ и да „јед на тач ка по сма тра ња ни је ви ше до вољ на 
за по и ма ње про сто ра“ (GiDion2002:280–281). Ку би стич ке иде је ве за не 
за ду а ли тет про стор –вре ме у ма њој или ве ћој ме ри ути чу на раз вој 
но вих умет нич ких пра ва ца и по кре та, а по вр ши на као јед на од основ них 
ком по не на та пред ста ве по ме ну тог ду а ли те та по ста је све зна чај ни је 
сред ство из ра жа ва ња, о че му све до че про стор ни екс пе ри мен ти број них 
умет ни ка и ар хи те ка та у на ред ном пе ри о ду. У исто вре ме, умет ни ци 
ита ли јан ског фу ту ри зма, гло ри фи ку ју ћи но ве мо гућ но сти и до ме те 
тех но ло ги је, сма тра ју да је „цео свет обо га ћен но вом ле по том, ле по том 
бр зи не“ (Marinetti2011:39). Пр ви ма ни фест фу ту ри зма, ко ји је 1909. 
го ди не на пи сао Фи ли по То ма со Ма ри не ти (Fi lip po Tom ma so Ma ri net ti), 
„не дво сми сле но је сро чен у част три јум фа ин ду стри ја ли за ци је“, и „про-
гла ша ва кул тур ну до ми на ци ју ме ха ни зо ве сре ди не“ (FreMPton2004:
85), на че му ће се за сни ва ти и кре до це ло куп ног по кре та. Умет ни ци 
ко ји сво ју ин спи ра ци ју про на ла зе у ме ха нич кој ре про дук ци ји, ис ти чу 
ди на ми ку пред ме та и пред ста ва из сва ко днев ног жи во та но вим умет-
нич ким сред стви ма и по ступ ци ма, же ле ћи да пред ста ве њи хо во кре та-
ње у сва ком мо гу ћем тре нут ку. Да кле, фу ту ри сти пре све га по ка зу ју 
фа сци на ци ју кре та њем и њи хо ва глав на ис тра жи ва ња ве за на за од нос 
про стор –вре ме усме ре на су на при каз по кре та ко ји за њих пред ста вља 
те му са му по се би. На тај на чин од ре ђе не су те о риј ске и естет ске осно ве 
на ко ји ма ће се раз ви ја ти и ар хи тек ту ра фу ту ри зма, а ко ју од ли ку је 
мул ти пли ка ци ја еле ме на та, њи хо во про жи ма ње и же ља за по сти за њем 
ди на ми ке у из ра зу. Нај и стак нут ни ји пред став ник, Ан то нио Сaнт-Ели ја 
(An to nio Sant’Elia), у свом ма ни фе сту по зи ва на „од ре ђи ва ње но вих 
об ли ка, но вих ли ни ја, но ву хар мо ни ју про фи ла и во лу ме на“, на ства-
ра ње но ве, „при вре ме не и про ме њи ве“ (sant’elia2011:136,140) ар хи-
тек ту ре, ко ја од го ва ра усло ви ма ко је дик ти ра брз тем по мо дер ног жи-
во та. Сaнт-Ели ја сма тра да фу ту ри стич ки град тре ба да асо ци ра на 
„огром но и ужур ба но бро до гра ди ли ште, агил но, мо дер но и ди на мич но 
у сва ком де та љу“ (sant’elia2011:137). Се ри је ње го вих цр те жа за Нови 
Град (Cittá Nu o va) из 1914. го ди не пред ста вља ју вр ху нац те о риј ског 
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про ми шља ња, од но сно ге не рал не пре о ку па ци је чла но ва фу ту ри стич-
ког по кре та мо дер ним гра дом и усло ви ма жи во та у ње му.

На ства ра лач ки опус умет ни ка ку би зма и фу ту ри зма, уоп ште на 
де ло ва ње аван гард них умет нич ких по кре та, нео спо ран ути цај имао 
је на ста нак и раз вој ме ди ја фил ма на пре ла зу из ме ђу XIX и XX ве ка.5 
Умет ни ци аван гард них по кре та уо ча ва ју но ве мо гућ но сти из ра жа ва ња 
кроз по крет ну сли ку, ко ја је исто вре ме но ути ца ла и на про ме ну у схва-
та њу тра ди ци о нал них умет нич ких ме ди ја. По крет не сли ке, ин хе рент но 
ком би ну ју ћи про стор и вре ме, омо гу ћи ле су ве ро до стој ну ре про дук-
ци ју кре та ња обје ка та (на плат ну)6, док су раз ли чи те ма ни пу ла ци је 
над по крет ним сли ка ма (мо ди фи ка ци ја ве ли чи не, бли зи не, бр зи не... 
при зо ра ̒ ухва ће нихʼ обек ти вом ка ме ре) ути ца ле на про ши ре ње пер цеп-
тив них ка па ци те та, ка ко Вал тер Бе нја мин (Wal ter Be nja min) на гла ша ва, 
„от кри ва њем оп тич ки не све сног“ (BenjaMin2008:37). Филм ски при-
ка зи су ути ца ли на „сен зи ти за ци ју и скре та ње па жње љу ди на аспек-
те све та ко ји су прет ход но би ли не за па же ни“ (clark1997:2), чи ме је 
пу бли ци омо гу ћен „нов на чин су сре та ња са ре ал но шћу“ (sHaviro2006:
40). Филм по ста је сим бол но вог, мо дер ног до ба јер је као ме диј био 
до вољ но флек си би лан да мо же да за бе ле жи ком плек сан про стор ни и 
со ци о кул ту ро ло шки уни вер зум мо дер ног гра да. По крет не сли ке су у 
це ло сти ко ре спон ди ра ле са но вом ди на ми ком ур ба них пеј за жа и изме-
ње ним усло ви ма мо дер ног жи во та, успе ва ју ћи да при ка жу и пре не су 
фре не ти чан жи вот ко ји се од ви ја у гра до ви ма ау тен тич ни је не го тра-
ди ци о нал ни умет нич ки ме ди ји. На тај на чин фор ми ра се ин тен зи ван 
уза јам ни од нос из ме ђу гра да и филм ског ме ди ја ко ји је „син хро ни зу-
ју ћи сво је на ра тив не и ре пре зен та тив не тех ни ке са по ја вом ра ди кал но 
но вих мо дер них ур ба них усло ва“ (alsayyaD2006:3), ути цао на бо ље 
раз у ме ва ње но во фор ми ра них про стор них об ли ка и од но са у XX ве ку, 
те при ла го ђа ва ње истим.

Про у ча ва ње ра не исто ри је фил ма, ко ју ве ћи на те о ре ти ча ра ве зу је 
за пе ри од пре 1907. го ди не, ука зу је да су пр ви фил мо ви, на зва ни ac tu
a lités7, нај че шће пред ста вља ли за бе ле шке раз ли чи тих, сва ко днев них 

5 Филм ска мон та жа до дат но ра ди ка ли зу је про ме ну у са гле да ва њу кон цеп та про стор –вре-
ме кроз по ступ ке ко ји под ра зу ме ва ју њи хо ву фраг мен та ци ју, ком пре си ју и ре ком по зи ци ју. 

6 Ин те ре сант но је спо ме ну ти се ри ју фо то гра фи ја Едвар да Мај бри џа из 1878. го ди не 
ко је пред ста вља ју „низ за у ста вље них тре ну та ка ко ји раз ла жу коњ ски га лоп“ кроз по сте пе-
ни при каз кре та ња но гу жи во ти ње. Свр ха фо то граф ског екс пе ри мен та „Са ли Гард нер у 
га ло пу“ („Коњ у по кре ту“) би ла је да се от кри је да ли жи во ти ња у би ло ком мо мен ту оди же 
ком плет но све че ти ри но ге од зе мље јер људ ско око при бр зи ни ко ња у га ло пу ни је у ста њу 
то да пер ци пи ра. У вре ме об ја вљи ва ња ова се ри ја фо то гра фи ја иза зва ла је пра ву ви зу ел ну 
ре во лу ци ју, а да нас се сма тра пре те чом пр вих по крет них сли ка (Žiro2003:68–69).

7 Тер мин ac tu a lités (ac tu a lity филм) од но си се на фил мо ве ко ји при ка зу ју сним ке ствар-
них до га ђа ја без на ра тив них пре тен зи ја. У прак си, ови фил мо ви прет хо ди ли су на стан ку 
до ку мен тар ног фил ма (aBel2006:6–8).
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до га ђа ја у гра до ви ма.8 Основ ни мо ти ви у по ме ну тим фил мо ви ма су 
љу ди и објек ти у по кре ту – при ка зи ва ли су кре та ње же ле знич ких во-
зо ва9, за бав не пар ко ве (ро лер ко сте ре), улич не сце не, град ске па но ра ме 
за бе ле же не из во зи ла ко ја се кре ћу (нај че шће из во зо ва). По ме ну те 
па но ра ме, сни ма не углав ном у пе ри о ду из ме ђу 1896. и 1903. го ди не, 
по себ но су ин те ре сант не јер су омо гу ћи ле екс тен зи ван при каз град ских 
пеј за жа ко ји упра во у том пе ри о ду про ла зе кроз про цес тран сфор ма ци-
је и зна чај но се ме ња ју. По ред на ве де ног, пу то ва ње во зом и же ле знич-
ки тран спорт су у ве ли кој ме ри ути ца ли и на фор ми ра ње гле да лач ког 
ис ку ства ко је ће, ка ко Џо на тан Кре ри (Jo nat han Crary) ис ти че, об ли ко-
ва ти нов тип ин ди ви дуе – ʻпо сма тра ча̓  (crary1992:14). Пут ник ко ји 
не по мич но се ди и по сма тра, кроз оквир про зо ра, пеј за же ко ји се бр зо 
сме њу ју, пан дан је па сив ном гле да о цу чи ја па жња је усме ре на ка „уо кви-
ре ном спек та клу ко ји про ми че“ (anDreW1997:236) на филм ском плат ну 
у био скоп ској са ли. Пр ве по крет не сли ке би ле су усме ре не ка мак си мал-
ном ʻпре но суʼ ин тен зи те та ур ба ног жи во та и ак тив но сти у гра до ви ма, 
пред ста вља ју ћи но ва ис ку ства и фе но ме не ко ји се од ви ја ју у ви со ко 
ур ба ни зо ва ним сре ди на ма, та ко пру жа ју ћи ва жне ин фор ма ци је о жи-
во ту у ве ли ким гра до ви ма. Сто га, ме диј фил ма ути цао је на то да ста-
нов ни ци мо ди фи ку ју сво је ре ак ци је и по на ша ње у од но су на но ве проце-
се и усло ве жи во та у гра ду, чи ме фил мо ви по ста ју по сред ни ци из ме ђу 
спо ља шњег све та и пу бли ке, од но сно гра ђа на. На тај на чин, ме диј 
фил ма „пре мо шћу је пу ко ти ну из ме ђу спо ља шње и уну тра шње ре ал-
но сти“ и отва ра „но ве обла сти осе ћа ња“ (Gi dion 2002: 278–279), што 
је, ка ко Ги ди он на гла ша ва, је дан од основ них ци ље ва умет но сти.

По чет ком XX ве ка, ве ли ки европ ски и се вер но а ме рич ки гра до ви, 
као што су Па риз, Лон дон, Бер лин, Мо сква и Њу јорк, пре у зи ма ју ва-
жну уло гу у да љој ево лу ци ји филм ског ме ди ја. По ме ну ти ур ба ни кон-
гло ме ра ти, у сва ком по гле ду по ста ју но си о ци раз во ја – уз раз ви јен 
си стем тран спор та и ко му ни ка ци ја, у њи ма се оства ру је и кон стан тан 
тех нич ко-тех но ло шки на пре дак. Исто вре ме но, у ве ћи ни на ве де них 
гра до ва раз ви ја ла се и ве о ма ак тив на умет нич ка сце на. Од сре ди не 
XIX ве ка, ови гра до ви про ла зе кроз кон ти ну и ра не ур ба не тран сфор-
ма ци је и сло же не струк тур не про ме не, зна чај не по оби му из вр ше них 

8 Пр ва јав на филм ска про јек ци ја одр жа на је у Па ри зу 1895. го ди не и на њој је при ка-
за на не ко ли ци на крат ких фил мо ва бра ће Оги ста и Лу ја Ли ми је ра.

9 За про јек ци ју фил ма бра ће Ли ми јер До ла зак во за на ста ни цу из 1896. го ди не, ве зу је 
се фе но мен ко ји се од но си на бур ну ре ак ци ју пу бли ке ко ја је ви дев ши воз да се при бли жа ва 
на филм ском плат ну ис по љи ла ин тен зив на осе ћа ња стра ха и па ни ке, те по не ким тврд ња ма 
чак и бе жа ла из са ле. Те о ре ти чар Том Гу нинг (Tom Gun ning) твр ди да ре ак ци ја пу бли ке нај-
ве ро ват ни је ни је би ла у тој ме ри дра ма тич на, али да ʻефе кат во заʼ тре ба ува жи ти због ње-
го вог ме та фо рич ког зна ча ја (GunninG2006:19).
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ин тер вен ци ја. По тре ба за сме шта јем ве ли ког и на ра ста ју ћег бро ја ста-
нов ни ка у овим ур ба ним под руч ји ма усло ви ла је из град њу ве ћег бро ја 
стам бе них је ди ни ца, те но вих јав них по вр ши на, тр го ва и пар ко ва, а 
по ме ну те ин тер вен ци је не рет ко су под ра зу ме ва ле и ру ше ње ста рих де-
ло ва гра да у ци љу про ши ре ња улич них про фи ла. Ме ђу њи ма, по себ но 
је зна чај на ур ба на ре кон струк ци ја Па ри за, спро ве де на то ком дру ге поло-
ви не XIX ве ка под па тро на том На по ле о на III, а по пла ну ба ро на Осма-
на. По ме ну та ре кон струк ци ја тран сфор ми са ла је Па риз из гра да ко ји се 
ор ган ски раз ви јао у пла ни ра ни град у ко јем ће но во про јек то ва ни про-
стор ни об ли ци ути ца ти на ства ра ње мо дер них дру штве но-кул тур них 
фор ми и обра за ца. Упра во за то, иа ко Па риз ни је био је ди ни град ко ји је 
омо гу ћио по год но тле за раз вој филм ске умет но сти, те о ре ти ча ри су га 
пре по зна ли као „су штин ски и сим бо лич ки ва жан“ (Mennel2008:7).

Основ ни ци ље ви Осма но ве мо дер ни за ци је Па ри за под ра зу ме ва ли 
су „уна пре ђе ње усло ва жи во та, тран спор та и ин фра струк ту ре“ (Panerai,
Ca stex et al. 2004:6), услед че га је град ски пеј заж зна чај но из ме њен. 
Про би је ни су но ви, ши ро ки прав ци са на ме ром да ви зу ел но по ве жу и 
до дат но ис так ну мо ну мен тал не гра ђе ви не и спо ме ни ке, као и да омо-
гу ће бо љу фи зич ку ве зу из ме ђу де ло ва гра да, од но сно са о бра ћај ну 
ко му ни ка ци ју из ме ђу же ле знич ких ста ни ца. Про стор не кон цеп ци је 
ко је је ба рон Осман утвр дио за Па риз зна чај но су ути ца ле и на пла но-
ве ре кон струк ци је и про ши ре ња у дру гим гра до ви ма Евро пе то ком 
дру ге по ло ви не XIX ве ка.10 Основ ни струк ту рал ни еле мен ти, бу ле ва ри 
и аве ни је, омо гу ћи ли су „ди вер си фи ка ци ју и умно жа ва ње ди стри бу-
тив них функ ци ја у сло же ном кон тек сту уз ефи ка сан раз ме штај љу ди, 
хра не, во де и га са и укла ња ња от па да“ (Panerai,castex et al. 2004:6). 
На тај на чин, ка ко Ко лин Роу (Co lin Ro we) на во ди (roWe,koetter 1984: 
44–45), Осман је ство рио вер ти кал но ор га ни зо ван град ко ји с јед не 
стра не чи ни под зем ни свет ка на ла и мо дер не ин фра струк ту ре, док се 
с дру ге стра не на ла зи с̒у пер светʼ Гар ни је о ве опе ре.11 Ова ква про стор-
на ди фе рен ци ја ци ја на гор ње и до ње ур ба не све то ве по ста ће те ма 
број них филм ских оства ре ња, ме ђу ко ји ма су Ме тро по лис (Me tro po lis, 
1927) Фри ца Лан га (Fritz Lang), Тре ћи чо век12 (The Third Man, 1949) 

10 Прин ци пи и иде је ко је је Осман утвр дио има ли су ути цај чак и на пла но ве за гра до ве 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, као што је план Да ни је ла Бер на ма за Чи ка го из 1909. 
го ди не (FreMPton2004:23–24).

11 Опе ра Гар ни је (Па ла та Гар ни је) је дан је од обје ка та из гра ђе них у скло пу об но ве Па-
ри за у вре ме ца ра На по ле о на III. Про је кат но ве згра де опе ре и ба ле та по ве рен је Шар лу Гар-
ни јеу, а ба рон Осман је над гле дао из град њу објек та ко ја је тра ја ла од 1861. до 1874. го ди не.

12 Рад ња фил ма Тре ћи чо век од ви ја се у Бе чу, упра во у јед ном од гра до ва у ко јем су 
спро ве де ни Осма но ви пла нер ски прин ци пи. По ме ну ти филм има ста тус култ ног, о че му 
по себ но све до чи то што се и да нас ор га ни зу ју ту ри стич ке ту ре кроз беч ке под зем не ка на ле 
где су сни ма ни де ло ви фил ма („Ту ра Тре ћи чо век“).
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Ке ро ла Ри да (Ca rol Reed), Де ли ка те сна рад ња (De li ca tes sen, 1991) Жана 
Пје ра Же неа (Jean-Pi er re Je u net) и фран ши зи Ма трикс (The Ma trix, 1999) 
се ста ра Ла не и Ли ли Ва ча у ски (the Wac how skis), у ко ји ма је на гла ше на 
вер ти кал на ур ба на струк ту ра увек ин ди ка тив на за раз ли ке ко је се 
ти чу иде о ло шких вред но сти или кла сних по де ла. По ме ну та те ма ути-
ца ће и на кон струк ци ју раз ли чи тих ур ба них ми то ва о ʻљу ди ма кр ти-
ца ма̓  – ор га ни зо ва ним дру штве ним гру па ма ко је жи ве под зе мљом, а 
ко је су про та го ни сти у ви ше на уч но фан та стич них ро ма на, стри по ва, 
игра них се ри ја и фил мо ва. По ред то га, жи вот под зе мљом те ма је ви ше 
књи га и до ку мен тар них фил мо ва о ствар ним ста на ри ма под зем них ту-
не ла, ма хом дру штве них аут сај де ра, као што је филм Там ни да ни (Dark 
Days, 2000) Мар ка Син ге ра (Marc Sin ger), ко ји пра ти гру пу бес кућ ни ка 
ко ја је сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве ка жи ве ла у на пу ште-
ном де лу под зем ног ме тро си сте ма у Њу јор ку („Ту нел сло бо де“).

Мо дер ни, ур ба ни усло ви жи во та ко ји су се раз ви ли у XX ве ку, 
чвр сто упо ри ште има ју упра во у де вет на е сто ве ков ном Па ри зу. Сре-
ди ном XIX ве ка, фран цу ски пе сник Шарл Бо длер (Char les Ba u de la i re), 
ко ји је жи вео и ства рао у пе ри о ду ка да се спро во ди ла си стем ска ре кон-
струк ци ја Па ри за, пр ви је ар ти ку ли сао еви дент не про ме не у ур ба ном 
жи во ту ко је су, из ме ђу оста лог, би ле про из вод про стор них ин тер вен-
ци ја ко је је из вр шио ба рон Осман. Ка ко Мар шал Бер ман (Mar shall 
Ber man) на во ди, Бо длер је био све док „мо дер ни за ци је ко ја се од ви ја ла 
по ред ње га и из над ње го ве гла ве и ис под ње го вих но гу“, а ко ји се бе 
ни је до жи вља вао са мо као „по сма тра ча, већ као уче сни ка и про та го ни-
сту“ (BerMan1988:146) у том про це су. Шарл Бо длер је утвр дио спе цифич-
не ква ли те те мо дер ног жи во та, ка рак те ри стич не по њи хо вој ̒ флу ид но сти ,̓ 
ʻлеб де ћој по сто ја но сти ,̓ ко ји зах те ва ју но ве на чи не умет нич ког из ра жа-
ва ња. Сто га је и ин си сти рао на то ме да умет ни ци тре ба да тра га ју за 
дру га чи јим умет нич ким фор ма ма ко је ће у пот пу но сти мо ћи да при ка-
жу но во, мо дер но ур ба но ис ку ство, што ће по ћи за ру ком ства ра о ци ма 
тек по ла ве ка ка сни је, по себ но са по ја вом и раз во јем филм ског ме ди ја.

Мар шал Бер ман у сво јој те о ри ји мо дер но сти по себ но ис ти че ва-
жност бу ле ва ра ко је сма тра „нај спек та ку лар ни јом ур ба ном ино ва ци јом 
XIX ве ка и од луч ним про бо јем у мо дер ни за ци ји тра ди ци о нал ног гра да“ 
(BerMan1988:150). По ме ну ти ур ба ни еле мен ти, за рад чи је из град ње 
је сру шен ве ли ки део на се ља у ко ји ма су жи ве ли при пад ни ци ни жих 
дру штве них сло је ва, има ли су глав ну уло гу у кре и ра њу спек та ку лар-
не и иди лич не сли ке гра да. Зна чај ни у дру штве но-еко ном ском, као и 
у естет ском по гле ду, Осма но ви ши ро ки бу ле ва ри13 са но во о тво ре ним 

13 Ши ро ки бу ле ва ри су про јек то ва ни и гра ђе ни са ци љем да оне мо гу ће по ста вља ње 
ба ри ка да ко је су има ле ве ли ку уло гу у прет ход ним ре во лу ци ја ма у Фран цу ској, од но сно да 
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ка фе и ма и ре сто ра ни ма, по ста ће сим бол, ка рак те ри сти чан кул тур ни 
мо дел, ур ба ног жи во та Па ри за.14 С дру ге стра не, овај про стор ни гест 
ће омо гу ћи ти, по пр ви пут, не по сре дан су срет ве ли ког бро ја љу ди који 
при па да ју раз ли чи тим дру штве ним сло је ви ма и гру па ма. За раз у ме-
ва ње уло ге ко ју су бу ле ва ри има ли у кре и ра њу но вих фор ми јав них 
су сре та ња из ме ђу љу ди из раз ли чи тих кла са, Мар шал Бер ман ко ри сти 
пе сму Шар ла Бо дле ра „Очи си ро ма шних“ из збир ке Сплин Па ри за 
(BerMan1988:148). У по ме ну тој пе сми, за љу бље ни пар, док се ди у ка феу 
на јед ном од но во о тво ре них бу ле ва ра, би ва су о чен са си ро ма шном 
по ро ди цом, чи ји чла но ви фа сци ни ра но по сма тра ју уну тра шњост ка феа 
кроз ста кло. Да кле, иа ко је ка фе у при ват ном вла сни штву и сто га није 
до сту пан сва ко ме, на ла зи се на бу ле ва ру, јав ном град ском про сто ру 
ко ји је на ме њен сви ма и сто га је из ло жен по гле ди ма. Ре ак ци ја мом ка и 
де вој ке на при зор спо ља дра ма тич но је дру га чи ја – док де вој ка же ли да 
ме на џер ка феа си ро ма шне скло ни из ње ног ви до кру га, мо мак, окру жен 
пре на гла ше ним рас ко шем, осе ћа кри ви цу због свог по вла шће ног по-
ло жа ја. Ова кав су срет при мо ра ва пар да су ко би ми шље ње и по глед на 
свет ко ји је ра ди кал но дру га чи ји у иде о ло шком и по ли тич ком сми слу, 
те пе сник не дво сми сле но ука зу је на то ка ко мо дер ни за ци ја гра да исто-
вре ме но има ути цај и на фор ми ра ње но вих ис ку ста ва ко ја ути чу на мо-
дер ни за ци ју ми шље ња гра ђа на.15 Бу ле ва ри, као и јав ни тр го ви и пар-
ко ви, осим што су тран сфор ми са ли фи зич ки про стор гра да, ути ца ли 
су на фор ми ра ње но вих ти по ва дру штве них од но са, те по сле дич но и 
на про ме ну у „уну тра шњем жи во ту“ ста нов ни ка. На сли чан на чин ће 
фил мо ви од по чет ка XX ве ка омо гу ћа ва ти пу бли ци су о ча ва ње са раз-
ли чи тим дру штве но-про стор ним об ли ци ма, где ће ста кло ка феа, ко је 
код Бо дле ра пред ста вља од ре ђе ну вр сту „ду плог екра на“ (al sayyad  
2006:3), би ти за ме ње но филм ским плат ном.

Ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ке ин тер вен ци је спро ве де не у Па ри зу, 
као и у дру гим ве ли ким гра до ви ма ши ром Евро пе и Се вер не Аме ри ке, 

ʻоси гу ра јуʼ Па риз од гра ђан ског ра та. По ред то га, но ве ули це су обез бе ди ле нај кра ће пу та ње 
од ка сар ни до на се ља у ко ји ма је жи ве ла рад нич ка кла са. Ка ко Бе нја мин на во ди, те о ре ти-
ча ри су на ве де не по те зе озна чи ли као „стра те шко улеп ша ва ње“ (BenjaMin1999:107). 

14 Умет ни ци из раз ли чи тих сфе ра де ло ва ња су од дру ге по ло ви не XIX ве ка на ла зи ли 
кон стант ну ин спи ра ци ју у ди на мич ном ур ба ном жи во ту ко ји се од ви јао на бу ле ва ри ма 
глав ног гра да Фран цу ске. По себ но је ва жно спо ме ну ти фил мо ве фран цу ског но вог та ла са 
(La No u vel le Va gue), ко ји кра јем пе де се тих и по чет ком ше зде се тих го ди на XX ве ка ко ри сте 
упе ча тљи ве еле мен те град ског пеј за жа ко је је осми слио и спро вео Осман да би при ка за ли 
ка рак те ри стич но ур ба но ис ку ство ко је ну ди Па риз.

15 Мар шал Бер ман су ге ри ше и да би се са мо се дам го ди на на кон што је пе сма на пи-
са на и че ти ри го ди не на кон Бо дле ро ве смр ти, 1871. го ди не (Па ри ска ко му на), мо мак и де-
вој ка нај ве ро ват ни је на шли на су прот ним стра на ма (мо мак као ли бе рал ни ле ви чар, а де вој-
ка на стра ни по ли тич ке де сни це) (BerMan1988:154).
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има ле су за циљ да омо гу ће но ве ви до ве ур ба ни за ци је, ин ду стри ја ли-
за ци је, еко ном ске про из вод ње и аку му ла ци је ка пи та ла. У том кон тек сту 
ва жно је спо ме ну ти чу ве ни есеј „Ме тро по лис и ду хов ни жи вот“ из 1903. 
го ди не у ко јем Ге орг Зи мел (Ge org Sim mel) ана ли зи ра ефек те ко је ве-
ли ки гра до ви има ју на ин те лек ту ал ни и емо тив ни жи вот ин ди ви дуе 
(siMMel1950:409–424). Зи мел ту ма чи и об ја шња ва спе ци фи чан на чин 
на ко ји се од ви ја дру штве ни жи вот у мо дер ном вре ме ну, а ко ји од ли ку је 
мно штво су сре та ко ји су по свом ка рак те ру крат ко трај ни и ʻу про ла зу .̓ 
Жи вот у ме тро по ли, „са сва ким пре ла ском ули це, са тем пом и мул ти-
пли ка ци јом еко ном ског, про фе си о нал ног и со ци јал ног жи во та“, под ра-
зу ме ва „бр зо го ми ла ње сли ка ко је се не пре кид но ме ња ју, оштар дис кон-
ти ну тет у са мо јед ном по гле ду, нео че ки ва не ути ске“ (siMMel1950:410). 
Упра во су по крет не сли ке ус пе ле да ʻод го во реʼ на ова ко убр зан тем по 
ур ба ног жи во та – филм је ис ту пио као умет нич ка фор ма за ко јом је 
Бо длер сре ди ном XIX ве ка тра гао, она ко ја мо же да ʻухва тиʼ фи зич ки 
и дру штве ни про стор мо дер ног гра да. Ста нов ни ци ве ли ких гра до ва 
при мо ра ни су да се на вик ну на кон ти ну и ра но сна жне им пре си је, не-
пре кид не и број не ʻшо ко ве̓ , ко је под ра зу ме ва жи вот у истом. Ге орг Зи-
мел на во ди да су упра во бр зи на и ра зно ли кост дру штве но-еко ном ских 
ин тер ак ци ја, ути ца ли на ства ра ње но вог, ̒ ме тро по ли тен скогʼ ти па лич-
но сти, ка рак те ри стич но ʻбла зи ра ног ста ва̓ , али и не дво сми сле но исти че 
да жи вот у ме тро по ли су обез бе ђу је зна чај но уве ћан сте пен ин ди ви ду-
ал но сти и сло бо де у од но су на жи вот у ма лим гра до ви ма или ру рал ним 
под руч ји ма. У свом дру гом по зна том есе ју „Стра нац“ (siMMel1950:
402–428) Зи мел на во ди да су ста нов ни ци мо дер ног гра да бли ски у фи-
зич ком про сто ру, али уда ље ни у дру штве ном. Ти ме ука зу је на осо би ну 
ти пич ну за ста нов ни ке ве ли ких гра до ва ко ји су на се ље ни с̒тран ци ма̓  
и до жи вље ни од стра не с̒тра на ца̓ . У та квој ур ба ној сре ди ни по чет ком 
XX ве ка раз вио се и но ви ар хи тек тон ски про грам ко ји је пред ста вљао, 
од но сно пред ста вља, „ме сто су сре та гру пе стра на ца ко ја се оку пља да 
би прак ти ко ва ла јав ну ин тим ност“ (Bruno2008:17) – би о скоп.
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Iva na M. Ma raš

NewUrbanExperience:FilmandtheModernCity

Sum mary

The de ve lop ment of the mo dern city played a sig ni fi cant ro le in the ci ne ma tic re-
vo lu tion and had a gre at in flu en ce on the de ve lop ment of film art. New and unk nown 
ex pe ri en ces ha ve been mul tiplying  and ac cu mu la ting in ci ti es sin ce the be gin ning of the 
19th cen tury, and they find the ir ul ti ma te ex pres si on in mo ving pic tu res that “re spond” 
to an im por tant chan ge in the per cep tion of spa ce and ti me at the be gin ning of the 20th 
cen tury. In that pe riod, speed, mo ve ment, and si mul ta ne ity be ca me the cha rac te ri stics of 
ra di cally tran sfor med ur ban lan dsca pes, and the film be ca me an au di o vi sual me di um that 
“tran smit ted” the se cha rac te ri stics mo re aut hen ti cally than any ot her me di um. The pa per 
di scus ses how the “har mo ni za tion” of film and ur ban spa ce was ac hi e ved, which is a 
pro duct of “pro to-ci ne ma tic” at tri bu tes of mo dern ci ti es, but al so a fe a tu re of film lan-
gu a ge fa ci li ta ting the pre sen ta tion and tran smis sion of qu a lity and dyna mics of ur ban 
lan dsca pes.

Keywords: mo dern city, film, avant-gar de art mo ve ments, ur ban tran sfor ma tion, 
Pa ris.
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ЉУ БИ ЦА M. РИ СТОВ СКИ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти*

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

ПРО МЕ НА И ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈА НО ВЕ  
МАР КЕ ТИНГ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ЗА ДИ ГИ ТАЛ НО ДО БА  

У „ЗВЕ ЗДА РА ТЕ А ТРУ“ 
Студија случаја

СА ЖЕ ТАК: Ин тен зи ван раз вој ди ги тал них ме ди ја, по себ но ин тер не та,1 донеo 
je но ве окол но сти у про ми шља њу и спро во ђе њу стра те ги ја мар ке тин га. Не ке по зо ри-
шне ин сти ту ци је су од ре а го ва ле са вре ме ним мар ке тин шким сред стви ма, а не ке ни су. 

У сту ди ји слу ча ја по зо ри шта „Зве зда ра те а тар“ при ка за ће се „по чет но ста ње“ 
ди ги тал ног мар ке тин га, опи са ће се, ана ли зи ра ти и при ка за ти ино ви ра не стра те ги је 
мар ке тинг ме наџ мен та и њи хо ва им пле мен та ци ја у прак си по зо ри шта, ко је је у ме ђу-
вре ме ну по ста ло „ли дер“ по зо ри шног ин тер нет мар ке тин га. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ме наџ мент мар ке тин га, стра те ги ја ме наџ мент мар ке тин га, 
ди ги тал ни мар ке тинг, он лајн про да ја ула зни ца. 

Мар ке тинг у умет но сти, за раз ли ку од мар ке тин га у при вред ном, 
ко мер ци јал ном сек то ру, за сни ва се на по зна ва њу пу бли ке, пре по зна-
ва њу шта она у од ре ђе ном тре нут ку же ли, на љу ди ма ко ји „про из во де“ 
умет нич ки про из вод, по љу ра да и ин те ре са по зо ри шне ор га ни за ци је. 
Кит Дигл из но си ми шље ње да мар ке тинг умет но сти има циљ „да до-
ве де од го ва ра ју ћи број љу ди, из нај ши рих мо гу ћих сло је ва ста нов ни-
штва, де фи ни са них на осно ву дру штве ног по ло жа ја, ви си не при хо да 
и го ди на ста ро сти у од го ва ра ју ћу вр сту кон так та са умет ни ком и да, чи-
не ћи то, по стиг не нај бо љи фи нан сиј ски ре зул тат ко ји оства ре ње то га 
ци ља омо гу ћа ва“ (дигл 1998: 18). Мар ке тинг као ак тив ност по зо ри шне 

* lju bi ca.ri stov ski@g mail.co m
1 Ин тер нет је гло бал на мре жа струј них ко ла, про вод ни ка и па ке та по да та ка ко ји по-

ве зу ју на ми ли јар де ком пју те ри зо ва них уре ђа ја, а ти ме и њи хо ве ко ри сни ке (Блум 2013). 
„При том ства ра џи нов ску, сло же ну ин фра струк ту ру за раз ме ну ин фор ма ци ја, ко ја не пре-
кид но ра сте и ши ри се“ (чејко 2019: 12).
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ин сти ту ци је тре ба ло би да до при но си по ра сту по зо ри шне про дук ци-
је и ства ра њу но вих на ви ка пу бли ке. Ка да раз ма тра мо про бле ма ти ку 
при ме не прин ци па мар ке тин га у по зо ри шти ма да нас, мо же мо за кљу-
чи ти да она по сто ји, ме ђу тим, уво ђе ње ни је би ло ни бр зо ни ла ко, 
по сто јао је от пор, а ду го се сма тра ло и да је мар ке тинг „не по тре бан“ 
по зо ри шним ин сти ту ци ја ма. По зо ри шни мар ке тинг би тре ба ло и да 
по сре ду је, ани ми ра и обра зу је по зо ри шну пу бли ку. 

По зо ри шна ин сти ту ци ја је ве о ма осе тљив ор га ни зам ко ји ре а гу је 
на све про ме не у свом окру же њу и про ме не уоп ште у све ту. Не ста бил-
ни усло ви по сло ва ња и ра да по зо ри шних уста но ва усло ви ли су да је 
не о п ход но „раз ви ја ти ду го роч ну стра те ги ју да би од го во ри ла про мјен-
љи вим увје ти ма у сво јој де лат но сти“ (ko tler 1989: 49). Је дан од тих про-
мен љи вих усло ва пред ста вља на пре дак тех но ло ги је, по себ но ин фор ма-
тич ке тех но ло ги је ко ја мо же да има кључ ну уло гу у раз во ју мар ке тин га 
(ханићпетковић 1997: 85).

„Тех но ло ги ја ни је са мо сред ство за ре ша ва ње од ре ђе ног про бле ма 
већ и сред ство за ме ња ње сре ди не у ко јој се на ла зи мо“ (тодоровић 2017: 
20).

Тех но ло ги ја би мо гла да се де фи ни ше као „на чин на ко ји се пра ве 
ства ри“ али и ре ле вант но де ло ва ње љу ди, тех но ло ги ја је и „ору ђе“ за 
по сти за ње „од ре ђе ног ци ља, сред ство ме ња ња сре ди не у ко јој чо век 
жи ви, и као та кво пут ка от кро ве њу“ (тодоровић 2017: 21). Да нас ни је 
мо гу ће за ми сли ти функ ци о ни са ње мно гих ак тив но сти без упо тре бе 
тех но ло шких зна ња и до ме та, по себ но ди ги тал не тех но ло ги је. Раз вој 
тех но ло ги је ни је ве зан са мо за јед ну дру штве ну за јед ни цу, он „има 
уни вер зал ни ка рак тер и као та кав не рас ки ди во је по ве зан са дру гим 
си сте ми ма, дру штве ним, еко ном ским и кул тур ним“ (тодоровић 2017: 
22). Ди ги тал на тех но ло ги ја је об у хва ти ла три зна чај на под руч ја са вре-
ме ног жи во та: „сли ке, ре чи, ко му ни ка ци ју и сред ства за њи хо ву бес крај-
ну и ефи ка сну об ра ду, ди ги тал на тех но ло ги ја је омо гу ћи ла на ста нак 
но вог фе но ме на“ (тодоровић 2017: 37), те је ути ца ла на пре о бли ко ва ње 
ком плет ног кул тур ног про сто ра.

Ди ги тал ни свет2 је на ста јао та ко што је ди ги та ли за ци ја си сте ма 
уво ђе на по ступ но, у бан кар ски си стем, ко му ни ка ци о не мре же, ау дио-ви-
зу ел не ме ди је и тех ни ку, кон трол не си сте ме, прак тич но „ди ги тал на тех-
но ло ги ја осва ја ла је свет да би у јед ном тре нут ку тај свет по стао све стан 
ди ги тал не екс пло зи је ко ја га је за у век про ме ни ла“ (тодоровић 2017: 43). 

Ка да да нас го во ри мо о ин тер не ту, ми сли мо на сред ство ко је нам 
омо гу ћа ва бр зу ко му ни ка ци ју и ве ли ки до мет и оп сег ин фор ма ци ја, 

2 Ди ги тал ни свет се осла ња на тех но ло шку осно ву ко ју чи не те ле ко му ни ка ци је, ра дио 
и те ле ви зи ја, ки не ма то гра фи ја, лич ни ра чу на ри, ин тер нет (тодоровић 2017: 63–72).
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по стао је не за о би ла зан у свим де ло ви ма жи во та; „ин тер нет је нај мла ђи, 
али и нај про пул зив ни ји члан по ро ди це ко му ни ка ци о них ме ди ја“ (то
доровић 2017: 72). На екс пло зи ван раз вој ин тер не та ути ца ло је и фор-
ми ра ње дру штве них мре жа, нај пре Феј сбу ка (2004) а за тим и Тви те ра 
(2006). Про ме не у ко му ни ка ци ји и раз вој ин тер не та и дру штве них 
мре жа ни су мо гли про ћи нео па же но ни у по зо ри шном си сте му и ин сти-
ту ци ја ма код нас. Пре са мо два де се так го ди на „сти дљи во“ су се по ја-
ви ли пр ви веб-сај то ви по зо ри шта. 

При ме на мар ке тин га у по зо ри шним ин сти ту ци ја ма кра јем ХХ 
ве ка, осим рет ких при ме ра, прак тич но ни је ни по сто ја ла, а да нас је то 
у ве ћи ни по зо ри шних уста но ва уо би ча јен на чин функ ци о ни са ња. Стра-
те шки мар ке тинг у по зо ри шној уста но ви тре ба ло би да пред ста вља 
са вре мен при ступ упра вља њу, под ко јим се под ра зу ме ва кон ти ну и ра-
ни про цес при ла го ђа ва ња по зо ри шта про мен љи вом окру же њу, у ко ме 
то окру же ње пер ма нент но ути че на ин сти ту ци ју и обр ну то: по зо ри ште 
ути че на око ли ну у ко јој ег зи сти ра и ко јој се при ла го ђа ва.

По зо ри ште „Зве зда ра те а тар“ осно ва но је 1985. го ди не одва ја њем 
од До ма кул ту ре „Вук Ка ра џић“. Од са мог осни ва ња у ор га ни за ци о ном 
сми слу би ло је спе ци фич но, про јект но ори јен ти са но, као пр во по зо-
ри ште без стал ног умет нич ког ан сам бла. Ис тра жи ва ње при ме не и 
им пле мен та ци је ра зних стра те ги ја мар ке тин га у По зо ри шту „Зве зда-
ра те а тар“ об у хва ти ло је пе ри од од 2015. до кра ја ју на 2019, од но сно 
до кра ја се зо не 2018/19, за то што је у ок то бру 2015. го ди не уве де на 
он лајн про да ја ула зни ца. Ис тра жи ва њем смо иден ти фи ко ва ли ви ше 
стра те шких мар ке тин шких ци ље ва.

Стра те шки циљ: уна пре ђе ње про да је

„Уна пре ђе ње про да је схва ће но као су штин ски циљ мар ке тин га, 
ини ци ра и по др жа ва ра зно вр сност и ма што ви тост у при ме ни мар ке-
тин шких тех ни ка и по сту па ка, зах те ва стал но ино ви ра ње и ева лу и-
ра ње ре зул та та“ (драгићевићшешић1998: 249).

Опре де ље ње по зо ри шта да се уве де и уна пре ди про да ја не од но си 
се са мо на по ступ ке ко ји би под ра зу ме ва ли по ја ча ну про мо ци ју и ре-
кла му, јер то не би до ве ло и до по ја ча не про да је ула зни ца. Тај циљ мо ра 
да се усме ри да „ди рект но де лу је на пре пре ке ко је по ста вља ју вре ме 
и раз да љи на“ (дигл 1998: 61), од но сно да се по зо ри шна уста но ва опре-
де ли за ак тив но сти ко ји ма ће пу бли ци по мо ћи да пре ва зи ђе „пре пре-
ке“. По ред про па ган де (ре кла ме и про мо ци је) ва жна је и по ли ти ка 
це на ко ју ће спро во ди ти по зо ри шна ин сти ту ци ја, јер оне удру же но 
мо гу да „де лу ју на ус по ста вља ње вред но сти“ (дигл 1998: 61). 
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По зо ри ште мо ра да раз мо три све мо гу ће ак тив но сти ко је мо гу да 
се ко ри сте да би се оства рио од ре ђе ни циљ, а „так ти ка пред ста вља пре-
ци зно по де ша ва ње стра те шких еле ме на та у да том тре нут ку“ (колБер 
2010: 293).

По се бан циљ – он лајн про да ја

У по зо ри шним сре ди шти ма као што је Бе о град, по сто ји ве ли ки 
број по зо ри шних ин сти ту ци ја ко је сво ју по ну ду – „кул тур не про из во де“ 
(по зо ри шне пред ста ве), усме ра ва ју ка истим сег мен ти ма – по зо ри шну 
пу бли ку. „Та да се при сту па по зи ци о ни ра њу у од но су на кон ку рен те, 
тзв. ‘ди фе рен ци ја ци ји про из во да’: ме на џер сво јој кли јен те ли ну ди до-
дат ну ко рист, ка ко би се ње гов про из вод, на не ки на чин, раз ли ко вао од 
кон ку рент ског“ (колБер 2010: 162–163), од но сно по зо ри ште мо ра да по-
ну ди не што но во чи ме би се раз ли ко ва ло од оста лих по зо ри шта. Та ко 
је По зо ри ште „Зве зда ра те а тар“ по ну ди ло он лајн про да ју ула зни ца.

„Из бе га ва ти бес плат ност!“ (драгићевићшешић 1998: 251).
У „Зве зда ра те а тру“ у понуди је би ло мно го бес плат них ула зни ца, 

од но сно ула зни ца ко је су се де ли ле пред став ни ци ма ме ди ја, спон зо-
ри ма3 или пу тем при ја тељ ских ве за, а при том је ово по зо ри ште има ло 
стал ни по пуст од 20% на це ну ула зни це. Пр ва так ти ка ко ју је спро ве ла 
упра ва би ла је да су бес плат не ула зни це све ли на по ло ви ну у по чет ку 
ра да, а за тим су сва ке го ди не сма њи ва ли број бес плат них ула зни ца и 
пра ти ли „ис ко ри стљи вост“ ка ра та, ко ја је, ка ко ка жу, би ла ве о ма ма ла. 
До не ли су од лу ку да пред ста ве не ће би ти на рас про да ји, али су због ма ле 
по се ће но сти у 2014. би ли при ну ђе ни да уве ду по пу сте 2015. годи не. 
Њи хов циљ је био да на пу не са лу, али не путем бес плат них ула зни ца, као 
и да по ди жу гле да ност пред ста ва и по пу ње ност са ле ка ко би по ди гли и 
фи нан сиј ски ефе кат. Фо ку си ра ли су се на од ре ђе ну пу бли ку – ђа ци, сту-
ден ти и пен зи о не ри, а све што су ура ди ли би ло је де ло твор но и пока зало 
да су пен зи о не ре као ка те го ри ју пу бли ке вра ти ли у по зо ри ште.

Од ре ђи ва ње стра те ги ја под ра зу ме ва да по зо ри ште тре ба да се 
од лу чи за при ступ ко ји ће узи ма ти у об зир ка кав је тре нут ни од нос 
снага са дру гим по зо ри шти ма, од но сно „од нос сна га ор га ни за ци ја 
ко је при па да ју истом сек то ру ак тив но сти. Овај од нос сна га за ви си од 
ве ли чи не пред у зе ћа и ње го вих кон ку ре на та, као и од зна ча ја кон ку рент-
ске пред но сти ко ју по се ду је. Овај од нос сна га усло вља ва стра те ги ју кон-
ку рен ци је пред у зе ћа,4 као и ње го ву стра те ги ју раз во ја“ (колБер 2010: 294). 

3 Про на шли су да бес плат не ула зни це до би ја спон зор ко ји пет го ди на то ни је.
4 „Обич но раз ли ку је мо че ти ри вр сте кон ку рент ских стра те ги ја: стра те ги је ли де ра, 

иза зи ва ча, пра ти о ца и спе ци ја ли сте“ (колБер 2010: 294).
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У „Зве зда ра те а тру“ стра те ги ју су фор ми ра ли на осно ву ана ли зе ра да 
дру гих по зо ри шта – ана ли зе про да је ула зни ца, це на и по пу ста. Не ка 
по зо ри шта су већ на кон че твр тог из во ђе ња пред ста ве уво ди ла по пуст 
од 50, 60 па чак и 70%. У „Зве зда ра те а тру“ су по сто ја ли по ку ша ји да 
се путем кар ти ца за по пу сте по ве ћа број пу бли ке, али се то ни је показа-
ло као до бро ре ше ње јер ни је по сто ја ло ин те ре со ва ње и дру ге стра не 
– не ког удру же ња, бан ке или дру гог спон зо ра. 

Пре лом ни мо ме нат уна пре ђе ња про да је је био у 2015. го ди ни, када 
је до не та од лу ка о уво ђе њу он лајн про да је ула зни ца. По зо ри ште је у 
мар ту про ми шља ло мар ке тин шки на ступ ко ји би на ја вио но ви ну у 
про да ји, а у ок то бру исте го ди не је по че ла он лајн про да ја. У по зо ри шту 
су мно го ра ди ли на то ме, уна пре ђи ва ли су и уса вр ша ва ли си стем про-
да је, од лу чи ли су да не ра де ре зер ва ци је ула зни ца већ са мо про да ју, 
ра ди ли су кам па њу у ме ди ји ма и кроз све ка на ле пу шта ли ин фор ма-
ци је о по чет ку про да је, и да нас им је он лајн про да ја фо кус.

По се ће ност пред ста ва

Го ди на По пу ње ност ка па ци те та у % % уче шћа он лајн про да је
2014. 63,40%
2015. 78,61% 5,15%5 
2016. 87,53% 11,41%
2017. 92,55% 15,74%
2018. 95,78% 19,94%
2019. 21,52%6

Про јек ци ју ре зул та та уво ђе ња он лајн про да је ни су мо гли да ура-
де ни на осно ву соп стве ног, ни ти би ло чи јег ис ку ства јер су пр ви по-
че ли ту вр сту про да је, за то су про јек ци је ура ди ли от при ли ке, јер ни су 
има ли са чи ме да је упо ре де. Ка да је по че ла он лајн про да ја, про јек то-
ва ли су до сти за ње 25% он лајн про да је у укуп ном про цен ту про да је 
ула зни ца у пе ри о ду од 5 го ди на. Ис тра жи ва њем је об у хва ћен пе ри од 
до ју на 2019. го ди не, што је че твр та го ди на од уво ђе ња а ре зул та ти 
по твр ђу ју до бар план и прог но зу јер су до сти гли 22%. Тре нут но, осим 
„Зве зда ра те а тра“, он лајн про да ју ула зни ца има ју „Ате ље 212“, „По зо-
ри ште на Те ра зи ја ма“ и у из ра ди је про да ја ула зни ца Фил хар мо ни је.

5 Он лајн про да ја по че ла је у ок то бру 2015. го ди не, да кле, за са мо три ме се ца оства ре-
но је уче шће он лајн про да је од 5,15% у од но су на це лу 2015. го ди ну.

6 Ово је уче шће он лајн про да је у го ди ни ко ја још ни је за вр ше на, пре сек ста ња дат је 
са кра јем се зо не, ју на 2019. До кра ја 2019. го ди не оче ку је се да љи раст овог про цен та.



Стра те шки циљ: уна пре ђе ње про мо ци је
У мар ке тин гу по зо ри шне умет но сти про мо ци ји се по кла ња нај-

ве ћа па жња, јер је обим про да је огра ни чен, а по зо ри шна пред ста ва, као 
про из вод и умет нич ко де ло, уна пред је од ре ђе на умет нич ким про ми-
шља њем и ви зи јом умет ни ка, а не „же ља ма тр жи шта“. За то се нај ве ћа 
кре а тив ност мо же ис ка за ти упра во у кре и ра њу про мо ци је, „од но сно 
раз ви ја њу ком плек сног си сте ма од но са са јав но шћу и при ме ни ин стру-
ме на та огла ша ва ња“ (драгићевићшешић, стојковић 2011: 230). У по-
зо ри шној уста но ви сва ка но ва се зо на или сва ка но ва пре ми је ра зах те ва 
и но ви мар ке тин шки по сту пак, од но сно „осми шља ва ње ак ци је огла-
ша ва ња или про мо ци је ко ја јој је при ме ре на у од но су на те му, жа нр, 
умет нич ку еки пу“ (драгићевићшешић 1998: 250). 

Про мо ци ја у „Зве зда ра те а тру“ ни је на ме ра ва ла да им „слич но 
функ ци о ни шу све по ру ке ме ди ја: ни је то ни ин фор ма ци ја, ни ко му-
ни ка ци ја, не го ре фе рен дум, не пре кид ни текст, цир ку лар ни од го вор, 
про ве ра ва ње ко да“ (Бодријар 1991: 79), већ су на сто ја ли да осми сле и 
кре и ра ју ра зно ли ке по ру ке ко је су би ле ускла ђе не са пред ста ва ма о 
ко ји ма су „при ча ле“.

У ра ни јем пе ри о ду вред ност по зо ри шне пред ста ве ујед но је би ла 
„сво ја соп стве на ре кла ма (дру га ни је ни по сто ја ла), да нас је ре кла ма 
по ста ла соп стве на ро ба“ (Бодријар 1991: 94), те су и по зо ри шне уста-
но ве мо ра ле сво је про мо тив не ак тив но сти и ре кла му да ускла де са 
оп штим трен дом. За те че но ста ње у ма р ке тин гу „Зве зда ра те а тра“ било 
је та кво да су се ак тив но сти сво ди ле на огла ша ва ње, и то са мо на огла-
се у штам па ним ме ди ји ма, од но сно огла ша ва ње ре пер то а ра. Са рад ња 
са ме ди ји ма је би ла сла ба јер је на прес-кон фе рен ци ја ма би ло при сут-
но 5-6 ре дак ци ја, а од но си са ме ди ји ма сво ди ли су се на огла ша ва ње 
и са рад њу са ме ди ји ма ко јих је би ло ма ло или их уоп ште ни је би ло, и 
за кљу чак је био да је рад био ама тер ски, без пла на и стра те шког про-
ми шља ња, и то је би ла по ла зна тач ка у про ми шља њу уна пре ђе ња 
про мо ци је.

Про мо ци ји пред ста ве при ла зи ли су из раз ли чи тих угло ва и та ко 
гра ди ли мо за ик ин фор ма ци ја, ко ји кад се сло жи, у ства ри „при ча при-
чу“ о пред ста ви. Мар ке тинг ни је бес плат на ак тив ност, он ко шта. Ка ко 
у по чет ку ни су има ли до вољ но фи нан сиј ских сред ста ва, тра жи ли су 
све мо гу ће на чи не ко ји ни шта не ко шта ју, а то су про мо тив не ак тив-
но сти ко је зах те ва ју огро ман рад. То је био пе ри од уче ња, ни је би ло 
фи нан сиј ских сред ста ва, а кад се по ди гла про да ја, од мах су по че ли да 
ула жу у мар ке тинг. 

У про мо тив ним ак тив но сти ма не иду ди рект ним пу тем да про мо-
ви шу са мо пред ста ву већ на сто је да су при сут ни у раз ли чи тим ме ди ји ма 
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ко ји ни су на ме ње ни са мо за кул ту ру (Ју ма ма, Ку ли нар ка7 и сл.), по-
твр ђу ју ћи да се пра ва про мо ци ја и ре кла ма „да нас на ла зи упра во ту: 
у ди зај ну дру штве ног, у ве ли ча њу дру штве ног у свим ње го вим об ли-
ци ма, у стра сном, упор ном до зи ва њу из ве сног дру штве ног за ко јим се 
осе ћа ве ли ка по тре ба“ (Бодријар 1991: 94–95). Опре де ли ли су се да бу ду 
упор но при сут ни, али не агре сив ни. Да нас ме ди ји пре у зи ма ју ин тер-
вјуе и при че, за то им пра ве се ри је тек сто ва ко је пла си ра ју у раз ли чи-
тим ме ди ји ма.

У ра ду са елек трон ским ме ди ји ма8 сми шља ју раз ли чи те те ме, па 
су та ко осми сли ли „Отво ре ни сту дио“ из три гра да, ТВ еми си ју у ко-
јој су по ве за ли оп шту те му пред ста ве са ак ту ел ним зби ва њи ма у зе мљи 
– ми грант, ми гра ци је, и „про ву кли“ при чу о пред ста ви. Мар ке тинг 
слу жба не пре пу шта ме ди ји ма да са ми сми шља ју при че, већ пла си ра 
соп стве ну при чу и го сто ва ња у елек трон ским ме ди ји ма су ком плет но 
осми шље на јер обез бе ђу ју при пре мље на пи та ња, са го вор ни ке, кре и-
ра ју це лу при чу. У по чет ку су глум ци пру жа ли от пор и ни су хте ли да 
уче ству ју у ова квим про мо тив ним ак тив но сти ма, јер је лак ше са мо 
од и гра ти пред ста ву док је не ко дру ги про да је. Али вре ме ном су се 
глум ци и ау то ри опу сти ли и при хва ти ли да бу ду део ак ци ја ко је ће 
про да ва ти пред ста ву, а пред ста ву про да је све – по де ла, ау тор ска еки па 
и мар ке тинг. И да ље по сто је ан сам бли пред ста ва ко ји су ин ди фе рент ни 
и не ће да уче ству ју у мар ке тин шким ак тив но сти ма, али су у по зо ри-
шту про на шли на чин да са ми ком пле ти ра ју ин тер вјуе. 

У „Зве зда ра те а тру“ ка жу да да нас не ма ју ве ли ке спон зо ре али 
има ју мно го ма лих.9 Ус пе ли су да осми сле дво го ди шње ин клу зив не 
ак ци је и про на шли су спон зо ра и парт не ра – Ја пан та ба ко кор по ра ци ју. 
Пр ва ак ци ја ко ју су ура ди ли би ле су пред ста ве са си мул та ним срп ским 
зна ков ним је зи ком, а ор га ни зо ва ни су и раз го во ри са глум ци ма; тре-
нут но те че дру ги дво го ди шњи ци клус – „ли це ули це“. То су ак ци је у 
ко ји ма по зо ри ште на сто ји да про на ђе шта оно као по зо ри ште мо же да 
учи не за сво ју за јед ни цу, а ак те ри су ли ца ко ји ма је по све ће на ма ни фе-
ста ци ја, а не по зо ри ште. Не ка да је ре кла ма но си ла по ру ку чи сто еко-
ном ске при ро де: „Ја ку пу јем, ја тро шим, ја ужи вам“. Да нас се у свим 
об ли ци ма по на вља: „Ја гла сам, ја уче ству јем, ја сам при су тан, ме не се 
то ти че“ (Бодријар 1991: 95).

7 На при мер: ка да у пред ста ва ма са ре дов ног ре пер то а ра про на ђу глум це ко ји су спе-
ци фич ни по не че му: има ју ви ше де це, ба ве се ку ва њем и сл.

8 „Ла гу на ра дио“ број не еми си је са за ни мљи вим при ча ма, ТВ Пр ва еми си ја 150 ми ну та 
и Ју тро.

9 Ви на ри је, ко зме ти ка, по зо ри шна шмин ка за две го ди не и сл.
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Стра те шки циљ: но ви ви зу ел ни иден ти тет
Ако се под од ре ђи ва њем иден ти те та под ра зу ме ва, по ред су бјек тив-

ног по и ма ња са мог се бе, и ства ра ње сли ке дру гих о на ма, под ви зу ел ним 
иден ти те том мо же мо под ра зу ме ва ти на чин на ко ји се ре пре зен ту је мо 
(ристовски 2017: 155). Кре и ра ње ви зу ел ног иден ти те та пред ста вља 
кре и ра ње из ра за, а из раз мо же да се де фи ни ше „као на чин ор ган ског 
или нео р ган ског по на ша ња ко ји се ис по ља ва у ди на мич кој по ја ви опа-
жај них пред ме та или до га ђа ја“ (арнхајм 1987: 374). Ако се ко му ни ка-
ци ја де фи ни ше као еле мен та ран про цес са оп шта ва ња, оп ште ња, зна-
че ња, али и на чин од ви ја ња тог про це са, а са ма ко му ни ка ци ја сма тра 
„од но сом пре ма око ли ни“ (томић 2003: 11–27), он да под ви зу ел ном 
ко му ни ка ци јом мо же мо под ра зу ме ва ти про цес са оп шта ва ња по зо ри-
шне ин сти ту ци је ка свом окру же њу (ши рем и ужем) кроз сред ства 
ко му ни ка ци је (ристовски 2017: 156).

Ви зу ел ни иден ти тет по зо ри шта / уста но ва кул ту ре игра зна чај ну 
уло гу у на чи ну на ко ји се та ор га ни за ци ја „пре зен ту је“ пре ма уну тра-
шњем или спо ља шњем окру же њу (за по сле ни, пу бли ка, не пу бли ка, 
осни ва чи, ме ди ји). Њи ме се, у це ли ни гле да ју ћи, из ра жа ва ју вред но сти, 
стре мље ња и ка рак те ри сти ке по зо ри шта у кул тур ном жи во ту уоп ште. 
Ин фор ма ци ја ма ко је се пла си ра ју, кроз ви зу ел ну по ру ку, до да је се но-
во зна ње, фор ма ко јом се то зна ње об ли ку је и свр сис ход ност – по ру ка 
о ди мен зи ји де лат но сти. Иден ти фи ка ци ја по ста је кру ци јал на за за по-
сле не, а ви зу ел ни иден ти тет ве ро ват но игра сим бо лич ну уло гу у кре-
и ра њу та кве иден ти фи ка ци је. За ви зу ел ни иден ти тет чи ја је функ ци ја 
да са оп шта ва по ру ке јед не ор га ни за ци је, ка рак те ри стич но је да се то 
са оп шта ва ње про ду ку је кроз не ки знак, као ком плек сан си стем, а зна-
че ње је ком по нен та ствар ног људ ског де ло ва ња (ристовски 2017: 156).
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Ва жно је, та ко ђе, да ор га ни за ци ја ко му ни ци ра о стра те шким аспек-
ти ма по зо ри шног ви зу ел ног иден ти те та. За по сле ни мо ра ју да по се ду-
ју зна ње о ви зу ел ном иден ти те ту, о ње го вој уло зи у ви дљи во сти и 
пре по зна тљи во сти ор га ни за ци је, али и о аспек ти ма „при че“ ко ја се 
на ла зи у по за ди ни са мог ви зу ел ног иден ти те та. При ча тре ба да об ја-
сни за што ди зајн опи су је ор га ни за ци ју и шта је ди зајн у свим ње го вим 
еле мен ти ма на ме ра вао да при ка же и ис ка же (ристовски 2017: 157).

У ана ли зи соп стве ног ви зу ел ног иден ти те та у по зо ри шту су за кљу-
чи ли да их је вре ме пре га зи ло и ла ко су се до го во ри ли да им је по треб-
на про ме на. Ло го је био за ста рео, по сто јао је по ку шај ре ди зај ни ра ња, 
али ни је био успе шан, па су се вра ти ли на ста ри знак.

Раз ми шља ју ћи о но вом ло гоу, раз го ва ра ли су са ди зај не ром ко ји 
је раз у мео све што су му при ча ли: шта же ле од но вог иден ти те та, шта 
же ле да по зо ри ште бу де да нас, од но сно шта је њи хо во по зо ри ште. Нови 
ви зу ел ни иден ти тет при ме њу је се на све из ра зе „Зве зда ра те а тра“. 
Про јект ни си стем, као на чин на ко ји „Зве зда ра те а тар“ функ ци о ни ше 
у ди зај ну про мо тив ног ма те ри ја ла пред ста ва, увек је до во дио до вели-
ких раз ли ка, а на ме ра је би ла да се зна да је у пи та њу упра во „Зве зда ра 
те а тар“. Но ви ви зу ел ни иден ти тет је од ре дио стан дард и окви ре у ко-
ји ма се са да ра де про мо тив ни ма те ри ја ли за пред ста ве.
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Но ви ви зу ел ни иден ти тет при хва ти ли су и за по сле ни и пу бли ка 
за то што пред ста вља су шти ну тог по зо ри шта. Прес-кон фе рен ци ја за 
про мо ци ју но вог иден ти те та би ла је кључ на за раз у ме ва ње за по сле них, 
она је до шла на кра ју про ме не, а оно што су чу ли по мо гло им је да све 
схва те и раз у ме ју. Има ју успе шан уну тра шњи мар ке тинг у ко ји су 
укљу че ни сви, у све ак тив но сти, па са го сто ва ња из ве шта је ша љу и 
гар де ро бе ри и про ду цент и мај сто ри тех ни ке.

Стра те шки циљ: дру штве не мре же10

„Дир ке мо ва со ци о ло ги ја умет но сти оста је у окви ри ма кан тов ских 
под сти ца ја, с том раз ли ком што – а упра во та раз ли ка и је сте у осно ви 
со ци о ло ги је умет но сти – ви ше ни је реч о ди рект ној ко му ни ка ци ји 
пред ме та са су бјек том, већ са по је дин цем ко ји је члан гру пе“ (кон 2001: 
102). 

Иа ко се у те о ри ји ко му ни ка ци ја из но си ми шље ње да је нај бо ља 
ко му ни ка ци ја она ко ја је „нај бо га ти ја“ – „ли цем у ли це“, од но сно ко-
му ни ка ци ја ужи во два са го вор ни ка, „из гле да да је ди ги тал на тех но-
ло ги ја у овој обла сти до ве ла до сво је вр сне раз ме не, да је бо гат ство 
са др жа ја за ме ње но за ефи ка сност, све при сут ност, бр зи ну и ла ко ћу, да 
је до не ла но во ко му ни ка ци о но сред ство ко је ну ди зна ча јан на пре дак 
на по љу по год но сти ко му ни ци ра ња и ла ко ће ње ног ус по ста вља ња, али 
по це ни од ри ца ња од свег бо гат ства ко је кра си не по сред ни су срет два 
људ ска би ћа“ (тодоровић 2017: 113).

По ја вом и ра стом дру штве них мре жа по ја вио се но ви ме диј ко ји 
при сва ја ју и при вред не ор га ни за ци је али и по зо ри шне уста но ве да би 
га ко ри сти ле у ко мер ци јал не и мар ке тин шке свр хе, а ин тер нет као 
нај ва жни ји еле мент ко му ни ка ци о ног си сте ма се „по ја вљу је и као је дан 
од нај ва жни јих ре сур са ин ду стри је услу га“ (тодоровић 2017: 78). Дру-
штве не мре же иза зи ва ју осе ћај при пад но сти од ре ђе ној гру пи. Чеј ко 
сма тра да љу ди ко ри сте ме ди је и тех но ло ги је да би ства ра ли окру же-
ња у ко ји ма жи ве и ус по ста вља ју од но се а ди ги тал но до ба је до не ло 
пре но си вост као нај у пе ча тљи ви ју ка рак те ри сти ку (чејко 2019: 55). 
Дру штве не мре же као про сто ри, ак тив но сти и ве зе ко је се у њи ма 
ства ра ју „мо гли би се опи са ти као со ци о мен тал ни јер се ве зе ус по ста-
вља ју ме ђу љу ди ма а на ста ју и одр жа ва ју се ви ше ког ни тив но не го 
фи зич ки“ (чејко 2019: 55). Дру штве на мре жа, као за јед ни ца, об у хва та 
раз ли чи те дру штве не ин тер ак ци је (ре дов не, ша блон ске, пер со на ли-
зо ва не), сце ци фич ност је да у „њој се раз ви ја за јед нич ки иден ти тет, 

10 Дру штве на мре жа је у осно ви скуп ма ги стра ла дуж ко јих се раз ме њу ју и ја ча ју дру-
штве на по др шка, ре сур си и дру штве не ве зе (чејко 2019: 63).
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кул ту ра, свр ха и суд би на љу ди, као и осе ћај за јед ни штва и при пад но-
сти“ (чејко 2019: 60).

Раз во јем дру штве них мре жа по ја ви ла се ди фе рен ци ја ци ја у он лајн 
за јед ни ца ма ко је су раз ме њи ва ле раз ли чи те по ру ке, па су се по ја ви ле 
„спе ци фич не вир ту ел не за јед ни це оку пље не око не ке за јед нич ке те ме, 
од ре ђе не вр сте му зи ке, хо би ја, игре од но сно би ло че га што за ни ма све 
чла но ве те гру пе“ (тодоровић 2017: 116).

Ана ли зи ра ју ћи по чет но ста ње у ра ду са дру штве ним мре жа ма, у 
„Зве зда ра те а тру“ су кон ста то ва ли да су дру штве не мре же по сто ја ле, 
Феј сбук пре све га, али ја ко сла бе; Феј сбук је имао 472 пра ти о ца. Све 
је ра ђе но без про ми шља ња да је то ме диј ко ји мо же да по ве ћа про да ју 
ула зни ца.

Да нас Феј сбук има 62.000 а Ин ста грам 23.000 пра ти ла ца. По зо-
ри ште се во ди так ти ком да оно тре ба да иде ка пу бли ци, а то мо же 
пу тем дру штве них мре жа или ин тер нет пре зен та ци ја.

Стра те шки циљ: уна пре ђе ње сај та по зо ри шта
Про цес ко му ни ка ци је по зо ри шта са сво јом пу бли ком и не пу бли-

ком је про цес ко ји је као не ка струк ту ра у стал ном на ста ја њу, као 
про цес ко ји се одр жа ва „ар ти ку ла ци јом по ве за них прак си, од ко јих 
сва ка, ипак, за др жа ва сво ју по себ ност и вла сти ти спе ци фич ни мо да-
ли тет, вла сти те фор ме и усло ве по сто ја ња“ (хол 2013: 7). Ме ђу соб на 
ко му ни ка ци ја „не оства ру је се ни ка да кроз тран спа рент ност са др жа-
ја, већ кроз игру има ги нар них еле ме на та и ин тер су бјек тив но сти, што 
прет по ста вља ства ра ње сми сла ко ји за јед нич ки по ста је овла да ва њем 
сен зи бил них ефе ка та но вих тех но ло ги ја“ (кон 2001: 115). Ин тер нет 
као но ва тех но ло ги ја до нео је ве ли ке иза зо ве и мо гућ но сти за раз вој 
ко му ни ка ци је по зо ри шних уста но ва, а „ин фор ма ци о не ма ги стра ле, 
скре та ње ка он лајн си сте ми ма, пре чи це ко је ну ди ин тер нет, отва ра ју 
про стор за раз вој“ (кон 2001: 113), ства ра ју ћи мо гућ ност да у про це су 
ко му ни ка ци је са дру ги ма из гра де но ве дру штве не про сто ре (чејко 
2019: 65).

Ана ли зи ра ју ћи ста ри сајт, у по зо ри шту су за кљу чи ли да је био у 
ло шем об ли ку, да су има ли „ка баст“ и не а жу ри ран сајт, да је ди зајн 
био у там ним бо ја ма – што је мо жда по сле ди ца чи ње ни це да ка да су 
се сај то ви по ја ви ли ве ро ват но је тад ма ње па жње по кла ња но из гле ду 
сај та. Сајт је био пре ва зи ђен, ка баст, оп те ре ћен не по треб ним ин фор ма-
ци ја ма, био је ви ше ар хив ски а не жив у свр ху оба ве шта ва ња пу бли ке. 
За то су ра ди ли но ви сајт, из по чет ка, са но вим ди зај ном, а ка сни је су 
уба ци ли и но ви ви зу ел ни иден ти тет. Сајт и дру штве не мре же „Зве зда-
ра те а тра“ на ме ње ни су пу бли ци ко ја во ли и пра ти кул ту ру. Сајт је 
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на ме њен нај ши рој пу бли ци али и љу ди ма из ку ће. Он слу жи про мо-
ци ји по зо ри шта као це ли не али и про мо ци ји пред ста ва.

Њуз ле тер је та ко ђе зна ча јан ин стру мент мар ке тинг слу жбе „Зве-
зда ра те а тра“, на ње му има ју око 23.000 прет плат ни ка ко ји јед ном ме-
сеч но до би ја ју пи смо са ме сеч ним ре пер то а ром за на ред ни ме сец – прак-
тич но пр ви ви де ре пер то ар. „Те плат фор ме до пу њу ју пр во бит не тек сто-
ве пру жа ју ћи но ве ин фор ма ци је и мо гућ но сти за по ве зи ва ње са дру гим 
гле да о ци ма“ (чејко 2019: 212). Њуз ле тер је по тен ци јал ко ји се још 
мо же ко ри сти ти и има мо гућ но сти за да љи раз вој ко му ни ка ци је са 
пу бли ком.

Уз врат не ин фор ма ци је од пу бли ке до би ја ју у ко мен та ри ма на Фејс-
бу ку и Ин ста гра му, слу жба по зо ри шта с вре ме на на вре ме пра ви ан ке те 
да ви ди где су тре нут но, ка ко пу бли ка ре а гу је на од ре ђе не ак ци је, да 
љу ди ви де ве сти и слич но.

На сај ту има ју и Блог са ве то ва ли ште за по зо ри ште, где от кри ва ју 
про бле ме ко ји се ти чу бон то на у по зо ри шту, а блог се до бро по ка зао 
јер је то по мо гло да љу ди осве сте не ке прин ци пе. На при мер, ка да се 
де сио ин ци дент да је пу бли ка ка сни ла на пред ста ву 20 ми ну та, ни су их 
пу сти ли у са лу, то је иза шло у но ви на ма, а они су по кре ну ли те му на 
бло гу и те ма се про ши ри ла, и до би ли су пу но раз ли чи тих од го во ра. 
„Ин тер нет је отво рио вра та још јед ном ви ду јав не ко му ни ка ци је, ово-
га пу та по је дин ца (чи је је име по зна то у јав но сти) ко ји по ку ша ва да 
ус по ста ви ди ја лог и рас пра ву са за ин те ре со ва ни ма. Та по ја ва има и свој 
на зив ‘блог’...... то су не фор мал на ди ску си о на ме ста на ин тер не ту“ 
(тодоровић 2017: 117). Кључ но на бло го ви ма је да се пу бли ци од мах од-
го во ри, или што бр же.

Упра ва и мар ке тинг по зо ри шта „Зве зда ра те а тра“ иден ти фи ко ва-
ли су зна чај и ути цај про да је ула зни ца на бла гај ни по зо ри шта, про мо-
ци ју, сајт и дру штве не мре же, а на рав но и ви зу ел ни иден ти тет, као 
фак то ре ко ји су се од ра жа ва ли на по пу ње ност са ле, па са мим тим и 
ди рект но на фи нан сиј ски ефе кат по сло ва ња по зо ри шта. „Зве зда ра те-
а тар“ је из гу био ко рак са са вре ме ним на чи ном по сло ва ња, за у ста ви ли 
су се у не ком дру гом вре ме ну. За то су про ме ни ли стра те ги је и ус по-
ста ви ли стан дар де – што су при хва ти ли нај пре за по сле ни, а за тим и 
пу бли ка и кон ку рен ци ја. 

Мо же мо за кљу чи ти да се у кре и ра њу и им пле мен ти ра њу стра те-
ги ја мар ке тин га у „Зве зда ра те а тру“ се ри о зно, план ски, ам би ци о зно и 
про ми шље но ра ди на про мо ци ји пред ста ва и по зо ри шта. Мар ке тинг-
-струч њак по зо ри шта ме сеч но се ин фор ми ше о но ви те ти ма у ин тер нет 
мре жи, слу ша се ми на ре ко ји су бес плат ни, члан је не ко ли ко гру па 
за јед ни це мар ке тин га са ко ји ма раз ме њу је ин фор ма ци је о но ви те ти ма 
и при ме ни но ви те та у по слу, да кле, кон ти ну и ра но се ра ди на ин фор-
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ми са но сти и еду ка ци ји, ко ја је отво ре на за све за по сле не. По чет ни 
ко рак у фор му ли са њу стра те ги ја би ла је ана ли за кон ку рен ци је и соп-
стве не по зо ри шне ку ће, где су пре гле да ли све у соп стве ној ку ћи и 
иден ти фи ко ва ли про блем у соп стве ном за ста ре лом ста њу. Вр ло ла ко 
су иден ти фи ко ва ли и за кљу чи ли шта не ва ља код кон ку рен ци је и за-
кљу чи ли да се све сво ди на про сек, ујед на че ност, на при ступ свих оста-
лих ко ји је био вр ло сли чан. Тех нич ка опре мље ност по зо ри шта је била 
ве о ма ло ша, па је тре ба ло бу квал но све про ме ни ти; од лу ка је би ла да 
се сва ке го ди не ула же у тех нич ку опре мље ност, а кључ ни стра те шки 
пра вац је би ла ди ги та ли за ци ја. Нај ва жни ја стра те ги ја ко ју су уве ли и 
спро ве ли је он лајн про да ја ула зни ца, као пр во по зо ри ште у Бе о гра ду. 
Та ко ђе се мо ра при ме ти ти да се про мо ци ја у нај ши рем сми слу (и сајт 
и дру штве не мре же) спро до ви ве о ма па жљи во и про ми шље но и то на-
рав но до но си ре зул та те, а по зо ри шту уло гу „ли де ра“. Ли дер ска по зи-
ци ја „Зве зда ра те а тра“ до но си „до ми нант ну по зи ци ју на тр жи шту и 
ко ју као та кву при зна је кон ку рен ци ја. Ли дер че сто има ре фе рент ну 
уло гу, те ри вал ске ор га ни за ци је на сто је да је на пад ну, ими ти ра ју или 
из бег ну“ (колБер 2010: 294). Усва ја њем прин ци па мар ке тин га и ње го-
вом при ме ном по зо ри шне ин сти ту ци је мо ра ју да фор ми ра ју, одр жа ва ју 
и ме ња ју свој имиџ, а он је „је дан од ци ље ва, а исто вре ме но и ре зул тат 
мар ке тин га ор га ни за ци је (и/или по је ди на ца-умет ни ка) кул ту ре и умет-
но сти“ (васиЉев, салаи 1993: 39). Имиџ се, за раз ли ку од иден ти те та, 
мо же ла ко ме ња ти, јер се пред ста ва о не кој ор га ни за ци ји ла ко и бр зо 
мо же фор ми ра ти. Пла ни ра ни имиџ „Зве зда ра те а тра“ се кон ти ну и ра но 
спро во ди кроз про мо ци је и ПР ак тив но сти, пу тем ди ги тал них ме ди ја, 
а по прет ход но при пре мље ном пла ну. 
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Lju bi ca M. Ri stov ski 

Chan ge and Im ple men ta tion of a New Mar ke ting Stra tegy for  
the Di gi tal Age in Zve zda ra The a ter

Ca se study

Sum mary

This ca se study de als with a po si ti ve exam ple of the Zve zda ra The a ter in Bel gra de 
in the pro cess of de sig ning and ope ra ti o na li zing new mar ke ting stra te gi es. The in tro duc tion 
of mar ke ting in the a ters in Ser bia was a very long pro cess, so it was in te re sting to study 
a the a ter that re pre sents a le a der in this fi eld. Along with the chan ges in the world, the 
ap pli ca tion of di gi tal tec hno lo gi es is be gin ning to be used al so in our the a ters but im pul-
si vely and wit ho ut a plan. Thus, an exam ple of stra te gic thin king and im ple men ta tion in 
prac ti ce is very sig ni fi cant and must be pre sen ted. The exam ple of this the a ter shows that 
the “self-analysis” of this the a ter ho u se, as well as the analysis of “com pe ti tion” (ot her 
the a ters) are the best star ting pre mi ses of well-con ce i ved and im ple men ted stra te gi es in 
the fi eld of the a ter mar ke ting.

Keywords: mar ke ting ma na ge ment, mar ke ting ma na ge ment stra tegy, di gi tal mar-
ke ting, on li ne tic ket sa les.
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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 
(II)

Ана пет ски и дак тил ски об ли ци рит ма ак сак
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 ( јам пског об ли ка, тро хеј ског, ана пет ског, 
дак тил ског, кре тиј ског и пе он ског об ли ка IV), 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.

Ме ђу нај за сту пље ни јим ме тро рит мич ким обра сци ма рит ма ак сак у 
му зич ко-фол клор ном на сле ђу Бал ка на су ана пет ски (2 + 2 + 3) и дак тил
ски (3 + 2 + 2) об ли ци при сут ни и у во кал ној и у ин стру мен тал ној тра-
ди ци ји. У ана ли зи ра ном кор пу су ме ло ди ја са бал кан ских про сто ра, иден-
ти фи ко ван је и ам фи брах ски (2 + 3 + 2) об лик. Он се ја вља у ру мун ском 
фол кло ру (Ge or Ge sCu 1984: 616–617, пр. 585), у фол кло ру Ру му на из Бугар-
ске (дЖидЖев 1981: 62, пр. 77) и у во кал ној тра ди ци ји Ма ке до није (хаџи
манов 1964: 386, пр. 1). Овај об лик ни је ре ле ван тан за те му овог ра да.
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Ана пет ски об лик 7/16 је дан је од нај у че ста ли јих, нај ви тал ни јих и 
нај ра спро стра ње ни јих у бу гар ском фол кло ру. Ти пи чан је за по ро ди цу 
по зна те бу гар ске игре ръче ни ца, ко ја, по ред хо ра, пред ста вља нај ка-
рак те ри стич ни ји об лик игре у Бу гар ској (младеновић 1973: 129). Као 
што на во ди ет но ко ре о лог Оли ве ра Мла де но вић, тер мин „ра че ни ца“ 
(ръче ни ца) до ла зи од ре чи ръче ник, што на срп ском зна чи ма ра ма или 
кр па, ко ју играч др жи у ру ци и њо ме ма ше то ком игре. Ова игра, у 
ко јој до ла зи до из ра жа ја „иград жийство то“ – умет ност игра ња у над-
и гра ва њу (младеновић 1973: 129),1 из во ди се со ло („по са ме“), у па ру, 
у трој ка ма или у ко лу. Иа ко је ве о ма рас про стра ње на ши ром зе мље, 
сма тра се да је она нај ви ше ве за на за за пад ну Бу гар ску – Шо плук, где 
се игра „нај са вр ше ни ја ра че ни ца“, јер су, по ми шље њу ком по зи то ра 
До бри Хри сто ва, Шо по ви нај ве ћи мај сто ри за сит не, „тро пљи ве“ ко ра ке 
(младеновић 1973: 130, пре ма христов 1913б: 15).2 
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Ана пет ски об лик је ве о ма за сту пљен и у сна жној тра ди ци ји по-
ро ди це ига ра хо ра, ко је се игра ју „у ра че нич ком рит му, па се на зи ва 
хванати ръче ни ци“ (тј. у ко ји ма су игра чи ме ђу соб но по ве за ни). Крај њи 
ре зул тат ра зних про ме на до ко јих је вре ме ном до шло је „хо ро –ра че
ни ца“ – др жа ње као у хо ру (младеновић 1973: 130–131).3 У ви ше пу-

1 Оли ве ра Мла де но вић на во ди да су у ме сту Хле вен у Бу гар ској, се дам де се тих го ди-
на ХХ ве ка, же не и та да игра ле р’че ни цу по је ди нач но, док су му шкар ци игра ли му шку 
р’че ни цу „на хо ро“ (младеновић 1973: 130).

2 Р’че ни ца је до 1800. го ди не, по ми шље њу Ма ри је Са мо ко ли је ве, из во ђе на са мо на 
свад ба ма, као об ред на игра, а тек у XIX ве ку и ка сни је и у дру гим при ли ка ма. Ове по да тке 
до био сам de au di to 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. 

3 Оли ве ра Мла де но вић на во ди да р’че ни ца као спе ци јал на вр ста бу гар ске игре усту па 
пред хо ром, ко ја се, при ма ју ћи ри там р’че ни ца и не ке ње не од ли ке, раз ви ја и тех нич ки и 
стил ски обо га ћу је (младеновић 1973: 131).
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бли ка ци ја бу гар ских ет но му зи ко ло га и ет но ко ре о ло га мо же се ви де ти 
бо гат ство и ра зно вр сност ме ло диј ских ти по ва и ко ре о граф ских обра-
за ца р’ъче ни ца и хо ра – у ин стру мен тал ном или во кал ном из во ђе њу 
– у ко ји ма се осе ћа до след на пул са ци ја ана пет ског об ли ка, у бр жем 
или спо ри јем тем пу (7/16, 7/8, а ре ђе и 7/4): ра до мир ска ръче ни ца, 
дюлгерска ръче ни ца, наръче ни ца (литованиколова 1988: 66–67), 
повърнато хо ро4, на плешене, пешачка, посеница, посадник, цепница 
(тодоров 1976: 49–50), за тим, хо ра: ангеловачка, каменчовата, тарам
бера, бонината, ветренско хо ро (литованиколова 1988: 68–69), као и 
об ред них хо ра: на Ла зар, на пе пе ру да, му шка свад бар ска игра (илиева 
1978: 51, 59–60, 72–72). Овај ме тро рит мич ки обра зац је за сту пљен и у 
во кал ној тра ди ци ји: у ко ле дар ским (stoïn 1928: 33, пр. 135), оби чај ним 
(stoïn 1928: 117, пр. 488), ми то ло шким (stoïn 1928: 351, пр. 1440), љу бав-
ним (stoïn 1928: 460, пр. 1810) и са ти рич ним (stoïn 1928: 850, пр. 3162) 
пе сма ма, као и у игра ма с пе ва њем (stoïn 1928: 1043, пр. 3900, 3901).
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 Мушка сватовска игра / Мъжка свадбарска игра (Илиева 1978: 72-74, пр. 46)
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4 Бу гар ски ет но му зи ко лог Ма нол То до ров је повърнато хо ро увр стио у по ро ди цу р’че
ни ца (тодоров 1976: 49).

Му шка свад бар ска игра / Мъжкасвадбарскаигра (Илиева 1978: 72–74, пр. 46)
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Ана пет ски об лик рит ма ак сак 7/16 (2 + 2 + 3) при су тан је у ве ћи ни 
исто риј ских ре ги ја ши ром Ру му ни је. За бе ле жен је у об ред ним ме ло-
ди ја ма ига ра с ма ска ма, нпр.  кoза (ca pra)5, у сва тов ској пе сми, нпр. 
та шти на пе сма (cîntecul so ac rei) у До бру џи, за тим у ме ло ди ја ма об ред-
них ига ра, нпр. игра ко ко шке ( jo cul găinii) у ју жној Мун те ни ји (oPrea, 
aGa Pie 1983: 89), у сва ки да шњим пе сма ма, пр вен стве но љу бав ним 
(oPrea, aGa Pie 1983: 87), у ко ле дар ским и др. (Ge or Ge sCu 1984: 572–573, 
пр. 530). Мно ге ме ло ди је за игру из ра зних фол клор них под руч ја Ру-
му ни је об ли ку ју се на до след ном пул си ра њу ана пет ског об ли ка, 7/16: 
ко мар чић (țînțărașul), ма ра ма (ma ra ma), чо па ви бриу (brîul șchi op) – 
До бру џа (Ge or Ge sCu 1984: 571, 580, 576, пр. 528, 540, 535), ку ја (cățea ua), 
пла стич ни стол њак(mușama ua) – Тран сил ва ни ја (Ge or Ge sCu 1984: 
575–576, 582, пр. 534, 542), бар ла бо и ул (bar la bo iul) – Мун те ни ја (Geor
Ge sCu 1984:586, пр. 548), гнжул (gînjul) – Мол да ви ја (Ge or Ge sCu 1984: 
585, пр. 547), пе лок (pe loc)6 – Ба нат (Ge or Ge sCu 1984: 620–621, пр. 592).

Оби ље ме ло диј ских ти по ва по зна те по ро ди це ру мун ских на род-
них ига ра под на зи вом ђам па ра ле ле (ge am pa ra le le) пред ста вља ју „си-
но ним“ за ана пет ски об лик, 7/16. Ова игра је нај ви ше везанa за фол клор-
ну ре ги ју До бру џе (Ge or Ge sCu 1984: 574, пр. 533).7 

На про гра ми ма ра ди ја и те ле ви зи ја ши ром Ру му ни је и да нас се 
мо гу чу ти раз не ру мун ске пе сме, ме ло ди је за игру и ин стру мен тал не 
ме ло ди је из До бру џе, у ко ји ма се ја сно осе ћа кон стант на ме тро рит мич-
ка пул са ци ја овог аси ме трич ног об ли ка рит ма ак сак. Иден ти чан об лик 
је та ко ђе за бе ле жен и у ме ло ди ја ма игре ђам па ра ле ле, са иден тич ном 
ме тро рит мич ком пул са ци јом, и из му зич ко-фол клор ног на сле ђа Олте-
ни је и Мун те ни је (Ge or Ge sCu 1984: 576–577, 581, пр. 536 и 541). 

Ру мун ски ком по зи тор Ду ми тру Бу гић (Du mi tru Bug hi ci) на во ди 
да је игра ђам па ра ле ле бу гар ског по ре кла и да се из во ди укруг, у па ро-
ви ма или со ли стич ки, у вр ло жи вом тем пу. Та ко ђе, игра чи мо гу би ти 
по ста вље ни у фор ма ци ју „ле се“, а онај ко ји во ди игру (или јед на де вој-
ка) вр ти ма ра ми цу у рит му ко ра ка (buG hi Ci 1978: 135, пр. 26). Спе ци фичну 

5 Ме ло ди ја об ред не игре ко за (ca pra), са иден тич ном ме тро рит мич ком пул са ци јом, 
за бе ле же на је и у Тран сил ва ни ји (Ge or Ge sCu 1984: 578–579, пр. 538). 

6 Ме ло ди ју ове игре сни мио је фо но гра фом и тран скри бо вао Бе ла Бар ток, 1912. го ди не, 
у ме сту Се ле уш, ко је да нас при па да Ср би ји. Иа ко Бар ток не на во ди име сви ра ча на ви о ли ни, 
из нот ног за пи са мо же се за кљу чи ти да је сви рач из во дио ову ру мун ску ба нат ску ме ло ди ју 
у фу ри о зном тем пу јер је ше сна е сти на јед на ко 557 М.М., Б. Бар ток, I, 472 (Ge or Ge sCu 1984: 
620–621, пр. 592). 

7 Ка пи тал на де ла из обла сти ет но му зи ко ло ги је се у Ру му ни ји на зи ва ју збир ке на ци о
нал ног фол кло ра (co lecție  națională de fol clor). У њи ма се про у ча ва ју ра зни фол клор ни жан-
ро ви или ин стру мен тал на му зи ка са це ле те ри то ри је Ру му ни је. Јед на та ква збир ка је Ру
мун ска на род на игра (Jo cul po pu lar românesc) Кор не ли ју Да на Ђор ђе скуа (Cor ne liu Dan 
Ge or ge scu), на пи са на на 646 стра ни ца, са 600 нот них за пи са (Ge or Ge sCu 1984). 
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рит ми ку ове игре ко ри сти ли су мно ги ру мун ски ком по зи то ри. Је дан 
ре ле ван тан при мер је и То ка та за кла вир Па у ла Кон стан ти не скуа 
(Toc ca ta pen tru pian de Paul Con stan tin te scu).8 

У Ср би ји је ана пет ски об лик, 7/16, од но сно 7/8, за бе ле жен на Ко-
со ву и Ме то хи ји, у ју го и сточ ном и се ве ро и сточ ном де лу зе мље и у 
Сан џа ку. Ја вља се у раз ли чи тим фол клор ним жан ро ви ма: љу бав ним 
пе сма ма у Сан џа ку (васиЉевић 1953б: 98, пр. 274–275), пе сма ма уз 
игру („пе сме ко је се пе ва ју у ко лу“), се ден чар ским пе сма ма (ко је се пе-
ва ју на пре лу) у ис точ ној Ср би ји (манојловић 1953: 53 и 65), ро до љу-
би вим и свад бе ним пе сма ма на Ко со ву и Ме то хи ји (васиЉевић 1950: 
114, 132, пр. 220, 255). Као и у тра ди ци о нал ној му зи ци дру гих зе ма ља на 
про сто ру Бал ка на, овај об лик се и у Ср би ји ја вља нај ви ше у ме ло ди-
ја ма на род них ига ра, ка ко у срп ском, та ко и у вла шком му зич ко-фол-
клор ном на сле ђу. У ју го и сточ ној Ср би ји иден ти фи ко ван је у сле де ћим 
срп ским ме ло ди ја ма за игру: пешачка, бугарка, Елено, Елено моме (Po
Pov 2001: 50, 51, 69, пр. 60, 61, 92, 93), на пчеле, клецка, катанка, дрдавка 
(Po Pov 2002: 36, пр. 25, 51, пр. 36 и 37, 57, пр. 41), ласкавац, једностранка, 
на нож, на сабљу, кесер (Po Pov 2004: 25, 29, 32, 34, 95, пр. 7, 8, 11, 11b, 41). 
У се ве ро и сточ ној Ср би ји (Не го тин ској Кра ји ни и око ли ни За је ча ра) 
при су тан је у ме ло ди ја ма тра ди ци о нал них ига ра ци ган чи ца, ке сер, 

8 Ви ше о то ме, вид.: buG hi Ci 1978: 358–359.

Ђам па ра ле ле
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кле ку цан ка (васић, големовић 1997: 98–99, 107, 140), ри паљ ка (девић 
1990: 228, пр. 158) и дру гих.
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Рипаљка. Снимио и транскрибовао: Драгослав Девић, регија: Јабланица 

(Девић 1990: 228, пр. 158) 
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У тра ди ци о нал ној му зи ци Вла ха из се ве ро и сточ не Ср би је, ана пет-
ски об лик је та ко ђе за сту пљен у ме ло ди ја ма на род них ига ра. Ка ко у 
овом де лу зе мље Ср би и Вла си ве ко ви ма жи ве за јед но, у дру гој по ло-
ви ни ХХ ве ка је при ме ће но да је до шло до де ли мич ног ујед на ча ва ња 
играч ког ре пер то а ра. То се огле да, као што на во ди ет но ко ре о лог Оли-
ве ра Ва сић, у за јед нич ком играч ком ре пер то а ру, истим на зи ви ма ига ра, 
сти лу игра ња, му зич кој прат њи, а ти ме и у ме тро рит мич кој пул са ци-
ји ме ло ди ја. Та ко, нпр. у ор ском на сле ђу Ср ба и Вла ха у Не го тин ској 
Кра ји ни по сто ји пет за јед нич ких ига ра ко је на сли чан или исти на чин 
из во де и Ср би и Вла си.9 Две од њих, ке сер и ци ган чи ца, об ли ку ју се на 
ана пет ски об лик рит ма ак сак (васић 2005: 60, 65). Но, и по ред то га, Вла-
си су ус пе ли да за др же и дру ге ка рак те ри стич не игре у овом об ли ку, нпр. 
опздрâнздрâн (васић, големовић 1997: 39), да ља, та му ја, ур зе ку ца 
(васић, големовић 2005: 21, 25, 31), ста рин ска игра ( joc bătrânesc)10.

9 Реч је о сле де ћим игра ма: влај на (ora de pa tru), ке сер – ki se ru, осми ца, то дор ка и 
ци ган чи ца (васић 2005: 59).

10 Са ет но му зи ко ло шког ста но ви шта дра го це на ис тра жи ва ња о вла шкој тра ди ци о нал-
ној му зи ци ре а ли зо ва ли су Дра го слав Де вић и Ди ми три је Го ле мо вић (девић 1990: 22–126, 

Рипаљка.
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Старинска игра / Joc bătrânesc /. CD 02XI2002/6. Kazivač: Слободан Марковић, 69 г., виолина.

Снимио и транскрибовао: Нице Фрациле, регија: Крајова / Румунија, 02. 11. 2002. 

(Слободан Марковић, свирач на виолини, је из Тимочке крајине, а снимак је реализован у Румунији).
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Јед на од срп ских ига ра ко ја се и да нас из во ди у кул тур но-умет-
нич ким дру штви ма је бу гар ка. За сту пље на је у ју го и сточ ној Ср би ји од 
Ни ша и Вла си не до гра ни ца са Ма ке до ни јом и Бу гар ском, под слич ним 
или раз ли чи тим на зи ви ма: бу гар ска, бу гар чи ца, пе шач ка, пе шач ки, 
р’че ни ца (васић 2005: 38). Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је р’че ни ца 
јед на од нај по зна ти јих ига ра у Бу гар ској, о че му је већ би ло ре чи, те 
да се у ју го и сточ ној Ср би ји су сре ће под иден тич ним или слич ним 
на зи ви ма, а да се при том ње на ме ло ди ја об ли ку је та ко ђе на ана пет ском 
об ли ку рит ма ак сак, мо же се прет по ста ви ти да је игра бу гар ка на ста ла 
под ути ца јем бу гар ског фол кло ра. За ни мљи во је ис та ћи да се ме ло ди-
је игре бу гар ка, за бе ле же не у За пла њу, Врањ ском по љу и Вла ди чи ном 

236–326; големовић 2016: 221–331). Но, ве ру јем да би све о бу хват ни ја и си сте ма тич ни ја ис тра-
жи ва ња вла шког фол кло ра от кри ла да ле ко ве ћи број тра ди ци о нал них ме ло ди ја у ко ји ма се 
осе ћа пул са ци ја ме тро рит мич ких обра за ца рит ма ак сак.

Ста рин ска игра / Joc bătrânesc /. CD 02XI2002/6. Казивач: Слободан Марковић, 69 г., виолина.
Снимио и транскрибовао: Нице Фрациле, регија: Крајова / Румунија, 2. 11. 2002.
(Слободан Марковић, свирач на виолини, из Тимочке је Крајине, а снимак је реализован у Румунији.)
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Ха ну ме ђу соб но пот пу но раз ли ку ју, док је ме тро рит мич ка пул са ци ја 
иден тич на – ана пет ски об лик (Po Pov 2001: 51, 53, пр. 61, 63, 64).11 

Ана пет ски об лик 7/16 ни је ти пи чан за му зич ко-фол клор но на сле ђе 
Ма ке до ни је. Ана ли зом нот них при ме ра из ра зних пу бли ка ци ја мо же 
се кон ста то ва ти да је ве о ма рет ко при су тан у во кал ној тра ди ци ји (фир
фов 1953: 172). За бе ле жен је у по је ди ним љу бав ним пе сма ма и игра ма 
с пе ва њем (васиЉевић 1953а: 67–68, пр. 171, 172 и стр. 85, пр. 213). У 
ве ћој ме ри се ја вља и у играч ком ре пер то а ру ора: ба ба Гур га оро, ба
бар ско оро (об ред но), бе ран че оро, ва си ли чар ско оро (об ред но), Еле но 
мо ме оро, сит на та оро, тр нов ка ре че ни ца, ци ган чи ца оро, ше сти ца 
оро (џимревски 1996: 271, 272, 274, 308, 309, 314, 318, пр. 15, 17, 20, 37, 
371, 380, 422, 463), тоско оро (џимревски 2000: 243–244, пр. 94).12
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Тоскo оро. Казивач: Томе Трајков, р. 1900 г. Снимио и транскрибовао: Боривоје Џимревски, 31. 01. 1968, 

м.л. 1154, Раштак, Скопско (Џимревски 2000: 243-244, пр. 94)
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11 Ме ло диј ска ли ни ја бу гар шти це се, ме ђу тим, из во ди у 3/8 так ту (Po Pov 2001: 52, пр. 62).
12 У при ме ри ма 171 и 172 ме трич ка је ди ни ца је осми на (васиЉевић 1953а: 67–68), док 

у свим оста лим при ме ри ма је ше сна е сти на.

Тоско оро. Казивач: Томе Трајков, р. 1900 г. Снимио и транскрибовао: Боривоје Џимревски, 31. 1. 1968,
м.л. 1154, Раштак, Скопско (Џимревски, 2000: 243–244, пр. 94)
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Ме ђу на ве де ним при ме ри ма на ла зи се и тр нов ка р’че ни ца са иден-
тич ном ме тро рит мич ком пул са ци јом као и р’че ни ца у Бу гар ској. То је 
сва ка ко при мер ко ји пред ста вља по ве за ју ћу нит са бу гар ском тра ди-
ци о нал ном му зи ком. 

Ана пет ски об лик са ме трич ком је ди ни цом осми ном при су тан је 
и у грч ком фол кло ру, на ро чи то у се вер ној Грч кој, у ме ло ди ји по зна те 
му шке игре ман ди ла до, ко ја се из во ди у фор ма ци ји „ле се“.13 У овом 
де лу Грч ке, овај ме тро рит мич ки об лик за бе ле жен је и у по је ди ним 
об ред ним пе сма ма (răDulescu 1972: 184), у ме ло ди ја ма по зна те игре 
кalamatianos (sa die 1980в: 677), као и у ме ло ди ја ма чо бан ских ига ра, 
нпр. topanίsti kos (Pan te lis 1993: 351, пр. 53). Мно ге ин стру мен тал не 
ме ло ди је ди ја тон ске и хро мат ске струк ту ре се из во де у ана пет ском 
об ли ку, 7/8, на ра зним тра ди ци о нал ним му зич ким ин стру мен ти ма: 
ка нун, ла у та, ли ра,14 кла ри нет, ви о ли на и дру ги (sa die 1980в: 675). 
Иа ко се ве ћи на грч ких ме ло ди ја за игру из во де у сред њем или чак 
спо ри јем тем пу (sa die 1980в: 677), то се не мо же ре ћи за ме ло ди ју игре 
man ti la tos из за пад не Тра ки је („Thra ce“) у Грч кој.

 

e_e_e. = 64-70
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Mantilatos. Spyridakis-Peristeris (Typoboла 1992: 69, пр. 3)
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У тур ској тра ди ци о нал ној му зи ци ја вља се пре те жно ана пет ски 
об лик са ме трич ком је ди ни цом осми ном у ис точ ном де лу зе мље, под 
на зи вом „usul man dra“, од но сно „ри там ман дра“, ко ји је ка рак те ри сти-
чан за ме ло ди ју на род не игре ho ron. Овај об лик рит ма ак сак је за бе-
ле жен и у дру гим на род ним игра ма: la zi ko, ser ra, let si na, iko si na 

13 По сле ко ла се обич но ја вља ле са – ла нац игра ча по ста вље них у пра вој ли ни ји или 
у две на спрам не вр сте са прав цем кре та ња ле во и де сно, на пред и на зад.

14 У Ср би ји се овај кор фо ни ин стру мент са три жи це на зи ва ће ма не.



156

(răDulescu 1972: 38, 55, 77), као и у во кал ној тра ди ци ји. Ка ко сти хо ви 
тур ских пе са ма че сто не ко ре спон ди ра ју са ме тро рит мич ком пул са-
ци јом ана пет ског об ли ка, не рет ко до ла зи до ку му ла ци је по је ди них 
ме трич ких је ди ни ца, што се мо же ви де ти и из сле де ћег при ме ра:

 

Yay la- çi me- ni- bu dur- O tur- sev di-

™
™

™
™

 

ği mo- tur- Şu yay la- nin dü zü- ne-

™
™

 

Son ge li- şi- miz- bu dur.-
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Пример 24
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Ово је трава моје висоравни / Yayla çimeni budur. Запис: Cemile Cevher, регија: Görele / Çevuşiu 

(TRT, БР. 1322, 24. 05. 1977)
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У ал бан ском фол кло ру, као што на во ди му зи ко лог Ло ренц Ан то ни 
(Lo renc An to ni), „сед мо дел ни такт“ се, као са мо ста лан, ја вља обич но 
„са тро де лом на по чет ку“, 7/8 (3 + 2 + 2), тј. као дак тил ски об лик, „а у 
из у зет ним слу ча је ви ма и са тро де лом на кра ју“, 2 + 2 + 3, тј. као ана-
пет ски об лик (an to ni 1963: 485).15 

У ана ли зи ра ном кор пу су ме ло ди ја са бал кан ских про сто ра иден-
ти фи ко ван је још је дан ме тро рит мич ки обра зац – ам фи брах ски об лик, 
7/16 (2 + 3 + 2). Он се ја вља у ру мун ском фол кло ру (Ge or Ge sCu 1984: 
616–617, пр. 585), од но сно 7/8 (2 + 3 + 2), у фол кло ру Ру му на из Бу гар ске 
(дЖидЖев 1981: 62, пр. 77), као и у во кал ној тра ди ци ји Ма ке до ни је (ха
џиманов 1964: 386, пр. 1). Овај об лик, ме ђу тим, ни је ре ле ван тан за те му 
овог ра да.

Дак тил ски об лик, 7/8, или 7/16, нај ка рак те ри стич ни ји је и нај за сту-
пље ни ји ме тро рит мич ки обра зац у тра ди ци о нал ној му зи ци Се вер не 
Ма ке до ни је. Услед ње го ве ве ли ке уче ста ло сти у ма ке дон ској фол клор-
ној му зи ци (32%), по је ди ни ет но му зи ко ло зи га на зи ва ју „ма ке дон ска 

15 У свом ра ду „Me trič ki ob li ci u šip tar skoj na rod noj mu zi ci“ Ан то ни је при ло жио све га 
јед ну ал бан ску пе сму „са тро де лом на кра ју“ (6b), али не на во ди ни ка кве по дат ке о овом 
нот ном за пи су (an to ni 1963: 486). 

Ово је трава моје висоравни
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сед мор ка“ (хаџиманов 1964: 385).16 У збир ци М. Ва си ље ви ћа Ју го сло
вен ски му зич ки фол клор II, Ма ке до ни ја, од укуп но 400 за бе ле же них 
пе са ма, чак се пе ти на за сни ва на дак тилс ком об ли ку, са ме трич ком 
је ди ни цом осми ном. О за сту пље но сти овог об ли ка у ма ке дон ском 
фол кло ру го во ри и чи ње ни ца да је он при су тан у ра зно вр сним фол-
клор ним ка те го ри ја ма: игре с пе ва њем, љу бав не пе сме, сва тов ске, ро-
до љу би ве, чо бан ске, ша љи ве, де чи је пе сме уз игру и дру ге (васиЉевић 
1953a: 52–88). 

Дак тил ски об лик за бе ле жен је и у ма ке дон ској ин стру мен тал ној 
тра ди ци ји, на ро чи то у по зна тој ме ло ди ји ма ке дон ско оро, ко ја се че сто 
ја вља и у бу гар ском фол кло ру (тодоров 1976: 53–54). Он има ши ро ку 
при ме ну у ве ли ком бро ју ора, којa се из во де у ве о ма бр зом тем пу, 7/16: 
ар на ут ско оро, ва си ни чар ско оро, га ла ма тја оро, жен ско ста ро вре
мен ско оро, за јач ко оро (об ред но), ку мо во оро (сва тов ско), кр стач ка 
ста ра оро, по па ди но оро, сит но ма ке дон ско оро (џимревски 1996: 270, 
272, 273, 275, 276, 281, 284, 295, 307, пр. 5, 21, 28, 47, 54, 110, 140, 243, 
359), ра тев ско оро (џимревски 2000: 313, пр. 154) и дру го.

Вла си из Ма ке до ни је, по зна ти још и као armăneshci, не гу ју сво ју 
тра ди ци о нал ну му зи ку под сна жним про це сом акул ту ра ци је. То се да 
ви де ти и из Ан то ло ги је вла шких пе са ма, ау то ра Хри стуа Му ла ра (Hri-
stu Mu lar), ве ли ког ен ту зи ја сте по но сног на сво је по ре кло (Mular 2008). 
Он је тран скри бо вао 50 вла шких тра ди ци о нал них пе са ма ове ет нич ке 
за јед ни це, у ко ји ма се осе ћа сна жан ути цај ма ке дон ске ме три ке и рит-
ми ке. Као по ве за ју ћа нит са ма ке дон ском тра ди ци о нал ном му зи ком, 
дак тил ски об лик, од но сно „ма ке дон ска сед мор ка,“ ја вља се у ви ше од 
тре ћи не об ја вље них пе са ма Вла ха из Ма ке до ни је (Mular 2008: 17, 21, 
27, 30, 33, 37, 44, 55, 59, 71, 73, 81, 83, 89, 95, 101, 105, 108, 109). 

16 До на ве де ног про цен та за сту пље но сти дак тил ског об ли ка, од но сно „ма ке дон ске 
сед мор ке“, у ма ке дон ском фол кло ру, Ва сил Ха џи ма нов је до шао на осно ву ана ли зе 4467 
ма ке дон ских пе са ма (хаџиманов 1964: 397). „Ма ке дон ска сед мор ка“, по ње го вом ми шље њу, 
но си по себ но рит мич ко, ме трич ко и фо не тич но обе леж је „у од но су на ју го сло вен ске на роде 
и на ро де ван Ју го сла ви је“ (хаџиманов 1964: 389).
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Ратевка оро. Снимио: Ганчо Пајтонџиев, м. л. 433. Запис: Боривоје Џимревски, м. л. 433

(Џимревски 2000: 313, пр. 154)
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Dea de- soar le- trei bră tsa- te,- ghal' pre gha- lea- o, lai fra te.-
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      Залазак сунца / Deade soarele (Mular 2008: 44)

Пример 26
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Ра тев ска оро. Снимио: Ганчо Пајтонџиев, м. л. 433. Запис: Боривоје Џимревски, м. л. 433
(Џимревски 2000: 313, пр. 154)
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У му зич ко-фол клор ном на сле ђу Ал ба ни је, Ал ба на ца са Ко со ва и 
Ме то хи је и Се вер не Ма ке до ни је, дак тил ски об лик 7/16 има ши ро ку 
при ме ну у во кал ној тра ди ци ји и ја вља се у пе сма ма ко је се из во де једно-
гла сно или дво гла сно (shu Po 1997: 158, пр. 182, 183; 167, пр. 194; kru ta 
1990: 106). Ши ром Ал ба ни је нај ви ше је, ме ђу тим, за сту пљен дак тил-
ски об лик, 7/8. Он је, ипак, ма ње при су тан у фол клор ној му зи ци на 
ју гу зе мље, а мно го ви ше у се вер ној Ал ба ни ји, као и у тра ди ци о нал ној 
му зи ци Ал ба на ца у ди ја спо ри: на Ко со ву и Ме то хи ји, у Цр ној Го ри и 
Ма ке до ни ји (shu Po 1997: 325).17 

И у ал бан ским пе сма ма у ко ји ма се осе ћа кон стант на ме тро рит-
мич ка пул са ци ја дак тил ског об ли ка, као по ве за ју ћа нит са бал кан ским 
фол кло ром, ја вља се за вр шна ка ден ца на дру гом ступ њу:
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О, патроле, које остајете у кавезу / Moj fellanz' gi rri në kafaze (Antoni 1963: 486, пр. 6a)
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У Ср би ји је дак тил ски об лик 7/8, или 7/16, нај ви ше за сту пљен на 
Ко со ву и Ме то хи ји, у ју го и сточ ном де лу зе мље, у Вој во ди ни код Ру му-
на и Ма ке до на ца, а знат но ре ђе у фол клор ној му зи ци Вла ха из се ве ро-
и сточ не Ср би је. У во кал ној тра ди ци ји Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је овај 
ме тро рит мич ки обра зац, са ме трич ком је ди ни цом осми ном, за бе ле жен 
је у сле де ћим фол клор ним жан ро ви ма: у љу бав ним пе сма ма, пе чал-
бар ским, успа ван ка ма, по ро дич ним пе сма ма, ро до љу би вим и об ред ним 
пе сма ма (васиЉевић 1950: 21, 92, 100, 114, 129, 163). Од 400 пе са ма ко је 
је М. Ва си ље вић увр стио у књи гу Ју го сло вен ски му зич ки фол клор I. 
На род не ме ло ди је ко је се пе ва ју на Ко сме ту, чак 26 ме ло ди ја се об ли-
ку је на дак тил ском об ли ку рит ма ак сак. 

17 Иа ко ве о ма рет ко, дак тил ски об лик се ја вља и са ме трич ком је ди ни цом че твр ти ном 
(shu Po 1997: 325). 

О, патроле, које остајете у кавезу
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У ју го и сточ ној Ср би ји је за бе ле же но не ко ли ко ора у дак тил ском 
об ли ку, од ко јих су по је ди на, по сред ством акул ту ра ци је, при хва ти ли 
срп ски но си о ци фол кло ра из тра ди ци о нал не му зи ке Ма ке до ни је и 
пре не ли усме ним пу тем с ге не ра ци је на ге не ра ци ју: све кр ви но oрo, 
старo oрo (Po Pov 2001: 32–33, 35, пр. 25, 27). Овај об лик се ја вља и у во-
кал ној тра ди ци ји, та ко ђе као ре зул тат акул ту ра ци је: Отво ри ми, бело 
Лен че, вра тан ца (Po Pov 2001: 61, пр. 77б), Оро се ви је, За ни ша се Шар
пла ни на (Po Pov 2002: 28, 29, пр. 8, 9) и дру го. Иа ко у играч ком ре пер то-
а ру Вла ха из се ве ро и сточ не Ср би је пре о вла ђу је ана петски об лик, иден-
ти фи ко ва не су и ме ло ди је ко је се об ли ку ју на дак тил ском об ли ку у ко јем 
је ме трич ка је ди ни ца ше сна е сти на. Је дан та кав при мер је и ар ха ич на 
ме ло ди ја вла шке игре на но зи (pe pi ci or) (васић, големовић 1997: 34). 

У му зич ко-фол клор ном на сле ђу вој во ђан ских Ру му на мно ге пе сме 
уз игру и ме ло ди је тра ди ци о нал них ига ра се та ко ђе за сни ва ју на овом 
ме тро рит мич ком обра сцу. До са да шња ис тра жи ва ња тра ди ци о нал не му-
зи ке Ру му на у Вој во ди ни ука зу ју на то да је овај об лик за бе ле жен у: а) 
ме ло ди ја ма на род них ига ра ко је има ју це ре мо ни јал ни ка рак тер, тј. припа-
да ју од ре ђе ним оби ча ји ма: ка ра ба ше ште (cărăbășește), бри ул ра ду ше лор 
(brâul rădușelor); б) ме ло ди ја ма на род них ига ра са се о ске игран ке: пра лок 
(pră loc), де ми на (de mână), ар де љ а на (ar de le a na), де дој (de doi); в) песма-
ма уз игру, ко је се обич но за сни ва ју на ме ло диј ским ти по ви ма па ров них 
ига ра: ар де љ а на (ar de le a na), де дој (de doi), ма за ри ка (măzărica).18
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По двоје / De doi. Mg. VI/A11. Казивач: Петру Кршован, 74 г., фрула, регија: Сочица (Банат), 

09. 01. 1977. Снимио и транскрибовао: Нице Фрациле
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18 Ви ше о то ме, вид.: фрациле 1994: 39.

По двоје / De doi. Mg. VI/A11. Казивач: Петру Кршован, 74 г., фрула, регија: Сочица (Банат),
9. 1. 1977. Снимио и транскрибовао: Нице Фрагиле
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По пут но си ла ца тра ди ци о нал не му зи ке у Се вер ној Ма ке до ни ји и 
вој во ђан ски Ма ке дон ци су са чу ва ли основ на обе леж ја сво га му зич ко-
-фол клор ног на сле ђа. То се од но си и на ме тро рит мич ке обра сце рит ма 
ак сак, као суп стан ци јал ну од ли ку ма ке дон ског фол кло ра у зе мљи и 
ди ја спо ри. Тра ди ци о нал на му зи ка Ма ке до на ца у Вој во ди ни би ла је на 
мар ги ни ет но му зи ко ло шких ис тра жи ва ња, а пр ве ко ра ке ка зна чај ни-
јим ет но ко ре о ло шким и ет но му зи ко ло шким ис тра жи ва њи ма и об ја вљи-
ва њу играч ке и му зич ке тра ди ци је Ма ке до на ца у Ка ча ре ву учи ни ли 
су Ју ли ја на Јо ва но вић и Го ран Ми ло шев (јовановић, милошев 2017). Из 
њи хо ве пу бли ка ци је се мо же ви де ти да је дак тил ски об лик са ме трич-
ком је ди ни цом осми ном ве о ма за сту пљен и у во кал ном и у играч ком 
ре пер то а ру Ма ке до на ца из Ка че ре ва чак и у XXI ве ку. 
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Јованке Стојанке, ЦД 2. Кзивач: Атанас Крстевски, гајде, Ванчо Станојевски, тапан. 

Снимила и транскрибовала: Јулијана Јовановић (Јовановић и Милошев 2017: 92-93, пр. 13)
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У Ру му ни ји се ме ло ди је у рит му ак сак углав ном из во де у бр зом 
тем пу, што се мо же за кљу чи ти на осно ву зна чај ног бро ја ана ли зи ра них 
нот них за пи са са ме трич ком је ди ни цом ше сна е сти ном.19 Дак тил ски 
об лик са пул са ци јом 7/16 (3 + 2 + 2), од но сно 10/16 (4 + 3 + 3), ве о ма је 
за сту пљен у во кал ној и ин стру мен тал ној тра ди ци ји, као и у играч ком 
ре пер то а ру Ру му ни је. У тра ди ци о нал ним ме ло ди ја ма ко је се из во де у 
ве о ма бр зом тем пу, основ на ме трич ка је ди ни ца (у овом слу ча ју ше-
сна е сти на) гу би сво ју уло гу и зна чај, а уме сто ње се ис ти чу ку му ла тив-
не вред но сти од две, три или чак че ти ри ше сна е сти не. Дру гим ре чи ма, 
оба об ли ка дак ти ла су са ста вље на од три ку му ла тив не вред но сти: у 
пр вом слу ча ју се ја вља као хе ми о ла „ира ци о нал ни од нос“ 3 : 2,20 а у 
дру гом 4 : 3. Оту да се мо гу раз ли ко ва ти дак тил ски об лик ти па а, који 

19 Ма да знат но ре ђе, по сто је и ме ло ди је дак тил ског об ли ка са ме трич ком је ди ни цом 
осми ном.

20 Ви ше о то ме, вид.: Brăiloiu 1967: 235–280.

Јо ван ке Сто јан ке, ЦД 2. Казивач: Атанас Крстевски, гајде, Ванчо Станојевски, тапан.
Снимила и транскрибовала: Јулијана Јовановић (Јовановић и Милошев 2017: 92–93, пр. 13)
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се нај че шће ја вља у Ба на ту, и дак тил ски об лик ти па б, ко ји је ти пи чан 
за тра ди ци о нал не ме ло ди је Тран сил ва ни је.21 Дак тил ски об лик ти па а 
је ве о ма за сту пљен у ме ло ди ја ма бо га те по ро ди це ига ра бри ул (brîul), као 
и у ме ло ди ја ма кр ли гул (cîrligul), на но зи (pe pi ci or), по шо вај ка (poșova
i ca), чо ка не ле ле (ciocănelele), је де реа (ie de rea) – у Ба на ту (Ge or Ge sCu 1984: 
593, 592–593, 594, 594–595, 596–597, пр. 558, 557, 559, 560, 563). 
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Бриул / Brîul. Mg. 3012 II d. Казивач: Dobre C., саксофон, регија: Bucovăț (Timiș). 

Снимио: A. Bucșan, 1966, транскрибовао: C. D. Georgescu, 1971 (Georgescu 1984: 593, пр. 558)
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Иден ти чан ме тро рит мич ки обра зац ја вља се и у не ко ли ко ме ло-
ди ја за игру из Тран сил ва ни је: у ме ло ди ја ма ига ра ти па ин вр ти та 
(învârtita), ар де љ а на (ar de le a na), као и у по зна тој игри ка лу ше рул 
(călușerul) (Ge or Ge sCu 1984: 611, 613, 610–611, пр. 579, 581, 578). Дак тил-
ски об лик ти па б за бе ле жен је пре те жно у ме ло ди ја ма тра ди ци о нал них 
ига ра из Тран сил ва ни је: ка лу ше рул (călușerul), рар (rar), деа лун гул 
(dea lun gul), бучумеанa (bu ci u me a na) (Ge or Ge sCu 1984: 598–599, 601, 622, 
пр. 565, 566, 569, 593), фе чо ре а ска ( fe ci o re a sca), ин вир ти та (învîr tita), 
пур та та (pur ta ta) (Gi ur Che sCu, blo land 1995: 110), му ре ша на (mu reșan a) 
(Dejeu 1983: 276, пр. 548) и дру го. Ма да ре ђе, овај об лик се ја вља и у 

21 Сва ка ко да има и из у зе та ка, од но сно да се по је ди не ме ло ди је ана пет ског об ли ка 
ти па а мо гу сре сти и у Тран сил ва ни ји и обрат но.
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ме ло ди ја ма тра ди ци о нал них ига ра из Мун те ни је (Gi u le a nu 1968: 229). 
У во кал ној тра ди ци ји дак тил ски об лик ти па а и б је при су тан у до дол-
ским, ко ле дар ским, љу бав ним и мно гим пе сма ма уз игру.22
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Мурешана /Mureșana. Mg. 10, F/1482. Казивач: Moldovan Teodor, 53 г., фрула, регија: Plaiuri, 06. 11. 1979. 

(Dejeu 1983: 276, пр. 548)
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Дак тил ски об лик 7/16 или 7/8 за сту пљен је и у бу гар ском фол кло ру 
али не у по ре ди во ма ње не го ана петски. Иден ти фи ко ван је у ко ле дар-
ским и са ти рич ним пе сма ма (stoïn 1928: 34, 853, пр. 140, 3174), за тим, 
у „хај дуч ким“ (тодоров 1976: 53, пр. 106), као и у дру гим тра ди ци о нал-
ним бу гар ским пе сма ма (литованиколова 1988: 71, пр. 146, 147). Овај 
ме тро рит мич ки обра зац је нај ви ше при су тан у ин стру мен тал ној му-
зи ци и ко ре о граф ском ре пер то а ру: нар жче ни ца (stoïn 1928: 1084, пр. 
4054), чамчето, нареченото, македонскохоро, балканджийскаръче
ница (тодоров 1976: 52, 53–54, 54, пр. 104, 107, 108), денювата, мъжка 
ръче ни ца, ръче ни ца (литованиколова 1988: 72, 72–73, пр. 148, 150, 151).
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Пример 32
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Македонско хоро / Makedónsko hóró (Kremenliev 1952: 34, пр. 41)
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22 Ви ше о то ме, вид.: фрациле 1994: 38.

Мурешана / Mureşana. Mg. 10, F/1482. Казивач: Teodor Moldovan, 53 г., фрула, регија: Plaiuri, 6. 11. 1979.
(Dejeu 1983: 276, пр. 548)

Македонско хоро / Makedónsko hóró (Kremenliev 1952: 34, пр. 41)
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У грч ком фол кло ру дак тил ски об лик рит ма ак сак ка рак те ри сти-
чан је за по ро ди цу на род них ига ра ко па ни стос (răDulescu 1972: 184) 
и ка ла ма ти ја нос (sa die 1980в: 677). Ме ђу сто ти на ма раз ли чи тих типо-
ва грч ких ига ра са раз ли чи том ме три ком, сти ло ви ма и тем пом из во-
ђе ња, ка ла ма ти ја нос (из Ка ла ма те) је сте нај ка рак те ри стич ни ја. По пут 
ве ћи не грч ких ига ра, и ова игра се из во ди у по лу круг. У њој ко ло во ђа има 
сло бо ду да по ка же сво је уме ће, док оста ли игра чи из во де основ не ко ра ке 
(sa die 1980в: 677). Ка ко се зна ча јан број грч ких ига ра из во ди у уме ре ном 
или ја ко спо ром тем пу, ме трич ка је ди ни ца дак тил ског об ли ка мо же бити 
осми на или чак че твр ти на, што се мо же ви де ти из сле де ћег при ме ра.23

 

to vle pis- ki no- to vu

 

no to pi o- psi la- (a-) po

 

ta la- pu' hi an da- a ri- an da-

 

ri - tsa sting gor fi- a man- pu'

 

hi an da- a ri- an da-

 

ri tsa- sting gor fi.-
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Пример 33
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Roumeli kalamatiano (Manuel 1989: 81)
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Дак тил ски об лик са ме трич ком је ди ни цом осми ном ја вља се и у 
фол клор ној ре ги ји Епир, се ве ро за пад ни ре ги он Грч ке (sa die 1980в: 

23 Ве ћи на ме ло ди ја за игру кalamatianos из во де се у 7/8 (3 + 2 + 2) у ра зним фол клор ним 
под ру чји ма Грч ке (sa die 1980в: 677).
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675), и на Ки клад ским остр ви ма (Cycla des) у сва тов ским пе сма ма уз 
игру и у ме ло ди ји тра ди ци о нал не игре ман ди на дес (sa die 1980в: 676). 

Иден ти чан ме тро рит мич ки обра зац за сту пљен је и у тур ском му-
зич ком фол клор ном на сле ђу. Он се ја вља у тра ди ци о нал ним пе сма ма, 
али нај ви ше у ин стру мен тал ној му зи ци и пе сма ма уз игру. Тур ске тра-
ди ци о нал не пе сме уз игру у дак тил ском об ли ку 7/8 из во де се јед но гла-
сно (ин ди ви ду ал но), без му зич ке прат ње (trt, No: 387, No: 1948, No: 
1952) или уз прат њу са за, ко ји нај че шће сви ра ри тор нел (trt, No: 38, 
No: 2642). Јед на од та квих оми ље них тур ских пе са ма са сед ме рач ком 
по ет ском осно вом, бла го ме ли зма тич ним сти лом из во ђе ња и ме ло диј-
ском ли ни јом ко ја се об ли ку је на пен та кор ду ди ја тон ске струк ту ре, 
је сте лир ска пе сма Хај де мо по ћи (Hayde gi de lim). Нот ни за пис ове пе-
сме, као и дру гих пе са ма уз игру, пре у зет је из ар хи ва Тур ске РТВ.24 

 

*)

Hay de,- hay de- gi de- - lim- Hay de- gel mi-

 

yo mu- sun- Hay de- gel mi- yo mu- sun,-

™
™

™
™

 

hay de- gel mi yo Ne in ce- cik-

 

be lin- var Sir gan- ye mi- yo- mu- sun-

 

Sir gan- ye mi- yo.-
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Пример 34
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*) Мелограф ове транскрипције није написао метрономску ознаку.

Хајдемо поћи / Hayde gidelim. Транскрибовао: Cemile Cevher, регија: Çavuşlu / Görele 

(TRT, бр. 1324, 24. 05. 1974)
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24 И овом при ли ком же лим да нај љу ба зни је за хва лим про фе со ру Уни вер зи те та из 
Из ми ра Ај ха ну Еро лу (Ayhan Erol), на по сла тим нот ним за пи си ма из ар хи ве Тур ске РТВ 
(Tur kish Ra dio and Te le vi sion Cor po ra tion) Müzik da i re si yayin la ri, THM Re per to ar, she et mu sic.

Ха јде мо по ћи / Hayde gi de lim. Транскрибовао: Cemile Cevher, регија: Çavuşlu / Görele
(TRT, бр. 1324, 24. 5. 1974)
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Кре тиј ски об лик рит ма ак сак
У тра ди ци о нал ној му зи ци бал кан ских на ро да кре тиј ски об лик 

3 + 2 + 3 ма ло је за сту пљен. Ме ђу тим, иден ти фи ко ван је у му зич ко-фол-
клор ној гра ђи го то во свих бал кан ских зе ма ља али у све га не ко ли ко 
нот них за пи са. Нај ве ћи број ових ме ло ди је се за сни ва на кре тиј ском 
об ли ку са осми ном као ме трич ком је ди ни цом (кауфман 1966: 29, пр. 23 
– Бу гар ска; васиЉевић 1953а: 92–93, пр. 232 – Се вер на Ма ке до ни ја; ва
сиЉевић 1953а: XXXI II, пр. 22 – Ср би ја; an to ni 1963: 487, пр. 7 – Алба-
ни ја; тyrovola 1992: 70–71, пр. 5 – Грч ка), а знат но ма ње са ше сна е сти-
ном (stoïn 1928: 590, пр. 2254 – Бу гар ска; васиЉевић 1953а: 94, пр. 234 
– Ма ке до ни ја). Кре тиј ски об лик се ја вља ви ше у во кал ној тра ди ци ји 
(ко ле дар ским, сва ки да шњим, бор бе ним пе сма ма), а знат но ма ње у ин-
стру мен тал ној. Оно што је за јед нич ко свим при ме ри ма је сте кон стант-
на пул са ци ја ку му ла тив них вред но сти 3 + 2 + 3 то ком це ле ме ло ди је. 
То илу стру ју и три нот на при ме ра из фол клор не ри зни це Бу гар ске, 
Ма ке до ни је и Ср би је:

™

™
 

-А ла ѝ маш- ò чи- чéп ни- че рè- ши,- -Бò га-

x = 320

 

ми, Бок ми ги дà де,- Ду ша- ми,

 

мàй ка- ме ро дѝл- O стàй- се,- лу до- млà до,- не лу -

 

дуйр- Не фър ляй- ка ра- сев дà- по- мè не,-

™

™

™

™
 

Че ще- ти

бъ де,- лѝб бе,- на пу сто.-
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Пример 35
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Ала имаш очи черни череши (Stoïn 1928: 590, пр. 2254)
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Ала имаш очи чер ни череши (Stoïn 1928: 590, пр. 2254)
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Ој ти, Не до,- мо ри- ка леш- Не до,-

e = 152

 

ој ти, Не до,- мо ри- ка леш- Не до-

 

што си тол ку,- Не до,- под - ра ни- ла?-

 

што си тол ку,- Не до,- под ра- ни- ла?-
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Пример 36
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(Васиљевић 1953а: 92-93, пр. 232а)

Ој ти, црномањста Недо  / Ој ти, Недо калеш, регија: околина Прилепа 
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Ој, Са', ој, Са ви- це,- ти ја- во до- 'лад на,-

e = 120

 

Ој, Са', ој, Са ви- це,- ти ја- во до- 'лад на.-
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Пример 37
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Ој, Савице, тија водо 'ладна (Васиљевић 1953a: XXXIII, пр. 22)

œ œ
œ

œ

j
œ

J

œ

J

œ ™

œ œ œ œ ™ œ
œ

J

œ

J

œ

j

œ ™

œ

œ œ
œ

j
‰ œ

j
œ

J

œ

J

œ ™

œ œ œ œ
œ

J

œ

J
œ

j

œ

Об лик пе он IV
Ме ђу пре по зна тљи вим ме тро рит мич ким пул са ци ја ма рит ма ак сак 

по себ но ме сто у во кал ној и ин стру мен тал ној тра ди ци ји на про сто ру 
Бал ка на при па да об ли ку пе он IV (2 + 2 + 2 + 3). Ра зно вр сне тра ди цио-
нал не ме ло ди је ко је се об ли ку ју на овом ме тро рит мич ком обра сцу, а 
ко ји је у Тур ској по знат под на зи вом ак сак (ћо пав, хром)25, из во де се 
у бр зом или сред њем тем пу: 9/16 или 9/8.26 

25 Ви ше о на зи ву ак сак, за ко ји се сма тра да је ори јен тал ног по ре кла, вид.: sa die 1980г: 271.
26 Осим овог об ли ка са че ти ри ку му ла тив не ме трич ке је ди ни це, иден ти фи ко ва ни су и 

дру ги обра сци са сле де ћим пул са ци ја ма, нпр. 9/16 или 9/8, 2 + 3 + 2 + 2, од но сно 2 + 2 + 3 + 2. 
О овим об ли ци ма не ће се рас пра вља ти у овом ра ду.

Ој ти, црномањаста Недо / Ојти,Недокалеш. регија: околина Прилепа
(Васиљевић 1953а: 92–93, пр. 232а)

Ој, Савице, тија водо ’ладна (Васиљевић 1953а: XXXIII, пр. 22)
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Пе он IV 9/16 има ши ро ку при ме ну у му зич ко-фол клор ном на сле-
ђу Бу гар ске. Иден ти фи ко ван је у об ред ним пе сма ма ар ха ич ног му зич-
ког сло ја, пре те жно мо но те мат ског об ли ка, чи ја се ме ло диј ска ли ни ја 
об ли ку је на те тра кор дал ним и пен та кор дал ним тон ским ни зо ви ма, 
си ла бич ног или бла го ме ли зма тич ног сти ла из во ђе ња: ко ле дар ским, 
ла за рич ким, ђур ђев дан ским, сва тов ским, до дол ским (stoïn 1928: 5, 72, 
111, 139, 200, пр. 24, 296, 470, 597, 865). Иден ти чан об лик при су тан је 
и у игра ма с пе ва њем, ко је та ко ђе при па да ју ар ха ич ном му зич ком сло-
ју (stoïn 1928: 1055, пр. 3942, 3942–3944, 3945), a ве о ма је за сту пљен и 
у ме ло ди ја ма бу гар ских хо ра и у ин стру мен тал ној му зи ци: дайчово 
хо ро, хойса, тропливо хо ро, Ли ле, Ли ле, компанка (тодоров 1976: 66), 
хайдушкото, белоградчишко, из вор ка, лудото, ле ле Радо, кри во, костен
ка хо ро (литованиколова 1988: 79) и дру ге. 
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Пример 38
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Костенка хоро (Stoïn 1928: 1085, пр. 4064)
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Иден ти чан ме тро рит ми чки обра зац се ја вља и у ме ло ди ја ма тра-
ди ци о нал них ига ра из Ру му ни је: ка ди њ а ска (cadîneasca) (Ge or Ge sCu 
1984: 587, 588–589, 591, пр. 550, 552, 555)27, шки о а па (șchi o a pa)28 – До-
бру џа (Gi u le a nu 1968: 229), ар де љ а на (ar de le a na) (Ge or Ge sCu 1984: 606– 
609, пр. 576), ин вир ти та из Ер де ља (învîrtita din Ar deal) – Тран сил ва ни-
ја (Gi u le a nu 1968: 195)29, бра ту шка (brătușca) – Мун те ни ја (Ge or Ge sCu 
1984: 590, пр. 554). Иа ко у ма њој ме ри, пе он IV је иден ти фи ко ван и у во-
кал ној тра ди ци ји Ма ке до ни је (васиЉевић 1953а: 101, пр. 250) и Тур ске.30 

Пе он IV 9/8 за бе ле жен је у тра ди ци о нал ној му зи ци Грч ке, Тур ске, 
Ал ба ни је, а у ма њој ме ри Ма ке до ни је и Ср би је. Овај ме тро рит мич ки 
обра зац је ка рак те ри сти чан за мно ге ме ло ди је на род них ига ра у Грч кој. 

27 Исти на зив игре ко ја се за сни ва на раз ли чи тим ме ло диј ским ти по ви ма али са иден-
тич ном ме тро рит мич ком пул са ци јом.

28 Реч șchi o a pa на ру мун ском зна чи ћо па ва.
29 У књи зи ни су ну ме ри са ни бро је ви нот них при ме ра.
30 Нот ни за пис ове пе сме пре узет је са ин тер не та: www.tur ku ler.com /no ta/ezgi_be lin_ 

ba si_to zlu_mo zlu.html (при сту пље но: 27. 3. 2020).

Костенка хоро (Stoïn 1928: 1085, пр. 4064)
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Иден ти фи ко ван је у грч ким ме ло ди ја ма за игру из Евро са (Pan te lis 
1993: 311–337, пр. 37–46), као и у по ро ди ци ига ра кар си ла мас, trapezikó 
и synkathitós из фол клор не ре ги је Еврос (li a vas 1999: 293–303).
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Пример 39
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Synkathistós. Казивач: Th. Dolapsoglou, кавал, регија: Omenio (Liavas: 1999: 283-284)
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Иден ти чан ме тро рит мич ки обра зац за сту пљен је и у тур ском му-
зич ко-фол клор ном на сле ђу. Ка рак те ри сти чан је пр вен стве но за по ро ди цу 
тра ди ци о нал них ига ра zeybek, ко је се об ли ку ју на ра зно вр сним ме ло диј-
ским ти по ви ма, чу ва ју ћи то ком из во ђе ња кон стант ну ме тро рит мич ку 
пул са ци ју: yürük zeybek (Bir Ge mim Var), yürük zeybek (Çay Zeybe ği), yürük 
zeybek (Sa ri Zeybek) и дру ге (Öztürk 2006: 181–183), а та ко ђе се ја вља и 
у фол клор ној му зи ци Ро ма из Тур ске (duyGu lu 2006: 108–119). Као што 
је већ ре че но, об лик пе он IV је у Тур ској по знат под име ном „ак сак“ 
(sa die 1980г: 271), док га Ро ми у Тур ској на зи ва ју „ци ган ски ри там“.31 

Ана ли зом нот них при ме ра во кал не тра ди ци је кон ста то ва но је да 
је овај об лик ве о ма за сту пљен у мно гим тур ским пе сма ма из ре ги је 
Kir kla re li. Тур ске пе сме се углав ном из во де ин ди ви ду ал но, че сто уз 
прат њу са за. Та кав при мер је и пе сма ко ја го во ри о Су леј ма ну Аги.32

31 О овом на зи ву и ме ло ди ја ма ко је се об ли ку ју на овај ме тро рит мич ки обра зац, вид.: 
Öztürk 2006: 181–183.

32 Овај нот ни за пис, као и мно ги дру ги нот ни за пи си пре у зе ти из ар хи ва РТВ Тур ске, 
ука зу је да је пе он ски об лик IV до ми нан тан у ре ги ји Kir kla re li, а при су тан и у дру гим ре ги-
ја ма Тур ске.

Synkathistós. Казивач: Th. Dolapsoglou, кавал, регија: Omenio (Liavas: 1999: 283–284)
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Зауздај коња, Сулејман Ага / A bre Sülüman Ağa. Казивач: Faruk Yilmaz, транскрибовао: Yücel Paşmakçi,

регија: Kirklareli (TRT Istanbul) 
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У тра ди ци о нал ној му зи ци Ал ба ни је нај за сту пље ни ји је дак тил ски 
об лик, а на кон ње га сле ди об лик пе он IV (shu Po 1997: 326). Са ме трич-
ком је ди ни цом ше сна е сти ном че сто је при су тан у во кал ној тра ди ци ји 
Ал ба на ца са Ко со ва и Ме то хи је и из Ма ке до ни је, док је са ме трич ком 
је ди ни цом осми ном за сту пљен у ма њој ме ри на ју гу, а нај ви ше у се-
вер ном де лу Ал ба ни је (shu Po 1997: 326–327). И ту се нај ви ше ја вља у 
во кал ној тра ди ци ји јед но гла сних али и дво гла сних пе са ма, у ко ји ма 
со ли ста во ди ме ло диј ску ли ни ју, а дру ги глас пе ва гру па пе ва ча уз 
прат њу де фа. Овај ори јен тал ни кор до фо ни ин стру мент да је по себ ну 
драж овим пе сма ма, за хва љу ју ћи ра зно вр сним рит мич ким обра сци ма, 
пре ци зном из во ђе њу рит ма и мар ки ра њу уче ста лих ак це на та. 

Зауздај коња, Сулејман Ага / AbreSülümanAğa. Казивач: Faruk Yilmaz, транскрибовао: Yücel Paşmakçi,
регија: Kirklareli (TRT Istanbul)
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(Kruta 1990: 115, бр. 16)
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Об лик пе он IV је иден ти фи ко ван и у ма ке дон ској тра ди ци о нал ној 
му зи ци (ви ше са ме трич ком је ди ни цом ше сна е сти ном, а знат но ма ње 
осми ном). На осно ву ет но му зи ко ло шких ра до ва у ко јима се из у ча ва ју 
ме тар и рит ам у тра ди ци о нал ној му зи ци Ма ке до ни је (фирфов 1953: 173; 

Горка наранџа је дошла с мора / Biunerënxanëpërëdefomoj. Регија: Vlorë
(Kruta 1990: 115, бр. 16)
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линин 1978: 230; џимревски 2000: 139–321), мо же се за кљу чи ти да овај 
об лик ни је ка рак те ри сти чан за ма ке дон ски фол клор.33

У Ср би ји је об лик пе он IV са ме трич ком је ди ни цом осми ном забе-
ле жен у све га не ко ли ко при ме ра у бли зи ни бу гар ске гра ни це (Po Pov 2002: 
26, 33, пр. 4а, 21), за тим, у во кал ној тра ди ци ји на Ко со ву и Ме то хи ји 
(васиЉевић 1950: 46, пр. 72б), те у не ко ли ко вла шких ме ло ди ја из 
играч ког ре пер то а ра, као што су: пе ту лу су, уо ра пи сте пи чор (голе
мовић, васић 2005: 38, 40). У бли зи ни бу гар ске гра ни це, нај ве ро ват-
ни је као ре зул тат акул ту ра ци је, иден ти фи ко ва на је бу гар ска ме ло ди-
ја за игру пај ду шка, ко ја се об ли ку је на об ли ку пе он IV са ме трич ком 
је ди ни цом ше сна е сти ном (рогановић 2002, пр. 74).34 

Дру ги за јед нич ки ме тро рит мич ки обра сци ко ји по сто је у ана ли-
зи ра ном кор пу су ме ло ди ја са бал кан ског про сто ра ни су би ли пред мет 
овог ра да.

За вр шна раз ма тра ња
Си сте ма ти за ци ја 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, те де фи ни са ње и име но ва ње 
аси ме трич не ме тро рит мич ке пул са ци је у фол кло ру јед не ова ко ши-
ро ке ге о граф ске, исто риј ске и кул тур не обла сти, ко ја се умно го ме 
раз ли ку је од му зич ко-фол клор ног на сле ђа За па да, под ра зу ме ва ве о ма 
од го вор но и сло же но ис тра жи ва ње. На овим про сто ри ма су му зи ко-
ло шка и ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња по че ла знат но ка сни је, а у по-
је ди ним зе мља ма су би ла пре пу ште на ен ту зи ја сти ма, ко ји су тра ди цио-
нал не ме ло ди је ме ло гра фи са ли спо ра дич но и нај че шће без од го ва ра ју ћих 
уре ђа ја за сни ма ње зву ка. То је умно го ме ути ца ло и на ве ро до стој ност 
тран скри бо ва ња тра ди ци о нал них ме ло ди ја, на ро чи то оних у ко ји ма 
је при сут на аси ме трич на ме тро рит мич ка пул са ци ја. Оту да се мо же 
прет по ста ви ти да би број ме ло ди ја у рит му ак сак мо гао би ти знат но 
ве ћи, што би у из ве сној ме ри ути ца ло и на ре зул та те овог ра да.

Ме три ци и рит ми ци још увек ни је по све ће на од го ва ра ју ћа па жња, 
а до са да шња ком па ра тив на ис тра жи ва ња ове про бле ма ти ке од но се се 
пре те жно на две раз ли чи те му зич ке кул ту ре (kreMenliev 1952; дЖид
Жев 1981) и ве о ма рет ко на ре ги ју Бал кан ског по лу о стр ва. Све стан сам 
да је за ова кво ис тра жи ва ње по тре бан тим ет но му зи ко ло га из ви ше 

33 Со тир Го ла бов ски, ме ђу тим, у свом на уч ном са оп ште њу твр ди да се овај об лик че-
сто по ја ви у ма ке дон ској на род ној му зи ци. Осим јед ног при ме ра из ко јег се ви ди при су ство 
пе о на IV, он не упу ћу је и на дру ге нот не за пи се са ме тро рит мич ком пул са ци јом овог об лика 
(голаБовски 1968: 423).

34 У ди плом ском ра ду Гор да не Ро га но вић ни су ну ме ри са не стра ни це на ко ји ма се на-
ла зе нот ни при ме ри.
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зе ма ља ко ји нај бо ље по зна ју тра ди ци о нал ну му зи ку соп стве не зе мље. 
Но, уз не се бич ну по моћ ет но му зи ко ло га из по је ди них зе ма ља ове ре-
ги је, до шао сам до од го ва ра ју ће ли те ра ту ре и нот них за пи са, те по ку-
шао да про ник нем у за ко ни то сти ко је вла да ју у њи хо вој тра ди ци о нал ној 
му зи ци на пла ну рит ма и ме три ке. 

При су ство иден тич них ме тро рит мич ких пул са ци ја ( јам пског, 
тро хеј ског, ана пет ског, дак тил ског, кре тиј ског и пе он ског об ли ка) у 
му зич ко-фол клор ном на сле ђу Бал ка на, по твр ђе но ана ли зом им по зант-
ног кор пу са нот них при ме ра, до каз је 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, раз ли чи тих 
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. Њих по ве зу је јед на не ви дљи ва нит ме тро рит мич ких пул-
са ци ја ко ја им да је по себ но обе леж је, ко ло рит и драж. Реч је о још увек 
не до вољ но по зна тим ме тро рит мич ким ни јан са ма, чи је се ме тро рит мич-
ке це ли не гра де из дво дел них, тро дел них или че тво ро дел них ку му ла-
тив них ме трич ких је ди ни ца и пред ста вља ју сво је вр сну ор га ни за ци ју 
му зич ког вре ме на на ви шем ступ њу. По зна то је да мно ги ком по зи то ри 
и ме ло гра фи из Ју го и сточ не Евро пе у пр вој по ло ви ни ХХ ве ка, а не ки 
ни ка сни је, ни су пер ци пи ра ли аси ме трич не ме тро рит мич ке пул са ци-
је, те су по гре шно за пи са ли мно ге пе сме и ин стру мен тал не ме ло ди је 
ове ре ги је.35

Овим ра дом је по ка за но да ме тро рит мич ке пул са ци је не по зна ју 
гра ни це, те да тра ди ци о нал ни пе ва чи, а на ро чи то сви ра чи, че сто и 
не све сно при хва та ју аси ме трич не ме тро рит мич ке обра сце из дру ге 
кул ту ре и на њи ма ства ра ју са свим дру га чи је ме ло ди је ускла ђе не са 
мор фо ло шким од ли ка ма соп стве не тра ди ци је. Та ко је по зна та бу гар ска 
игра пај ду шка (при мер 2) у Ма ке до ни ји при сут на као пај ду шко то оро 
(при мер 3), а не хо ро као у Бу гар ској, у Ру му ни ји као pa i dușca  (при мер 6), 
а у Грч кој као pa i du ska (при мер 10). Са ет но му зи ко ло шког ста но ви шта, 
ме ло ди је на ве де них при ме ра се ме ђу соб но пот пу но раз ли ку ју, чак и 
по је ди не ме ло ди је исто и ме не игре у Бу гар ској, али су оне нај че шће 
гра ђе не на иден тич ним ме тро рит мич ким пул са ци ја ма. Ме ло ди је из 
Бу гар ске, Ма ке до ни је и Ру му ни је се, при том, из во де у бр жем, а мело-
дијe из Грч ке у спо ри јем тем пу (што је у скла ду са грч ком тра ди ци о-
нал ном му зи ком, али и са сти лом из во ђе ња на род них ига ра). 

Дру ги при мер се од но си на бу гар ску игру р’че ни ца. На и ме, по зна-
та и ве о ма за сту пље на ру мун ска игра ђам па ра ле ле из До бру џе, за ко ју 
се у Ру му ни ји сма тра да је бу гар ског по ре кла, има иден тич ну ме тро рит-
мич ку пул са ци ју као бу гар ка или р’че ни ца у Ср би ји (васић 2005: 38) 
или тр нов ка ре че ни ца у Ма ке до ни ји (џимревски 1996: 309, пр. 380). 

35 О пер цеп ци ји/апер цеп ци ји рит ма ак сак, вид.: фрациле 2018а: 392–410.
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Чи ње ни ца је да се ра зно ли ки об ли ци рит ма ак сак иден ти фи ко ва ни у 
бал кан ском фол кло ру мо гу с пра вом сма тра ти за јед нич ким, а до не кле 
чак и уни вер зал ним мор фо ло шким еле мен ти ма тра ди ци о нал не му зи-
ке зе ма ља у овом де лу Евро пе.

Ре зул та ти ком па ра тив них ет но му зи ко ло шких ис тра жи ва ња обли-
ка рит ма ак сак са оп ште ни у овом ра ду, ар гу мен то ва но по твр ђу ју да ис-
тра жи ва ну ре ги ју – без об зи ра на ми гра ци је, укр шта ња ра зних по литич-
ких ути ца ја и про ме не гра ни ца – од ли ку ју број не за јед нич ке ка рак те-
ри сти ке ко је, у од ре ђе ном сми слу, ука зу ју на је дин ство и це ло ви тост 
кул тур ног про сто ра на ро да и ет нич ких за јед ни ца ко је жи ве у овом 
де лу Евро пе. Све о бу хват ни ја и ду бља ет но му зи ко ло шка ана ли за ће у 
ана ли зи ра ном кор пу су ме ло ди ја из ис тра жи ва не фол клор не ре ги је 
от кри ти и де фи ни са ти и дру ге об ли ке рит ма ак сак ко ји ни су би ли 
пред мет овог ра да. 
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Ni ce J. Fra ci le

FormsofAksakRhythmasaConnectingThreadin
theTraditionalMusicoftheBalkanPeoples

(II)

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, 
troc hee, ana pest, dactyl, Cre tan, and peony form IV). He de fi ned them in the fol klo re 
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 792.2(498)”19”
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СВЈЕ ТЛА НА Р. ОГ ЊЕ НО ВИЋ
Уни вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву*

Струч ни рад / Pro fes si o nal pa per

ДРАМ СКИ ПРИ КАЗ РУ МУН СКЕ РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈЕ  
У КО МА ДУ ЛУ ДА ШУ МА: НЕО Д РЕ ЂЕ НОСТ  

ПО ЛИ ТИЧ КИХ ОП ЦИ ЈА И ДРАМ СКИХ СТРА ТЕ ГИ ЈА

СА ЖЕ ТАК: Драм ска сло је ви тост ко ма да Лу да шу ма (1989) од ра жа ва по ли тич ку 
кон фу зи ју с кра ја XX ви је ка: на ма кро пла ну, у сми слу уру ша ва ња до ми нан тог по ли-
тич ког би на ри зма из ме ђу ка пи та ли стич ког За па да и ко му ни стич ког Ис то ка, од но сно 
дез о ри јен ти са но сти про ис те кле из на вод ног со ци ја ли стич ког по ра за, а на ми кро пла ну, 
у сми слу не раз ја шње них окол но сти ру мун ске на род не ре во лу ци је и ус по ста вља ња 
кон тро верз не по стре во лу ци о нар не по ли тич ке вла сти. С об зи ром на не про цјен љи ви 
до при нос ко ји је Ке рил Чер чил (Caryl Chur chill) да ла со ци ја ли стич кој иде ји ега ли тар-
ног дру штва, сма тра ли смо да је нео п ход но по све ти ти на шу па жњу дра ми у ко јој су 
очи та кон фу зи ја и не из вје сност на ста ле на кон „кра ја“ со ци ја ли стич ког ве ли ког на ра-
ти ва и до ми на ци је нео ли бе ра ли зма и код са ме ау тор ке. У том сми слу, је дан од ци ље ва 
овог ра да је сте и по ку шај „од бра не“ ко ма да од агре сив них и нео прав да них сво ја та ња 
пост мо дер ни стич ких ау то ра и оста лих апо ло ге та нео ли бе рал ног дис кур са ко ји, пре-
ма на шем ми шље њу, обез вре ђу ју не са мо ври јед ност овог ко ма да већ и ду го го ди шњи 
по ли тич ки ан га жман Ке рил Чер чил уоп ште. 

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: Ру му ни ја, ре во лу ци ја, ко му ни зам, ка пи та ли зам.

1.

За раз ли ку од дру гих зе ма ља Ис точ не Евро пе – Пољ ска, Ма ђар ска, 
Че хо сло вач ка, Бу гар ска и Ис точ на Ње мач ка – у ко ји ма је ко му ни стич ка 
вла да ви на окон ча на мир ним по ли тич ким пу тем, по че так но ве пост ко-
му ни стич ке ере у Ру му ни ји умр љан је кр вљу де мон стра на та и ло ја-
ли ста ко ји су се су ко би ли у Бу ку ре шту 1989. го ди не. На кон не ко ли ко 
да на бор би, от пор ло ја ли ста био је пот пу но угу шен при ка зи ва њем 

* svje tla na.og nje no vic @ffu is.ed u.ba 
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сним ка су ђе ња и по гу бље ња ду го го ди шњег ли де ра Ни ко ла ја Ча у ше-
скуа и ње го ве су пру ге Еле не. Бри тан ска спи са те љи ца Ке рил Чер чил 
(Caryl Chur chill), у свом по ли тич ком ко ма ду Лу да шу ма (1989), да је при-
каз овог исто риј ског до га ђа ја из пер спек ти ве објек тив ног по сма тра ча. 
На и ме, по угле ду на ра ни је ра ди о ни це Џо инт Сток (Jo int Stock), ау тор ка 
је сво је ис тра жи ва ње спро ве ла у са мом Бу ку ре шту, и то све га не ко ли ко 
сед ми ца на кон па да Ча у ше скуа, са ра ђу ју ћи са бри тан ским и ру мун ским 
сту ден ти ма дра ме ко ји су на ли цу мје ста ин тер вју и са ли и би ље жи ли 
ре ле вант на ис ку ства ру мун ских гра ђа на. Ау тен тич но ис ку ство бо рав-
ка у Ру му ни ји и кон так та са ње ним гра ђа ни ма оста ви ли су сна жан 
ути цај ка ко на са др жи ну, та ко и на фор му ко ма да ко ји од ли ку ју не до-
ре че ност и не до вр ше ност. 

Пре ма на во ди ма исто ри чар ке те а тра Ме ри Лак херст (Mary Luc khurst), 
ути сак кон фу зи је у ко ма ду од ра жа ва не вје ри цу ко ју је до жи вје ла бри-
тан ска ску пи на су о че на са по дат ком да, из ме ђу оста лог, ру мун ски гра-
ђа ни оску ди је ва ју у сва ко днев ним по треп шти на ма, као што су хра на 
или елек трич на енер ги ја, те да за пор ци ју ме са мо ра ју че ка ти у ре ду 
и по не ко ли ко са ти (luC khurst 2009: 63).1 Осим то га, њи хо вом ду бо ком 
осје ћа њу скеп се и не ра зу ми је ва ња – ко је је К. Чер чил уни је ла у свој ко-
мад – до дат но је до при ни је ла је зич ка ба ри је ра, а на ро чи то „па ра но ја“ 
ме ђу ру мун ским ста нов ни штвом у по гле ду окол но сти уби ства Ча у ше-
скуа и по ли тич ког ка рак те ра са ме ре во лу ци је. Чак и на слов дра ме ука-
зу је на не мо гућ ност са гле да ва ња ак ту ел не си ту а ци је (по себ но из пер-
спек ти ве стран ца) у он да шњем Бу ку ре шту „на чи јем је мје сту“, ка ко 
сто ји у епи гра фу ко ји прет хо ди дра ми, „не ка да ста ја ла гу ста шу ма ... 
не про ход на за стран це ко ји ма су ње не ста зе би ле пот пу но не по зна те ... 

1 Да би смо има ли пот пу ни ју сли ку о дра стич ним мје ра ма штед ње ру мун ског пред-
сјед ни ка, тре ба има ти на уму да је ште дљи ва рас по дје ла хра не, га са и стру је би ла на чин да 
се ови про из во ди или усмје ре ка спољ њој тр го ви ни, од но сно из во зу, или по бољ ша ној ин ду-
стра ли за ци ји уну тар др жа ве; крај њи циљ штед ње био је сма ње ње спољ њег ду га Ру му ни је, 
за пра во је ди не зе мље ко ја је у пот пу но сти ис пла ти ла свој дуг пре ма за пад ним кре ди то ри ма 
све га не ко ли ко мје се ци при је па да ко му ни стич ког ре жи ма. Ма ко ли ко да су би ле су ро ве 
ме то де штед ње пред сјед ни ка Ча у ше скуа, ове мје ре су ипак има ле свр ху и гра ђа ни нису 
би ли пре пу ште ни са ми се би ни ти сво јој гла ди, ка ко се то ис ти че у про за пад ним ка пи та ли-
стич ким зе мља ма. За раз ли ку од ко му ни стич ких мје ра штед ње (ко је су би ле на чин да се 
гра ђа ни ма обез би је ди бес плат но шко ло ва ње и здрав стве но оси гу ра ње, из ме ђу оста лог), 
ка пи та ли стич ка „до бро чин ства“ нај бо ље (и нај по ра жа ва ју ће) огле да ју се на при мје ру не ху-
ма них два на е сто го ди шњих санк ци ја про тив Ира ка (1990–2002) и за бо ра вље них ци ви ла у 
не ка да шњој „зе мљи да ту ла“, ка ко Ирак на зи ва На о ми Во лас; под сје ћа ју ћи на овај „сви јет 
ко ји не ста је“, Н. Во лис у исто и ме ној дра ми да је при каз не за ми сли во су ро ве оску ди це и 
сва ко днев ног та во ре ња ирач ког на ро да на мет ну тог од спо ља шњег ка пи та ли стич ког не при-
ја те ља (у пр вом ре ду САД и Ве ли ке Бри та ни је) ка да су љу ди ре дов но про ку ва ва ли кром-
пи ро ву ко ру, а не ка да је ли чак и стра ни це књи га ка ко би уто ли ли или ма кар ма ло за ва ра ли 
хро нич ну глад. Аме рич ка не ме за про тив не при ја те ља ка пи та ли зма сва ки мје сец је, под сје ћа 
Во лис, од но си ла пет хи ља да жи во та ирач ке дје це (2003). 
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зва ла се Те ле ор ман – Лу да шу ма“ (Chur Chill 1998).2 Из овог осје ћа ња 
не до ку чи во сти и не мо гућ но сти ус по ста вља ња ва лид не ко му ни ка ци је 
про и за шао је аде ква тан, драм ски иди ом ко ји од ли ку ју фраг мен тар не 
сце не, па у зе, од су ство ри је чи, пе ри о ди ћут ње, као и на сло ви ко је К. Чер-
чил ко ри сти ка ко би на зна чи ла по че так сва ке на ред не сце не, а ко ји 
вр ше функ ци ју оне о би ча ва ња у сти лу Брех то вог еп ског те а тра: „Не ко 
из тру пе на ја вљу је сва ку од сце на чи та ју ћи на сло ве по пут ту ри сте, као 
из при руч ни ка фра за, пр во на ру мун ском, он да на ен гле ском, па он да 
опет на ру мун ском“ (Chur Chill 1998: 107).3 Сви ови еле мен ти за јед но 
оте жа ва ју ра зу ми је ва ње дра ме, што је је дан од раз ло га због ко јих је 
не ки ау то ри нео прав да но свр ста ва ју у гру пу пост мо дер ни стич ких ко-
ма да ко ји се по и гра ва ју сми слом и на вод но слу же као драм ска тран спо-
зи ци ја при су ства и до ми на ци је нео ли бе рал ног дис кур са. Из тог раз-
ло га, је дан од основ них ци ље ва овог ра да, осим са ме ди ску си је јед ног 
зна чај ног по ли тич ког драм ског дје ла, је сте и по ку шај „од бра не“ ко ма-
да од агре сив них и по све нео прав да них сво ја та ња те о ре ти ча ра, кри-
ти ча ра и ау то ра пост мо дер ни стич ког опре дје ље ња. 

2.

Ова ау тен тич на и ан ти кон вен ци о нал на дра ма по ди је ље на је у три 
ди је ла: пр ви дио прет хо ди ре во лу ци ји, дру ги опи су је њен ток а тре ћи 
се ба ви до га ђа ји ма ко ји су усли је ди ли на кон ре во лу ци је. У фо ку су дра-
ме, за пра во ње ног пр вог и тре ћег ди је ла (по што у ди је лу о ре во лу ци ји 
К. Чер чил уво ди по све но ве ли ко ве), на ла зе се дви је ру мун ске по ро-
ди це, Вла ду и Ан то не ску, ко је се сва ка на свој на чин на сто је из бо ри ти 
са ре пре сив ним си сте мом Ни ко ла ја Ча у ше скуа. Чла но ви гра ђан ске 
по ро ди це Ан то не ску, ре дом ин те лек ту ал ци, бо ље су при ла го ђе ни ре-
пре сив ној ко му ни стич кој вла да ви ни баш за то што су при пад ни ци 
бу ду ће ели те: Ми хаи је ар хи тек та ко ји ра ди на из град њи Ку ће на ро да 
(да нас згра да Пар ла мен та), Ра ду је при пад ник ака де ми је, а Фла ви ја 
про фе сор ка исто ри је за ду же на за ко му ни стич ку про па ган ду и очу ва ње 
ста ња ства ри. Та ко у јед ној од сво јих лек ци ја, Фла ви ја учи сво је ђа ке 
ка ко је Ча у ше ску ни шта ма ње од оца чи та ве на ци је: „Но ва исто ри ја 
на ше до мо ви не на лик је ве ли кој ри је ци ко ја из ви ре ни гдје дру го не го 

2 Сви пре во ди у ра ду су вла сти ти. 
3 Осим што на сло ви илу стра тив но са жи ма ју дру штве ни ге стус и од ра жа ва ју објек-

тив ност ен гле ске по зо ри шне тру пе, они та ко ђе, ка ко при мје ћу је Са ња Ба хун Ра ду но вић, 
на гла ша ва ју емо ци о нал ну су шти ну сце не ко ју на ја вљу ју, а за чи је ра зу ми је ва ње ни је до-
вољ но са мо по зна ва ње од ре ђе ног „во ка бу ла ра“. У слу ча ју из пр вог, го ре на ве де ног, на сло ва, 
ри јеч „ја је“ до би ја по се бан зна чај ка да се узме у об зир ври јед ност ко ју је има ло јед но ја је у 
зе мљи опу сто ште ној ма те ри јал ним си ро ма штвом (BaHunraDunović 2008: 460). 
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у би о гра фи ји на шег ге не рал ног се кре та ра, пред сјед ни ка ре пу бли ке, 
Дру га Ни ко ла ја Ча у ше скуа... ве ли ког си на на ци је... осни ва ча на ше др жа-
ве. Шта ви ше, осни ва ча чо вје ка“ (Chur Chill 1998: 110). Ипак, ка ко са зна-
је мо из на став ка дра ме, Фла ви јин го вор та ко ђе пред ста вља са мо при-
мјер јав ног го во ра на ми је ње ног „ве ли ком бра ту“. Рад нич ка по ро ди ца 
Вла ду на ла зи се у да ле ко те жој си ту а ци ји. На и ме, ка ко ви ди мо већ из 
пр ве сце не, Бог дан, Ири на и њи хо ва дје ца (Лу ци ја, Фло ри на и Га бри јел), 
оску ди је ва ју у хра ни и при то ме се на ла зе на др жав ној „цр ној ли сти“ 
због Лу ци ји не ве зе са Аме ри кан цем Веј ном. Њи хо ва оску ди ца ис ка-
за на је брех тов ским ге сту сом у ко ме ви ди мо Фло ри ну ка ко ка ши ком 
при ку пља про су то ја је са по да ко је је њен отац на мјер но ба цио у знак 
про те ста про тив ћер ки ног дру же ња са Аме ри кан цем и ње го вог от по-
ра пре ма би ло ка квој ко ри сти ко ју ова кво по знан ство мо же до ни је ти. 
Ова кон тро верз на ве за та ко ђе је глав ни (али не је ди ни) раз лог због ко га 
чла но ви ове по ро ди це раз го ва ра ју уз упа љен ра дио ка ко би се оси гу-
ра ли од евен ту ал них оп ту жби да су из дај ни ци и не при ја те љи си сте ма 
(а што ће Бог дан ка сни је мо ра ти и да до ка же ни ма ње ни ви ше не го 
шпи ју ни ра њем за озло гла ше ну ру мун ску тај ну по ли ци ју Се ку ри та теу):

Бог дан и Ири на Вла ду сје де у ти ши ни пу ше ћи ру мун ске ци га ре те. 
Бог дан по ја ча ва му зи ку на ра ди ју ве о ма гла сно. Сје ди по сма тра ју ћи 

Ири ну.
Ири на при ми че сво ју гла ву ве о ма бли зу Бог да но вој и го во ри бр зо 

и ти хо као да га убје ђу је. 
Он јој од го ва ра, она ин си сти ра, он се љу ти. Ми не чу је мо ни шта од 

оно га што они го во ре (Chur Chill 1998: 107).

Осим што алу ди ра на по ли тич ку ти ши ну ре пре сив ног дик та тор-
ског ре жи ма у ко ме је гра ђа ни ма од у зе та јед на од основ них гра ђан ских 
сло бо да – сло бо да го во ра, ова увод на сце на об је ди њу је тех ни ке оне-
оби ча ва ња, као што су од су ство ри је чи и ду ге па у зе, чи ме К. Чер чил 
за пра во на ја вљу је драм ски до жи вљај у ко ме је пу бли ка од са мог по-
чет ка при ну ђе на да про на ђе на чин да се но си са „не у год ном“ ти ши ном 
и не до стат ком на ра ти ва. У том сми слу, овај пре дах од ри је чи да је сце ни 
по треб ну те жи ну и, ка ко об ја шња ва Шан Ади се ши (Siân Adi ses hi ah), 
има ви ше знач ну функ ци ју:

[Осим што] од ра жа ва ли ми ти ра ју ћи кон текст ре жи ма Н. Ча у ше-
скуа, [она] та ко ђе озна ча ва и не до ста так на ра ти ва ко ји би обез би је дио 
ко хе рен тан за плет дра ме, као и по ли тич ког на ра ти ва ко ји би по ну дио 
об ја шње ње овог ре во лу ци о нар ног тре нут ка. Не до ста так ја сног по ли-
тич ког прав ца у дра ми има дво стру ку функ ци ју: да озна чи не до ста так 
по ли тич ких оп ци ја у ре во лу ци о нар ној Ру му ни ји, као и да ука же на 
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не до ста так ре но меа и са мо по у зда ња по ли тич ке Ље ви це у по гле ду ње ног 
од го во ра на слом Ис точ ног бло ка (sian2009:283–299).

До дат ном рас пар ча ва њу већ фраг мен то ва ног на ра ти ва та ко ђе до при-
но си не кон гру ент ност из ме ђу го во ра ри је чи и го во ра ти је ла. За пра во, 
ка ко твр ди ау тор ка Џој лин Винг (Joylynn Wing), у сви је ту цен зу ре и 
ре пре си је „ри је чи ви ше не зна че ни шта, осим оно га што има ги нар ни, 
бес тје ле сни слу ша лац, иде о ло шки ве ли ки брат, не гдје на дру гом кра-
ју по зор ни це на вод но же ли или мо ра да чу је“; у том сми слу, „ми ми ка 
пред ста вља (је ди ни) ја сан те а тар ски из раз“ (WinG 1998: 134). Оту да, у 
сед мој сце ни на сло вље ној са „Слу шаш ли?“ у ко јој Лу ци ја до го ва ра 
иле гал ни абор тус са док то ром, К. Чер чил дра ма ти зу је не склад из ме ђу 
ри је чи и по кре та при че му пун зна чењ ски по тен ци јал не ма оно што 
чу је мо, већ оно што ви ди мо:

ЛУ ЦИ ЈА и ДОК ТОР. Док раз го ва ра ју, док тор пи ше не што на ко-
ма ди ћу па пи ра ко ји он да гур не ка Лу ци ји ко ја му на пи ше од го вор и 
по но во га про сли је ди ДОК ТО РУ. 

ДОК ТОР: Ти си кур ва. Са ма си кри ва за сво ју си ту а ци ју. Је ди но 
што мо гу ре ћи у при лог ово ме је сте да још јед но ди је те зна чи још јед ног 
рад ни ка. 

ЛУ ЦИ ЈА: Да, ја сно ми је.
ДОК ТОР: Не ма абор ту са у Ру му ни ји. Шо ки ран сам да си и по ми-

сли ла на то. Од врат но ми је да си мо гла и по ми сли ти да ме не уву чеш у 
свој зло чин. 

ЛУ ЦИ ЈА: Да, жао ми је. 
ЛУ ЦИ ЈА да је док то ру ко вер ту пу ну нов ца у ко ју на кнад но до да је 

још нов ца. 
ДОК ТОР: Мо жеш ли да се удаш?
ЛУ ЦИ ЈА: Да. 
ДОК ТОР: До бро. Он да се удај. 
Док тор по но во не што пи ше, Лу ци ја кли ма у знак по твр де. 
ДОК ТОР: Не мо гу ни шта да ура дим за те бе. До ви ђе ња. 
ЛУ ЦИ ЈА се сми је ши. По том се по но во уо зби љи.
ЛУ ЦИ ЈА: До ви ђе ња. (Chur Chill 1998: 113)

Ова сце на, та ко ђе, од го ва ра узу си ма еп ског те а тра, јер пред ста вља 
„цје ло куп ни став-из раз“ или „ме ђу људ ски ком плекс гестâ, ми ми ке и 
из рекâ ко ји са чи ња ва јед ну драм ску си ту а ци ју“, а ко ји ујед но од го ва ра 
опи су Брех то вог ге стич ког прин ци па ка ко га ви ди Дар ко Су вин (1979: 
29). Пре ма то ме, пре до че ни ми мич ки из раз дру штве них од но са у ко ме 
пред став ни ци јед не ре во лу ци о нар не епо хе ра де оно што мо ра ју ка ко 
би пре жи вје ли тур бу лент но до ба у ко ме су се за те кли, од сли ка ва то 
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исто до ба ге стом као нај е фи ка сни јим те а тар ским из ра зом и нај у по тре-
бљи ви јом по зо ри шном стра те ги јом у да том тре нут ку. 

Осим што при бје га ва ју ћут њи и ми ми ци као је ди ним пре о ста лим 
на чи ни ма ко му ни ка ци је у ре пре сив ном ре жи му, ли ко ви из дра ме Луда 
шу ма та ко ђе под ли је жу еска пи стич ком им пул су има ги на тив ног би је-
га из ствар но сти. Та ко Фла ви ја, про фе сор ка исто ри је, ко ја јав но сла ви 
лик и дје ло ру мун ског пред сјед ни ка, сво ја пра ва осје ћа ња мо же да 
ис ка же је ди но у при ват ном раз го во ру са ду хом сво је мр тве ба ке ко ји 
је пре ко ри је ва и тје ра на ак ти ван по ли тич ки ан га жман: „Пре тва раш 
се да ово ни је твој жи вот. Ми слиш да ће ства ри са ме да се де се. Кад 
умреш, схва ти ћеш да си би ла жи ва са да, у овом тре нут ку“ (Chur Chill 
1998: 119). Као у слу ча ју Фла ви је ко ја се пре да је са мо за бо ра ву и ти хој 
пат њи ка ко би из бје гла су о ча ва ње са њој не при хва тљи вом ствар но шћу, 
та ко и Све ште ник, као пред став ник не по жељ не ин сти ту ци је у ко му-
ни стич ком ре жи му, и сам же ли да се из гу би у „пла вет ни лу за бо ра ва“. 
Још јед ном пре ва зи ла зе ћи кон вен ци о нал не гра ни це из ме ђу ре ал ног и 
над ре ал ног, К. Чер чил при ка зу је Све ште ни ка у раз го во ру са Ан ђе лом, 
је ди ним са го вор ни ком ко ји га не ће про ка за ти си сте му: „С то бом мо гу 
при ча ти, ни ко још ни је чуо за ан ђе ла ко ји ра ди за Се ку ри та теу. [Кад 
при чам с тобом] имам осје ћај као да сам ва ни и да гле дам у пла вет ни ло 
ко је упи јам ду бо ко у се бе, чи ни ми се да мо гу да ле тим у твом пла вет-
ни лу, ето то је оно што цр ква пру жа љу ди ма – осје ћај да мо гу да ле те 
око ло у том пла вет ни лу“ (Chur Chill 1998: 115). Ме ђу тим, К. Чер чил 
од у зи ма Све ште ни ку овај сум њи ви осје ћај сло бо де, ко ји га раз ри је ша ва 
гри же сав је сти због соп стве не па сив но сти и по ли тич ке не у трал но сти: 
он, на и ме, уви ђа да је чак и Ан ђео ода брао стра ну. У брех тов ски ко мич-
ној из ја ви Ан ђео ка же Све ште ни ку: „Гво зде на гар да би ла је та ко шар-
мант на. На зи ва ли су се Ле ги јом ар хан ђе ла Ми ха и ла и мо ју сли ку но-
си ли сву да са со бом. Има ли су див не про це си је. Ка ко је то би ло за бав но.“ 
(Chur Chill 1998: 116). На кон што се нај при је пре не ра зи и под сје ти 
Ан ђе ла да су при пад ни ци Гар де би ли фа ши сти ко ји су Је вре је ба ца ли 
са згра да 1937. го ди не, Све ште ник се на кра ју ипак опет пре да је овом 
ул тра де сни чар ском ду ху из про шло сти мо ле ћи га за утје ху.

Дру ги дио ко ма да дра ма ти зу је до га ђа је из де цем бра 1989. го ди не 
и сам по се би пред ста вља вр ло упе ча тљи во сред ство оне о би ча ва ња. 
Ка ко би при ка за ла ре во лу ци ју што је мо гу ће објек тив ни је, К. Чер чил 
се у овом ди је лу дра ме ко ри сти тех ни ком вер ба тим те а тра од но сно сти-
ли зо ва ним исјеч ци ма из ствар них ин тер вјуа са гра ђа ни ма Бу ку ре шта. 
Узи ма ју ћи у об зир сна жни до јам ко ји вер ба тим оста вља на гле да о це, 
ни је ни ка кво чу до што је, ка ко при мје ћу је М. Лак херст, Ке рил Чер чил 
осје ти ла етич ку од го вор ност да ко ри сти упра во ову тех ни ку, а не да 
по ку ша да пре при ча раз не вер зи је о ре во лу ци ји соп стве ним, али у 
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овом слу ча ју ипак не е фи ка сни јим, ри је чи ма (luC kherst 2009: 67). Ка ко 
са зна је мо из ми ни-ис ка за ли ко ва ко ји пред ста вља ју гра ђа не Ру му ни је, 
не ре ди су за по че ли 21-ог де цем бра, ка да је Ча у ше ску пред оку пље ним 
на ро дом по ку шао да сми ри стра сти ко је су уз бур ка ле де мон стра ци је 
из Те ми шва ра, за по че те не ко ли ко да на ра ни је, ка да је је дан ма ђар ски 
све ште ник јав но про го во рио про тив ру мун ског пред сјед ни ка. Ова ко се 
на тај го вор Ча у ше скуа освр ће је дан од ак те ра ре во лу ци је ка да се у још 
јед ном брех тов ском тре нут ку обра ти пу бли ци про би ја ју ћи илу зи ју 
„че твр тог зи да“:

Зо вем се Ди ми тру Кон стан ти не ску. Ра дим као пре во ди лац у јед ној 
аген ци ји. 21-ог смо се сви оку пи ли око ра ди ја ка ко би смо чу ли Ча у ше-
скуа. Све је би ло ужа сно пред ви дљи во. Љу де су ау то бу си ма до во зи ли 
из фа бри ка и ин сти ту ци ја ка ко би му апла у ди ра ли због на чи на на ко ји 
се об ра чу нао са ху ли га ни ма у Те ми шва ру, ка ко их је он на звао. Он да 
смо за чу ли зви жда ње и пре нос је пре стао. Од мах смо зна ли да се не што 
де си ло и ужа сно смо се пре па ли. Пре не ра зи ли смо се од стра ха (cHur
Chill 1998: 123).

У су ко би ма ко ји су на ста ли из ме ђу по ли ци је и де мон стра на та, 
ко ји су ста ли у за шти ту све ште ни ка, на стра да ло је де се ти не љу ди, а ре-
во лу ци о нар ни жар про ши рио се и на пре сто ни цу Ру му ни је. Зва нич но, 
на си ље на ули ца ма Бу ку ре шта из би ло је 22. и тра ја ло све до 26. де цем-
бра ка да је пре ста ло, на кон еми то ва ња сним ка са су ђе ња пред сјед нич ком 
па ру и њи хо вог смак ну ћа. Пре ма зва нич ним ста ти сти ка ма, у ре во лу-
ци ји је на стра да ло пре ко хи ља ду љу ди, а власт у Ру му ни ји пре шла је 
у ру ке На ци о нал ног осло бо ди лач ког фрон та (НСФ). 

Пе ри од на кон ре во лу ци је дра ма ти зо ван је у тре ћем и ујед но нај-
ду жем ди је лу ко ма да ко ји од ли ку је по сто сло бо ди лач ка по ли тич ка, 
дру штве на и емо тив на збр ка. Овај дио ко ма да отва ра над ре ал на сце на 
су сре та из ме ђу из глад ње лог пса и вам пи ра ко га је, ка ко са зна је мо, при-
ву кла крв про ли ве на у ре во лу ци ји. На кон по чет ног уз ми ца ња, пас се 
по сте пе но по све осло ба ђа ин стинк тив ног стра ха од овог де мон ског ство-
ре ња ну де ћи му на кра ју сво ју ло јал ност и прак тич но свој ово зе маљ ски 
про ла зни жи вот: „Мо лим те. Би ћу до бар. Гла дан сам [...] Пра ви ће мо 
дру штво је дан дру гом. Ја сам твој пас“ (Chur Chill 1998: 139). К. Чер чил 
у овој не сва ки да шњој сце ни дра ма ти зу је дру штве ну си ту а ци ју у пост-
ко му ни стич кој Ру му ни ји као глад ног и по ни зног пса ко ји, на кон што 
је из гу био ста рог го спо да ра, по ста је ода ни пра ти лац не за си те кр во пи је 
из ру мун ске ми то ло шке про шло сти. У кон тек сту по ли тич ких си сте ма, 
ову епи зо ду мо же мо про ту ма чи ти и као смје ну јед ног ви да ре стрик тив-
ног ко му ни зма мно го ре ак ци о нар ни јим и ре пре сив ни јим ка пи та ли змом, 
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ко ји ма ми по тен ци јал не жр тве де мо крат ском ре то ри ком и при ви дом 
гра ђан ских сло бо да да би он да, по пут вам пи ра, иси сао из њих жи вот 
и од ба цио их као би ло ко ју дру гу упо тре бље ну ствар. 

Ства ри је су по ста ле ма ло бо ље у по стре во лу ци о нар ној Ру му ни ји 
– или се ма кар та ко чи ни ло. Ви ше ни је би ло оску ди ца у хра ни, ис кљу-
че ња стру је или стра ха од тај не по ли ци је, али сва по ти сну та мр жња, 
ксе но фо би ја и ра си зам ис пли ва ли су на по вр ши ну и ге не ри са ли но ве 
тен зи је уну тар дру штва и по ро ди це. Та ко, на при мјер, бур жо а ска опре-
ди је ље ност за ли бе ра ле Ра дуа пот пу но оту ђу је од Фло ри не, ко ја га 
на зи ва сно бом и при зна је да се осје ћа ла сло бод ни је за ври је ме вла да-
ви не Ча у ше скуа, као и да јој он чак „по не кад не до ста је“ (Chur Chill 1998: 
153); исто та ко, по доб на Фла ви ја ко ја је ра ни је из вр ша ва ла сво ју про-
фе сор ску ду жност у скла ду са иде о ло ги јом та да шње вла сти, са да про-
фе си о нал но ис па шта и оста је без по сла; осим то га, очи гле дан је при-
мјер ста ре ра си стич ке мр жње ко ју „хе ро ји ре во лу ци је“, Га бри јел и 
Ра ду, осје ћа ју пре ма свом дру гу Ма ђа ру, Ја но шу, а ко ју са жи ма Га бри-
је ло ва ба ка на сље де ћи на чин: „Зна ла сам же ну ко ја се уда ла за Ма ђа ра. 
Убио ју је вла сти ти брат, а он да јој ди је те иш чу пао из утро бе“ (Chur Chill 
1998: 149).4 Ме ђу тим, за раз ли ку од ко му ни стич ког пе ри о да у ко ме су 
љу ди бје жа ли од све при сут ног над зо ра др жав не без би јед но сти (озло-
гла ше на Се ку ри та теа) у фик тив ни сви јет ма ште и та мо се су сре та ли 
са ду хо ви ма сво јих мр твих, у пост ко му ни стич ком дру шву им је ус кра-
ће на чак и ова утје ха – на кон што но ви по ли тич ки си стем прак тич но 
по ни шти њен про фе сор ски иден ти тет ко ји је гра ди ла два де сет го ди на, 
не у тје шна Фла ви ја до зи ва сво ју мр тву ба ку да би, овај пут, ипак оста ла 
без од го во ра. 

Кључ но пи та ње ко је по ста вља Ке рил Чер чил у овој дра ми од ра жа-
ва сум њу ка ко ру мун ске, та ко и гло бал не јав но сти – да ли је ре во лу-
ци ја из 1989. уоп ште би ла ре во лу ци ја (у сми слу здру же ног дје ло ва ња 
ве ћи не ста нов ни штва) или пуч (што он да под ра зу ми је ва дје ло ва ње 
са мо не ко ли ко бун тов ни ка)?5 Ова сум ња нај бо ље је ис ка за на у мо ноло-
гу јед ног од па ци је на та у бол ни ци – чи ме К. Чер чил да је суб вер зив ну 
уло гу упра во они ма ко је дру штво дис кре ди ту је на зи ва ју ћи их „не у ро-
ти ча ри ма“ – ко ји је, пре ма ри је чи ма Е. Астон (Ela i ne Aston), за ври је ме 
пред ста ве у Бу ку ре шту до че кан огром ним апла у зом (1997: 79):

4 Да је иста мр жња при сут на и да ље, и то као ва лид на по ли тич ка оп ци ја, ви ди мо на 
Бог да но вом при мје ру. Он, на и ме, гла са за Се љач ку стран ку, чи ји ко ри је ни се жу у про на ци-
стич ку про шлост при је Дру гог свјет ског ра та, и ну ди сље де ће рје ше ње „ма ђар ског пи та ња“: 
„Збри са ти их с ли ца зе мље. Чак и ако је ри јеч о ци је лом јед ном на ро ду“ (Chur Chill 1998: 174). 

5 Де фи ни ци је ре во лу ци је, од но сно пу ча, из ве де не су на осно ву из ла га ња Те ри ја Иглто-
на о те ми ре во лу ци је у књи зи Why Marx was right (2011: 188). 
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Је смо ли има ли ре во лу ци ју или пуч? Ко је пу цао 21-ог, а ко 22-ог? 
Је ли вој ска пу ца ла 21-ог или су пу ца ли са мо не ки или су при пад ни ци 
Се ку ри та тее но си ли вој не уни фор ме? Ако је пу ца ла вој ска, за што ње ни 
при пад ни ци нису по сли је при ве де ни пред ли це прав де? И да ли су они 
на ста ви ли пу ца ти и 22-ог? Је су ли они би ли ма ски ра ни у при пад ни ке 
Се ку ри та тее? Нај ва жни је од све га, је су ли се те ро ри сти и вој ска за и ста 
бо ри ли или су се са мо пре тва ра ли? И у чи ју ко рист? И по чи јим на ред-
ба ма? Ода кле су се ство ри ле за ста ве? Ко је по ста вио звуч ни ке на трг? 
Ка ко су мо гли од штам па ти но ви не та ко бр зо? За што ни ко ни је ис кљу чио 
те ле ви зиј ски сиг нал? Ко је на тје рао Ча у ше скуа да нас оку пи? И да ли је 
он за и ста мр тав? (Chur Chill 142–143)

Оно што је спор но у овом по гла вљу ру мун ске исто ри је и што иза-
зи ва са свим оправ да ну сум њу у ле ги ти ми тет ре во лу ци је је сте, из ме ђу 
оста лог, по да так да су чел ни ци но ве пар ти је за пра во би ли ста ри ко му-
ни стич ки ак те ри ко ји су са мо „дан на кон ре во лу ци је пре ста ли би ти 
ко му ни сти“ (GraHaMHarrison 2014). Бо гат ство сте че но под вла да ви-
ном Ча у ше скуа оста ло је у њи хо вом по сје ду по што ни ко од ових чел-
ни ка ни је од го ва рао пред су дом за на вод ну вла да ви ну те ро ра про тив 
ко је су се на род не ма се по ди гле де цем бра 1989. го ди не. Пре ма не ким 
тврд ња ма, Фронт је и за по чео гра ђан ски рат да би по ста вио но во вођ-
ство свје сно жр тву ју ћи свог до та да шњег не при ко сно ве ног ли де ра Чау-
ше скуа. Дру ги на во ди ис ти чу да су чи тав су коб иза зва ле ино стра не 
оба вје штај не аген ци је, у пр вом ре ду аме рич ке, ко ји ма је на мје ра би ла 
да усто ли че но ви, се би на кло њен, про ка пи та ли стич ки ре жим.6 Осим 
ових те о ри ја за вје ре, ко је се не сми ју ис кљу чи ти, оста је те о ри ја по 
ко јој је ре во лу ци ја о ко јој је ов дје ри јеч за и ста би ла пра ва на род на ре-
во лу ци ја у ко јој је ко нач но, за јед нич ким за ла га њем, сврг нут са вла сти 
ду го го ди шњи нео гра ни че ни го спо дар.

За ову по след њу те зу за ла же се марк си стич ки по ли тич ки те о ре-
ти чар Алан Вудс (Alan Wo ods), ко ји сма тра да су на во ди о „укра де ној“ 
ре во лу ци ји не тач ни и да је ци је ла при ча о до га ђа ји ма из 1989. за пра во 
изло би ра на са За па да. Пре ма ње го вим на во ди ма, Ру му ни ја је при је 
ра та би ла из у зет но на зад на по љо при вред на зе мља у кан џа ма бру тал-
них зе мљо по сјед ни ка и ко рум пи ра них мо нар хич ких ре жи ма ко ји су 
по ла га ли ра чун стра ним им пе ри ја ли стич ким си ла ма, при је све га 
Фран цу ској и Ње мач кој, а ко је су, по све му су де ћи, по др жа ва ле и по ма-
га ле ре ак ци о нар не по ли тич ке стру је у пред ре во лу ци о нар ној Ру му ни ји. 

6 Вид.: Fin ding Du ci nea, Ma king the hi story of 1989, Ca u se scu.or g , Ro ma ni a’s Bloody Re
vo lu tion, BBC News. На овим ин тер нет стра ни ца ма мо гу се про на ћи ин фор ма ци је о то ку 
ре во лу ци је, ње ном ко нач ном ис хо ду, те по ме ну тим те о ри ја ма о то ме ка ко је ова ре во лу ција 
би ла „укра де на“. 
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Нај ја ча стру ја ко ја је за го ва ра ла ка пи та ли стич ку ре сто ра ци ју би ла је 
ин те лек ту ал но-сту дент ска стру ја ко ја је не спор но, сма тра Вудс, пред-
ста вља ла бур жо а ски кон тра ре во лу ци о нар ни по крет. На су прот ово ме 
сто ји ре во лу ци о нар ни по крет рад ни ка ко ји су се бо ри ли про тив ус по-
ста вља ња ка пи та ли зма и по бје ду НСФ-а иден ти фи ко ва ли са до би ти-
ма сво је ре во лу ци је: „‘те о ри ја’ да је ру мун ска ре во лу ци ја би ла ‘са мо 
др жав ни удар’ ни је ни шта дру го не го од раз пре зи ра ко ји су кон тра ре-
во лу ци о нар ни ин те лек ту ал ци осје ћа ли пре ма рад ни ци ма. На сли чан 
на чин они обра зла жу и ре зул та те из бо ра као од раз на вод не ‘глу по сти’ 
рад ни ка“. Огром ну уло гу при за та шка ва њу и скри ва њу пра вих ин фор-
ма ци ја има ла је за пад на штам па ко ја је, под сје ћа А. Вудс, од ба ци ла 
сва ки вид објек тив но сти. За ври је ме и на кон одр жа ва ња пр вих сло бод-
них из бо ра у Ру му ни ји на ко ји ма је убје дљи ву по бје ду од ни је ла пар ти ја 
Или је скуа, за пад ни ме ди ји отво ре но су ста ли уз су пар нич ке пар ти је 
чи ји су ли де ри би ли при пад ни ци ста ре бур жо а зи је и ко ји су се за врије-
ме вла да ви не Ча у ше скуа скри ва ли у Фран цу ској и Бри та ни ји. Нај о чи-
ти је ла жи би ле су оне о сту ден ти ма као „мир ним де мо кра та ма“, а рад-
ни ци ма као „ста рим во ло ви ма пр ља вих ли ца“ (The Ob ser ver) ко ји су 
на вод но ор га ни зо ва ли „по гром про тив ин те лек ту а ла ца“ (L’Uni ta). Иа ко 
су ове сен за ци о на ли стич ке при че пред ста вља ле „до бро шти во уз здје-
лу корн флекса“, оне су би ле да ле ко од исти не она кве ка кву бра ни А. 
Вудс у свом из ла га њу: ако је ре во лу ци ја у Бу ку ре шту би ла „укра де на“ 
ре во лу ци ја, он да је она укра де на из нео им пе ри ја ли стич ких кан џи ка-
пи та ли стич ких сим па ти зе ра и ко нач но пре да та у ру ке ру мун ском 
на ро ду. Овај по след њи за кљу чак, ме ђу тим, не по твр ђу је да љи раз вој 
до га ђа ја. Исто та ко, ње го ва тврд ња да је но во и за бра на пар ти ја НСФ 
на пра ви ла од ре ђе не уступ ке у прав цу ка пи та ли стич ког узур пи ра ња 
ру мун ске еко но ми је ко је он сма тра „па мет ним“ по сте пе ним пре ла зом 
на ка пи та ли зам (за раз ли ку од „ка та стро фал ног“ при мје ра Пољ ске у 
ко јој су ци је не то ли ко ско чи ле да је ве че ра у ре сто ра ну ко шта ла као 
пла те не ко ли ко уни вер зи тет ских про фе со ра) ипак до во ди у пи та ње 
ау тен тич ност ње го ве марк си стич ке по зи ци је (WooDs1990).

Да кле, на кон све га, пра во кључ но пи та ње ни је то ли ко по ли тич ки 
ка рак тер ре во лу ци је, већ пи та ње дру штве них и еко ном ских про мје на 
до ко јих је ре во лу ци ја до ве ла. На рав но, у тре нут ку ка да је дра ма на пи-
са на, ове про мје не су би ле тек у за чет ку, али – оста ју ћи до сљед на сво јим 
со ци ја ли стич ким ко ри је ни ма и по ли тич ким убје ђе њи ма – К. Чер чил 
ипак упор но ука зу је на не у спи јех овог про ка пи та ли стич ког екс пе ри-
мен та. За њу, чак и у кли ми до ми нант не по ли тич ке кон фу зи је, ре ви ди-
ра ња ље ви чар ских ста во ва и на вод ног кра ја исто ри је, ка пи та ли зам и 
ли бе рал на де мо кра ти ја ни по што не пред ста вља ју при хва тљи ву ал тер-
на ти ву по ли тич кој иде о ло ги ји со ци ја ли зма. У ви ше на вра та у дра ми, 
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аме рич ка пред у зет нич ка кул ту ра се ука зу је као не по жељ на – Бог да но во 
не при хва та ње аме рич ких ци га ре та, не тр пе љи вост пре ма Аме ри кан цу 
Веј ну и ко нач но ус хи ће ни Лу ци јин мо но лог о аме рич ком кон зу ме ри-
зму на го вје шта ва ју ко нач но раз о ча ре ње:

Али Аме ри ка. У Аме ри ци имаш зи до ве од во ћа, по пет вр ста ја бу ка, 
на ран џи, гро жђа, кру ша ка, ба на на, лу бе ни ца и ства ри ко ји ма не знам 
чак ни име – па он да по вр ћа, па тли џа ни љу би ча сти као да си их ла ком 
пре ма зао, па цр ве не жу те зе ле не па при ке, би је ли лук цр ве ни лук, на ран-
џа сте шар га ре пе ко је бље ште као да им је не ко на мјер но ста вио слој 
сја ји ла, па он да зе ле ниш – ку пус шпи нат бо ра ни ја ти кви це, и да ље сам 
у чу ду сва ки пут кад одем у ку по ви ну. А тек сме ће, сви ба ца ју огром не 
вре ће пре пу не хра не и па пи ра и ли мен ки, сва ки дан, огром не вре ће, огром-
не кан те, љу ди жи ве од оно га што на ла зе у њи ма (Chur Chill 1988: 144).

Лу ци ја се вра ћа из Аме ри ке у по след њем ди је лу дра ме, што је на-
чин да К. Чер чил ар ти ку ли ше сво ју ду бо ку скеп су пре ма ак ту ел ном 
про за пад ном по ли тич ком и еко ном ском трен ду. 

Да је де мо кра ти ја на вод но ус по ста вље на у пост ко му ни стич кој 
Ру му ни ји за пра во фар са ка же нам и Ра ду, пред сам крај дра ме, кад до ђе 
до за кључ ка да је нео п ход но „има ти још јед ну ре во лу ци ју“ (Chur Chill 
1998: 175). У том сми слу, чи ни се да по след ње ри је чи у дра ми ко је из-
го ва ра вам пир – „Поч неш да жу диш за кр вљу. Удо ви ти бри де, мо зак 
го ри и про сто осје тиш по тре бу да се кре ћеш све бр же и бр же“ (cHur
Chill 1998: 181) – та ко ђе прог но зи ра ју кр ва ву бу дућ ност, због че га Е. Астон 
ова кав за вр ше так сма тра „за стра шу ју ћим“ (1997: 79) алу ди ра ју ћи на 
дра му Топ дје вој ке ко ју К. Чер чил за пра во за вр ша ва ри јеч ју „стра шно“ 
же ле ћи да ука же на но ву „за стра шу ју ћу“ еру бес кру пу ло зног го ми ла-
ња нов ца и ства ра ња све ве ћег ја за из ме ђу бо га тих и си ро ма шних. 
Пре ма то ме, има ју ћи у ви ду при ро ду ка пи та ли стич ке при вре де (сло бод-
но тр жи ште, де ре гу ла ци ја бер зе, ма ки ја ве ли стич ка ам би ци ја), по ре-
ђе ње са кр во жед ним вам пи ром чи ни се ви ше не го аде кват ним. 

Сла жу ћи се до не кле са ова квим ту ма че њем за вр шет ка дра ме, сма-
тра мо да је од су штин ске ва жно сти до да ти да К. Чер чил мо жда прог-
но зи ра „за стра шу ју ћу“ бу дућ ност, али са мо уко ли ко ка пи та ли зам 
за и ста пре вла да. Да нас, на кон ви ше од че тврт ви је ка од ру мун ске ре-
во лу ци је 1989. го ди не, ско ро по ло ви на ру мун ског ста нов ни штва сма-
тра да је жи вот ни стан дард под ко му ни стич ким ре жи мом био бо љи, 
јер су гра ђа ни „има ли по сао, дом, но вац за од мор, бес плат но шко ло ва-
ње и бес плат ну здрав стве ну за шти ту“; умје сто то га, у да на шњој Ру му-
ни ји, ко ја ва жи за дру гу нај си ро ма шни ју зе мљу чла ни цу Европ ске уни је 
(пр ва је Бу гар ска, та ко ђе не ка да шња ко му ни стич ка зе мља), фа бри ке 
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су за тво ре не, пен зи је не до вољ не, а по сао до сту пан још са мо у ино стран-
ству.7 Има ју ћи у ви ду отво ре ни за вр ше так дра ме, али и ак ту ел ну по ли-
тич ку си ту а ци ју у Ру му ни ји, ко мен тар кри ти ча ра Бе не дик та Нај тин-
геј ла о „осје ћа ју не до вр ше но сти“ овог ко ма да чи ни се јед на ко ва лид ним 
да нас, као и 1990. го ди не ка да је у сво јој ре цен зи ји ре као: „[К.] Чер чил 
би тре ба ла да са чу ва Лу ду шу му уну тар свог вер бал ног про це со ра, 
спрем на да је до пу ни, ре ви ди ра. Ово би мо гла би ти јед на од ње них 
нај у пе ча тљи ви јих дра ма“ (пре ма aston1997:76). 

Да за кљу чи мо, ма ка ко отво ре ном се чи ни ла ова дра ма и њен за-
вр ше так, ипак је из вје сно да К. Чер чил не ди је ли ми шље ње да је слом 
ис точ њач ког бло ка и иде о ло ги је ко му ни зма „крај исто ри је“ (што јој 
мо жда и тен ден ци о зно при пи су ју не ки не про ми шље ни кри ти ча ри), већ 
са мо крај јед ног исто риј ског по гла вља чи је се чи ње ни це тек тре ба ју 
утвр ди ти и ко нач но за пи са ти. У том сми слу, чи ни се да ау тор ку дра ме 
мо же мо по ис то вје ти ти са Фла ви јом, про фе со ри цом исто ри је из дра ме 
ко ја, на кон спо зна је да исто ри ја ни је оно што је за пи са но у исто риј ским 
уџ бе ни ци ма, би ра уло гу хро ни ча ра и ту ма ча до га ђа ја из ре во лу ци о нар-
ног и по стре во лу ци о нар ног пе ри о да: „Ја ћу за пи са ти пра ву исто ри ју 
[...] па ће мо зна ти шта се за и ста до го ди ло“ (Chur Chill 1997: 170). Њи хо ва 
по тре ба да раз от кри ју сми сао јед ног исто риј ског до га ђа ја сто ји на су-
прот не га тив ној пост мо дер ни стич кој по тре би за фраг мен ти са њем, не-
ги ра њем сми сла, ис ти ца њем кри зе исто рич но сти. По пут ју на ка соп-
стве них дра ма, Ке рил Чер чил је за те че на сло мом со ци ја ли стич ког 
екс пе ри мен та на ис то ку Евро пе, али не и па ра ли зо ва на или обес хра бре-
на, ка ко ви ди мо из ње них на сто ја ња да про на ђе сми сао у том сло му и 
не ки но ви бу ду ћи пра вац.
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DramaticRepresentationoftheRomanianRevolutioninthePlayMad Fo rest:
TheAmbiguityofPoliticalOptionsandTheaterStrategies

Sum mary

The am bi gu ity in the play Mad Fo rest (1989) mir rors the po li ti cal con fu sion at the 
end of the twen ti eth cen tury. Bro adly spe a king, it re fers to the crum bling of the do mi nant 
po li ti cal bi na rism bet we en the ca pi ta list West and the com mu nist East and a sen se of 
di so ri en ta tion in the wa ke of the al le ged so ci a list de fe at. In the most li te ral sen se, the play 
re flects on the du bi o us cir cum stan ces of the Ro ma nian re vo lu tion and en su ing con tro-
ver sial post-re vo lu ti o nary go vern ment. Be ca u se of the in va lu a ble con tri bu tion of Caryl 
Chur chill to the so ci a list idea of equ i ta ble and inju sti ce-free so ci ety, it se ems ap pro pri a te 
to deal with Mad Fo rest, a play in which Chur chill tri es to co me to terms with the “end” of 
the grand so ci a list nar ra ti ve and the con se qu ent pre va len ce of neo li be ral po licy. This pa per 
at tempts to sa ve the play from the ag gres si ve and unju sti fi a ble cla ims by post mo der nist 
aut hors and ot her apo lo gists of neo li be ral di sco ur ses who dis pa ra ge not only this play but 
the en ti re in di spu tably po li ti cal oe u vre of Caryl Chur chill.

Keywords: Ro ma nia, re vo lu tion, com mu nism, ca pi ta lism.
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ПРИКАЗИ
UDC 78.071.1:929 Jevtić I.(082)(049.32)

ЖИ ВОТ НА И СТВА РА ЛАЧ КА ОДИ СЕ ЈА АКА ДЕ МИ КА ИВА НА  
ЈЕВ ТИ ЋА. Те мат ски збор ник. Уред ни ца Ива на Ме дић, Бе о град: 

Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, 2020.
Пе вај ми, Му зо, ју на ка до ви тљив ца оно га што но

Тро јан ски све ти ра зо ри град, па се на лу та мно го, 
гра до ве мно ги јех љу ди он ви де и по зна им ћу ди,

и мно ге на мо ру му ке у сво је му пре му чи ср цу
бо рећ’ се за ду шу сво ју и по вра так сво јих дру го ва.

(Хо мер, Оди се ја, прев. Ми лош Н. Ђу рић)

У окви ру бо га те из да вач ке де лат но сти Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ 
то ком про шле го ди не об ја вљен je те мат ски збор ник Жи вот на и ства ра лач ка 
Оди се ја ака де ми ка Ива на Јев ти ћа, под уред ни штвом ви шег на уч ног са рад-
ни ка др Ива не Ме дић, исто вре ме но и ау тор ке увод ног тек ста по све ће ног 
ком по зи то ро вом про фе си о нал ном пу ту. По ме ну ти збор ник при па да ни зу 
не дав них пу бли ка ци ја Му зи ко ло шког ин сти ту та ко је, у су и зда ва штву са 
срод ним, ре ле вант ним на уч ним удру же њи ма и ин сти ту ци ја ма кул ту ре, 
има ју за циљ да са мар ги на му зи ко ло шког ка но на у фо кус до ма ће на уч не за-
јед ни це вра те за бо ра вље на и за по ста вље на ком по зи тор ска име на на ше му-
зич ке про шло сти и са да шњи це. Све до чан ство тих те жњи је су ор га ни зо ва ни 
на уч ни ску по ви и из да те ко лек тив не мо но гра фи је по во дом обе ле жа ва ња зна-
чај них го ди шњи ца Да во ри на Јен ка (у са рад њи с На ци о нал ним са ве том сло ве-
нач ке на ци о нал не ма њи не у РС, ур. Ка та ри на То ма ше вић) и Ко сте Ма ној ло ви-
ћа (ур. Ива на Ве сић и Ве сна Пе но), за тим Пе тра Сто ја но ви ћа, Пе тра Кр сти ћа 
и Ста ни сла ва Би нич ког (у са рад њи с Му зи ко ло шким дру штвом Ср би је, ур. 
Би ља на Ми ла но вић), као и Пре дра га Ми ло ше ви ћа (ау тор ке Је ле не Ми хај-
ло вић Мар ко вић, та ко ђе у са рад њи с Му зи ко ло шким дру штвом Ср би је, ур. 
Ка та ри на То ма ше вић). 

Ода би ром Јев ти ће вог пор тре та из „Са ло на од би је них“ срп ске му зич ке 
ба шти не, са мо услов но и ме та фо рич но та ко на зва ног, јер не тре ба пре не брег-
ну ти чи ње ни цу да је ком по зи тор био иза бран за чла на „ван рад ног са ста ва“ 
СА НУ 2003. го ди не, да је 2005. пре и ме но ван за до пи сног чла на а 2012. за 
ре дов ног, на чи њен је на из глед нео би чан хро но ло шки скок, ко ји, ме ђу тим, 
от кри ва ин те ре сант не по ду дар но сти. На и ме, оно што се мо же уо чи ти као 
за јед нич ко за ових не ко ли ко по бро ја них, чак и ви ше де це ни ја уда ље них 
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ге не ра ци ја, је сте да ства ра ју у пе ри о ди ма стил ских раз ме ђа ка да ком по зи-
то ри од ре ђу ју сво је лич не по е ти ке спрам ди на ми зма ди ја ло га тра ди ци је и 
мо дер ног у му зи ци њи хо ве епо хе. Ори јен ти са ност ка тра ди ци о нал ним жан-
ро ви ма, ком по зи ци о ним тех ни ка ма и из ра жај ним сред стви ма чи ни ла је да 
оства ре ња по не ких од ов де спо ме ну тих ау то ра, у по је ди ним пе ри о ди ма њи-
хо вог ства ра ња, бу ду у очи ма струч не јав но сти оце ње на као кон зер ва тив на 
и не и но ва тив на у од но су на кључ ни „ка нон“ XX ве ка – те жњу ка но ви ном, 
што је у ре зул ти ра ло тиме да у ре ле вант ним исто риј ским пре се ци ма срп ске 
му зи ке они бу ду скрај ну ти у дру ги план. 

До не кле је слич на суд би на за де си ла и Ива на Јев ти ћа, ма да је ма лом бро-
ју на уч них пу бли ка ци ја о ње го вом ства ра ла штву у до ма ћој му зи ко ло ги ји 
до при не ла и чи ње ни ца да је овај ства ра лац го то во чи тав свој рад ни век про вео 
у ино стран ству. Збор ник ко ји се на ла зи пред на ма ре зул тат је же ље да се 
на до ме сти тај не до ста так пи са не ре чи о Јев ти ће вом оп се жном и ра зно вр сном 
опу су ко ји об у хва та пре ко сто ти ну оства ре ња сим фо ниј ске, ка мер не, кон цер-
тант не и во кал но-ин стру мен тал не му зи ке. Сво јим ра до ви ма су тој иде ји до-
принeли му зи ко ло зи, ет но му зи ко ло зи, ком по зи то ри, ин стру мен та ли сти и 
му зич ки пе да го зи из зе мље и ино стран ства. Плод њи хо вог про ми шља ња 
је сте де сет сту ди ја ре а ли зо ва них на сто де ве де сет стра ни ца тек ста и рас по-
ре ђе них у три по гла вља ко ја но се сле де ће на зи ве: (I) „Би о граф ска, стил ска 
и есте тич ка раз ма тра ња“, (II) „Ин стру мен тал на му зи ка“ и (III) „Опе ра“. Већ 
са ми на сло ви по гла вља, као и ра зно ли кост ди сци пли на из ко јих по ти чу ауто-
ри, су ге ри шу на ме ру да се пру жи што об у хват ни ји по глед на жи вот и де ло 
Ива на Јев ти ћа. Иа ко ау то ри са гле да ва ју по је ди не сег мен те ком по зи то ро вог 
ства ра ла штва из соп стве ног те о риј ског и из во ђач ког ра кур са, по ве зу ју их 
ана ли тич ки при ступ де ли ма и круг про блем ских пи та ња у чи јем оп се гу се 
кре ћу. Зна чај не ких од тих пи та ња не огле да се је ди но на при ме ру Јев ти ће вог 
опу са, не го се чи не ва жним и увек ак ту ел ним за исто ри ју срп ске му зи ке, те 
их мо же мо из дво ји ти на овом ме сту:

Од нос из ме ђу тра ди ци о нал ног и мо дер ног / на ци о нал ног и ко смо по лит ског на есте тич ко- 
-по е тич ко-стил ској рав ни.
Ху ма ни зам и ко му ни ка тив ност му зи ке на су прот аван гард но сти и хер ме тич но сти.
Ин спи ра ци ја тра ди ци јом што под ра зу ме ва ура ња ње у бо гат ство фол клор но-ду хов не 
му зич ке ри зни це и оса вре ме њи ва ње/по е ти за ци ју ар ха и ке.
Ства ра лач ки ди ја лог са бли жом или да љом про шло сти европ ске умет нич ке му зи ке  
из ра жен кроз нео стил ски про се де.
По зи ци о ни ра ње уме ре но-мо дер ни стич ке по е ти ке уну тар окви ра пост мо дер ни зма.
Ака де ми зам ко ји се ис по ља ва су ве ре ним вла да њем ком по зи ци о но-тех нич ким еле мен ти ма 
и фор мал но-са др жин ским аспек ти ма у ода бра ним жан ро ви ма.
Ре ла ци ја ком по зи то р–и зво ђач –слу ша лац ко ја се ма ни фе сту је као ства ра лач ки cre do.

Ова ко фор му ли са на пи та ња ма пи ра ју сво је вр сне тра јек то ри је ко је су 
сле ди ли ау то ри збор ни ка, иду ћи из сво јих ме то до ло шко-тер ми но ло шких 
по ла зи шта ка цен трал ној тач ки – Јев ти ће вим де ли ма. 
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Пр во по гла вље чи не две сту ди је, увод ног ка рак те ра, ко је ис цр та ва ју 
ши ри кон тек сту ал ни оквир и од ре ђу ју стил ско-есте тич ку по зи ци ју ком по-
зи то ра. Ива на Ме дић у сво ме тек сту „Иван Јев тић – срп ски ком по зи тор са 
па ри ском адре сом и ме ђу на род ним угле дом“ пра ти не сва ки да шњи жи вот ни 
и ства ра лач ки пут ака де ми ка, ис ти чу ћи нај зна чај ни је мо мен те из ње го ве им-
по зант не про фе си о нал не би о гра фи је. Иа ко нам И. Ме дић пре зен ту је кро ки 
Јев ти ћа, ње го ви обри си ни су бле ди и не ја сни, већ пунк ту а ли стич ки пре ци зно 
од ре ђу ју ли ни је умет нич ког раз во ја и зре ло сти. При то ме са па си о ни ра ном 
ис тра жи вач ком зна ти же љом и упи та но шћу И. Ме дић от кри ва раз ло ге ко ји су 
мла дог ком по зи то ра на ве ли да на пу сти зе мљу и због че га је ње гов опус био 
за па же ни ји и при сут ни ји на ме ђу на род ној сце ни не го ли на до ма ћим по ди-
ју ми ма. Она нам исто та ко жи во пи сно пре до ча ва Јев ти ће ву бор бу за афир ма-
ци ју и ег зи стен ци ју у ино стран ству и у до мо ви ни. По ме ни мо да је овај текст 
про ис те као из ау тор ки не књи ге Па ра лел не исто ри је – са вре ме на срп ска 
умет нич ка му зи ка у ди ја спо ри, као плод ње ног ви ше го ди шњег ба вље ња том 
те ма ти ком, што се ујед но на до ве зу је и на тен ден ци ју ка не ка нон ском по сма-
тра њу до ма ћег ства ра ла штва. Дру га сту ди ја у по гла вљу но си ин три ган тан 
на зив „Да ли је му зи ка Ива на Јев ти ћа из раз му зич ког ху ма ни зма?“, а пот пи-
су је је Сил ви Ни се фор (Sylvie Ni cep hor), фран цу ска му зи ко ло шки ња и ау тор-
ка пр ве мо но гра фи је о на шем ком по зи то ру: Иван Јев тић – ком по зи тор на 
пу те ви ма сло бо де. Слу же ћи се ди ја лек тич ком ме то дом, С. Ни се фор по ку-
ша ва да од го во ри на по ста вље но пи та ње, су че ља ва ју ћи ху ма ни зам са транс/
пост ху ма ни змом. Де фи ни шу ћи фи ло зоф ска и естет ска упо ри шта по ме ну тих 
пра ва ца, Ни се фор из два ја ко ор ди на те Јев ти ће вог му зич ког је зи ка као озна-
чи те ље ње го ве при пад но сти ху ма ни стич кој стру ји. Ау тор ка по том у крат ким 
цр та ма отва ра про во ка тив ну ди ску си ју о од но су нео кла си ци зма и пост мо дер-
ни зма код Јев ти ћа, а у за кључ ном раз ма тра њу сме шта ком по зи то ра у кон текст 
по сле рат ног раз во ја са вре ме не му зи ке и ње не хи по те тич ке бу дућ но сти. Текст 
Сил ви Ни се фор отва ра про стор за ту ма че ња уме ре но мо дер ни стич ких ори-
јен та ци ја као из ра за ху ма ни стич ких стре мље ња, а у ре ла ци ји пре ма пост мо-
дер ни зму и транс/пост ху ма ни зму, ка ко Јев ти ћа, та ко и дру гих ком по зи то ра 
слич ног опре де ље ња. 

Дру го по гла вље са др жи се дам сту ди ја по све ће них ана ли зи Јев ти ће вих 
ин стру мен тал них де ла, а оне ће у овом при ка зу би ти пред ста вље не нe пре ма 
ре до сле ду у збор ни ку, већ на осно ву те ме ко ју об ра ђу ју, од но сно угла из кога 
се са гле да ва да та про бле ма ти ка. Ет но му зи ко ло шки ња Је ле на Јо ва но вић и 
ком по зи тор ка Та ма ра Кне же вић за пред мет сво јих ра до ва ода бра ле су ре пре-
зен та тив на Јев ти ће ва де ла за ли ме не ду вач ке ин стру мен те. У тек сту „Еле мен-
ти срп ске фол кор не му зич ке тра ди ци је у де ли ма за ли ме ни ду вач ки квин тет 
Ива на Јев ти ћа“ Ј. Јо ва но вић је ви спре но укр сти ла ет но му зи ко ло шку ви зу ру 
са ана ли тич ким пој мов ним апа ра том Сил ви Ни се фор, ло ци ра ју ћи ком по зи-
то ро ве из во ре ин спи ра ци је у во кал ној и ин стру мен тал ној / се о ској и град ској 
ба шти ни на ше му зи ке. Ау тор ка је у исти мах ука за ла ка ко ме ло диј ски, рит-
мич ки, са звуч ни и тем бров ски аспек ти ових ком по зи ци ја уче ству ју у из град-
њи ар хи тек то ни ке де ла, сна жно по ве зу ју ћи Ива на Јев ти ћа са тра ди ци о нал ним 
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обра сци ма му зи ке на шег под не бља и ње ним ето сом. Осо би та вред ност овог 
тек ста огле да се у то ме што га је на пи сао ет но му зи ко лог, што да је при ли ку 
за ду бљи увид ка ко се фол клор на тра ди ци ја утки ва у кла сич ну му зи ку. Јев-
ти ћев из ра зи ти афи ни тет пре ма ли ме ним ду вач ким ин стру мен ти ма пре по-
зна је и Та ма ра Кне же вић, пот пи сни ца тек ста „Дру ги кон церт за тру бу и 
орке стар Ива на Јев ти ћа: спек тар бо ја и ка рак тер ком по зи ци је“. Т. Кне же вић 
сход но сво ме ком по зи тор ском обра зо ва њу ста вља ак це нат на мај стор ство 
Јев ти ће ве ор ке стра ци је, илу стру ју ћи сву рас кош ње ног ко ло ри та у функ ци-
ји екс пре сив ног из ра жај ног сред ства. Та ко ђе је скре ну та по себ на па жња на 
Јев ти ћев ин вен ти ван и тех нич ки пот ко ван трет ман тру бе као со ли стич ког 
ин стру мен та. 

Ка да је реч о трет ма ну инс тру мен та, до при нос је да ла и Ма ри ја Го лу-
бо вић, пи ја нист ки ња и исто ри чар ка, сво јим сту ди јом „Свој ства кла вир ског 
ства ра ла штва Ива на Јев ти ћа“. Опи су ју ћи Јев ти ће ву есте ти ку као спој фран-
цу ског ра фин ма на, бе то ве нов ског тем пе ра мен та и сло вен ског ду ха, ау тор ка 
се по ду хва ти ла раш чла њи ва ња ком по нен ти ње го вог кла вир ског сти ла. У 
ње ној ана ли зи Јев ти ће вих кла вир ских ком по зи ци ја, на ро чи то се ис ти че из-
ван ред на при ме на по ступ ка две кла ви ја ту ре ко ју је осми слио ру ски пи ја-
ни ста и му зи ко лог Ва си лиј Би ков (Ва си лий Быков), опи су ју ћи то по гра фи ју 
Де би си је вог кла вир ског сло га. При лог осве тља ва њу кла вир ског ства ра ла штва 
пру жио је и наш еми нент ни пи ја ни ста Вла ди мир Ми ло ше вић, ин фор ма тив-
ним тек стом „Шест пре ли да за кла вир Ива на Јев ти ћа“. Као је дан од тро је 
до ма ћих пи ја ни ста ко ји су сни ми ли двострукo CD из да ње са ком плет ним 
Јев ти ће вим кла вир ским опу сом, Вла ди мир Ми ло ше вић је ис та као по тре бу 
да као из во ђач сво ју ин тер пре та ци ју про ду би кроз ана ли тич ко иш чи та ва ње 
нот ног тек ста. Ре зул тат то га је сте раз у ме ва ње дра ма тур ги је Шест пре ли да 
као свит ног ци клу са у ко ме се је дин ство у ра зно ли ко сти оства ру је кроз те-
не бро зо ди на мич ки ефе кат пот цр тан од го ва ра ју ћом ар ти ку ла ци јом и пе да ли-
за ци јом. Из у зет но дра го цен увид из из во ђач ког угла по сма тра ња до би ја мо 
од ви о ли нист ки ње Ма ри је Ми си та у сту ди ји „Ви до ви ис по ља ва ња мо дер-
ни зма у ком по зи ци ја ма за ви о ли ну Ива на Јев ти ћа: до ме ти ин тер пре та ци је“, 
ре ди го ва ној вер зи ји пи са ног де ла ње ног док тор ског умет нич ког про јек та. 
По ла зе ћи од стил ског по зи ци о ни ра ња Јев ти ћа као уме ре ног мо дер ни сте, а 
по том пре по зна ју ћи ње го ву дво стру ку мо дер ни стич ку ори јен та ци ју ка нео кла-
си ци зму и по ет ској ар ха и за ци ји, М. Ми си та по ста вља те о риј ску плат фор му 
са ко је са гле да ва ком по зи то ро во ефект но слу же ње ши ро ким ди ја па зо ном 
по сто је ћих тех ни ка сви ра ња ви о ли не осло ње них на тра ди ци о нал не шко ле 
из во ђе ња. Пре ма ау тор ки ним ре чи ма, ње на иде ја во ди ља би ла је да се по-
мо ћу ана ли зе ди стинк тив них стил ских цр та об ја сне по је ди ни ин тер пре та-
тив ни за хва ти, што је по на шем ми шље њу по стиг ну то у це ло сти. 

До ти чу ћи се по ет ске ар ха и за ци је, до ла зи мо до сту ди је му зи ко ло га Мило-
ша Бра ло ви ћа под на зи вом „Оса вре ме ње на ар ха и ка: Vers Byzan ce…, кон церт 
за ви о лу и гу дач ки ор ке стар Ива на Јев ти ћа“. М. Бра ло вић про бле ма ти зу је 
би тан фе но мен за на шу му зи ку ко ји би мо гао да се име ну је „има ги нар ном 
ар ха и ком“, на лик већ по сто је ћем тер ми ну „има ги нар ни фол клор“. След стве но 
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то ме, ми ну ци о зном ана ли зом ау тор от кри ва ка ко се у ком по зи ци ји тран спо-
ну је „дух“ сред њо ве ков ног пра во слав ног Ис то ка. С об зи ром на то да не ма 
кон крет них ци та та, М. Бра ло вић по ен ти ра да утки ва ње мо дал не ме ло ди ке, 
на лик цр кве ном по ја њу, у кла сич но кон ци пи ра ни со нат но-сим фо ниј ски ци клус, 
има уло гу да до ча ра ап стракт ни звуч ни и ду хов ни про стор Ви зан тиј ског 
ко мон вел та.

Још јед на ва жна те ма, већ спо ме ну та, об у хва ће на је сту ди јом „Му зич ки 
свет Ива на Јев ти ћа у пре ви ра њу из ме ђу тра ди ци о нал ног и но вог умет нич ког 
из ра за. Тен ден ци је про ме на на при ме ру иза бра них де ла кон цер тант ног жан-
ра“ му зи ко ло шки ње Оли ве ре Ни ко лић. По ста вља ју ћи као упо ри шне тач ке 
пре о бли ко ва ње тра ди ци је и по сту ла те мо дер ног му зич ког из ра за, ау тор ка 
се пр вен стве но оти сну ла у раз ма тра ње фор мал ног аспек та, не за не ма ру ју ћи 
ни оста ле про це се ко ји уче ству ју у об ли ко ва њу дра ма тур ги је де ла. За хва љу-
ју ћи те мељ но фун ди ра ном и из о штре ном ана ли тич ком апа ра ту, О. Ни ко лић 
је кроз де таљ ну, а исто вре ме но ви со ко функ ци о нал ну и свр сис ход ну ана ли зу 
де мон стри ра ла дво ја ку при ро ду стил ске дис по зи ци је кон цер тант ног жан ра 
код Ива на Јев ти ћа. 

По след ње по гла вље чи ни сту ди ја „Еле мен ти ко мич ног у опе ри Ман дра
го ла Ива на Јев ти ћа“ му зи ко ло шки ње Ва ње Спа сић. Са гле да ва ју ћи ко мич не 
еле мен те на осно ву тек сту ал ног пред ло шка и му зич ке по тке, В. Спа сић је 
де ма ски ра ла опе ру бу фо оде ну ту у са вре ме но ру хо. От кри ва ју ћи еклек тич-
ност Јев ти ће вог му зич ког из ра за, оства ре ног кроз син те зу ста рог и но вог, 
жан ров ску по ли ва лент ност и ци тат ност, ау тор ка је по ка за ла ка кву ва жну 
уло гу она за у зи ма у по ступ ку ому зи ка ље ња ко мич ног си жеа. Чи та ју ћи текст 
Ва ње Спа сић, до би ја мо сли ко ви ту пред ста ву о ком по зи то ро вим бри жљи во 
осми шље ним му зич ко-ли бре ти стич ким ко мич ним ефек ти ма ко ри шће ним 
у пор тре ти са њу га ле ри је ли ко ва и об ли ко ва њу фа бу ле ње го вог опер ског 
пр вен ца. 

Су ми ра ју ћи ути ске о збор ни ку, мо же мо кон ста то ва ти да се, иа ко не ве-
ли ког оби ма, ис ти че ква ли те том тек сто ва, ма ни фе сто ва ним кроз сту ди о зни 
при ла зак ма те ри ји и пи та њи ма ко ја отва ра ју мо гућ ност за да љу на уч но и стра-
жи вач ку по ле ми ку у до ме ну ства ра ла штва Ива на Јев ти ћа, али и ши ре по-
сма тра но – срп ске умет нич ке му зи ке. У ве зи с тим, ис так ни мо још је дан пут 
прег ну ће да се на ра да ру до ма ће му зи ко ло ги је на ђу до са да не до вољ но про-
у че ни ком по зи тор ски опу си. Та ко ђе, зна чај збор ни ка огле да се и у чи ње ни-
ци да до при нос у осве тља ва њу ком по зи то ра ни је стро го му зи ко ло шки, већ 
да су уче шће узе ли и из во ђа чи. На кон ви ше де це ниј ске ри гид не по де ле над-
ле жно сти, по чев од збор ни ка по све ће ног Де спи ће вој опе ри Поп Ћи ра и поп 
Спи ра и до при но са ди ри гент ки ње Жељ ке Ми ла но вић, ја вља се но ва ге не-
ра ци ја му зич ких пи са ца, ко ји по обра зо ва њу ни су ис кљу чи во му зи ко ло зи. 
У пре ђа шњим вре ме ни ма то ни је био слу чај, ма да су углав ном ком по зи то ри 
би ли ти ко ји су, за раз ли ку од вр хун ских из во ђа ча, има ли афи ни тет ка писа-
ној ре чи о му зи ци. Ме ђу тим, ин тер пре та тив на тач ка гле ди шта има по себ ну 
вред ност, јер пру жа при ли ку за дру га чи је иш чи та ва ње сло је ва ком по зи ци је 
и са мим тим до дат ни пла то у раз у ме ва њу ства ра о че вих ин тен ци ја. Узи ма ју ћи 
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све то у об зир, збор ник за слу жу је по хва лу и ви ше не го по зи тив ну оце ну. На 
кра ју, мо же мо за вр ши ти са ви ше знач ном сим бо ли ком на сло ва збор ни ка и 
ода бра них сти хо ва из Хо ме ро вог епа. За и ста, тре ба би ти „ју нак-до ви тљи вац“ 
да би се у Па ри зу, тој „Тро ји по сле рат не аван гар де“, „све том гра ду ин те грал ног 
се ри ја ли зма“, из бо рио за умет нич ку „ду шу сво ју“. Ме ђу тим, иа ко је „наш“ 
Оди сеј лу тао мно гим мо ри ма, ни је ни ка да у свом му зич ком кре ду. Од са мог 
по чет ка свог ства ра лач ког пу та, па све до овог тре нут ка, Иван Јев тић је не-
по ко ле бљи во и упр кос све му остао до сле дан, пре све га – са мом се би. 

Сте фан З. Са вић
Не за ви сни ис тра жи вач

ste fan sa vic111@gmail.com
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UDC 792(0478.071.2:929(049.32)

О ПО ЗО РИ ШНОМ ПРО СТО РУ 
(Го ран Га врић, ПО ЗО РИ ШТЕ ИЗА ПО ЗОР НИ ЦЕ – из во ри и  

гра нич на под руч ја, Но ви Сад: По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 2020)
Про фе сор, исто ри чар умет но сти, по зо ри шни есте ти чар Го ран Га врић 

до са да је об ја вио че ти ри књи ге: Прак се о ло ги ја ли ков не умет но сти, На црт 
за јед ну пе да го шку прак су: слу чај Па у ла Клеа, Прак ти кум за увод у ви зу ел не 
сту ди је и На у ка у умет но сти: Ван Го гов по глед иза хо ри зон та, и ви ше од 
че тр де сет на уч них ра до ва у стра ним ча со пи си ма из раз ли чи тих обла сти: 
исто ри је умет но сти, мо дер не и са вре ме не умет но сти, те а тро ло ги је, фил мо-
ло ги је, есте ти ке фо то гра фи је и ви зу ел них сту ди ја. 

Нај но ви ја књи га Го ра на Га ври ћа По зо ри ште иза по зор ни це об ја вље на 
је у из да њу По зо ри шног му зе ја Вој во ди не, у окви ру Би бли о те ке Те о ри ја 
драм ских умет но сти, књи га XIV. Пред го вор је на пи сао Ра до мир Пут ник, а 
књи га са др жи: Пред го вор, Увод, шест по гла вља: „Жи вот је пред ста ва у ко-
јој смо сви ми глум ци“, „Сва ки про стор у ко ме се на ђе мо мо же по ста ти 
по зо ри шна сце на“, „Му зеј ска из ло жба и по зо ри шна пред ста ва: гра ни це ту-
ма че ња“, „Еле мен ти по зо ри шта у фил му“, „‘Зна ков ни је зик’ у по зо ри шту 
глу вих и фил му“ и „Се ми о ти ка по зо ри шта“, Са же так, Бе ле шку о ау то ру, 
Имен ски ре ги стар и Ли те ра ту ру.

У Пред го во ру књи ге Ра до мир Пут ник пи ше да су у њој об ја вље ни тек-
сто ви ко је је ау тор ра ни је об ја вљи вао и но ви тек сто ви, али да је Г. Га врић 
„оства рио ко хе рент ну це ли ну и са мо свој ну сту ди ју“ о раз ли чи тим по зо ри-
шним об ли ци ма, ис ти чу ћи „ори ги нал ност и са мо свој ност ис тра жи ва ња“ 
ко је је ау тор из ло жио у овој књи зи (стр. 5–6).

У Уво ду Га врић на по ми ње да је на иде ју да на пи ше књи гу о „по зо ри-
шту ко је из ла зи из ван окви ра оне стан дард не по зо ри шне са ле и по зор ни це“ 
до шао због чи ње ни це да је, по ње го вом ми шље њу, про стор да на шње по зор-
ни це „ма ли огра ни че ни ку так ре зер ви сан за из во ђе ње по зо ри шних пред ста ва“ 
(стр. 9). Он ис ти че да се у бор би да се очу ва тај ма ли по зо ри шни про стор 
за бо ра вља на ре ал не опа сно сти ко је мо гу угро зи ти и ау тен тич ну фор му 
по зо ри шта. Ау тор ис ти че ка ко се ни јед на умет ност не мо же то ли ко при бли-
жи ти сва ко днев ном жи во ту као по зо ри шна умет ност, а „гра ни ца из ме ђу 
ствар ног и по зо ри шног све та је увек отво ре на“ (стр. 11). Га врић илу стру ју ћи 
ту по ве за ност ствар ног жи во та и по зо ри шног чи на упо ре ђу је глум це и њи-
хов рад – му ко трп ну тран сфор ма ци ју у раз ли чи те ли ко ве ко је ту ма че, са 
оста лим љу ди ма ко ји та ко ђе сва ко днев но из во де сво је жи вот не уло ге, а при том 
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љу ди у сва ко днев ном жи во ту гра де ра зно ли ке и број не мре же жи вот них 
ак ци ја (стр. 11), те у тим чи но ви ма по зо ри шних и жи вот них уло га про на ла-
зи слич но сти и зна ке јед на ко сти. У свим кон так ти ма ко је љу ди оства ру ју 
„се ми о ти ка се по ка зу је као кључ на за де ши фро ва ње свих зна ко ва“, а по себ но 
у по зо ри шној умет но сти (стр. 13). 

Пр во по гла вље „Жи вот је пред ста ва у ко јој смо сви ми глум ци“ са др жи 
че ти ри тек ста. У пр вом „Чо век глу мац – сва ко днев ни жи вот и по зо ри шна 
пред ста ва“ ау тор раз ма тра по ла зну те зу да по зо ри ште из вла чи ви тал ност 
не по сред но из жи во та, а гра ни ца из ме ђу по зо ри шта и жи во та не по сто ји. У 
при пре ми по зо ри шне пред ста ве ре ди тељ мо же да тра жи од глум ца мно го 
то га, да пред ста ви не чи ји жи вот на при мер, али се нај ве ћи про блем ја вља 
ка да од ње га за тра жи да од глу ми не чи ју смрт, а то мо же да бу де не ре шив 
про блем јер глу мац не ма од го ва ра ју ће ис ку ство, „за то су дру ге те ме, ко је све 
про из ла зе из жи во та, знат но при јем чи ви је глум ци ма на обе по зор ни це, јер 
их је мо гу ће ис ку си ти у сва ко днев ном жи во ту“ (стр. 17). Глум ци у сва ко днев-
ном жи во ту има ју оби чај да по сма тра ју не по зна те љу де, слич но као и оста-
ли љу ди, „про фе си о нал не глум це са мо та фор мал на љу шту ра, ко ја ства ра 
ре ла тив но јак пси хо ло шки мо ме нат на ро чи то у тре ну ци ма из во ђе ња, одва ја 
од оста лих љу ди“ (стр. 19). Сва ко днев но игра ње пред ста ва чи ни да се „глум-
че ва про фе си о нал на ком пе тен ци ја и ван по зо ри шне уло ге су ко бља ва ју“, али 
глу мац по себ но на кон од и гра не пред ста ве пре и спи ту је све, а нај ви ше се бе. 
По сма тра ју ћи по зо ри ште и ствар ни жи вот, ау тор за кљу чу је да по зор ни ца 
по ста је „ме сто где се исто вре ме но и па ра лел но с оним спо ља од ви ја ствар ни 
жи вот“ (стр. 23). Ре ла ци о на есте ти ка, ко ју за сту па Ни ко ла Бу рио, по Га ври ћу 
је јед на од кључ них за раз у ме ва ње са вре ме них умет нич ких прак си. „Жи вот 
и смрт на по зо ри шној сце ни“ на ред ни је текст пр вог по гла вља ко ји опи су је 
пред ста ву Жи вот и смрт Ма ри не Абра мо вић Ро бер та Вил со на, а у пред ста-
ви се „опи су је про шлост, са да шњост и бу дућ ност у ко јој се и на зи ре крај“ 
(стр. 30). Глу мац на сце ни мно го пу та глу ми уми ра ње, а Га врић по ста вља 
пи та ње ка ко ве ро ва ти тим глу мач ким „из во ђе њи ма“ кад је смрт ко нач на и не 
мо же се мул ти пли ко ва ти, па за кљу чу је да глу мац има при ви ле ги ју да „уми-
ру ћи ви ше пу та исто вре ме но и жи ви ви ше жи во та, за раз ли ку од обич ног 
чо ве ка ко ји у жи во ту уми ре са мо јед ном“ (стр. 33). За тим упо ре ђу је пред-
ста ве Та де у ша Кан то ра ко ји се, у сво јим пред ста ва ма, та ко ђе ба вио те мом 
смр ти, са Вил со но вом пред ста вом о Ма ри ни Абра мо вић. Ана ли за пред ста-
ве Жи вот и смрт Ма ри не Абра мо вић пред мет је и на ред ног тек ста „Про-
шлост и са да шњост глум ца и ре ди те ље во де ши фро ва ње ње го ве бу дућ но сти“. 
Пред ста ва се ба ви „ком плек сним те ма ма“ за ко је су нео п ход на си мул та на 
зби ва ња ко ја су мо гу ћа у фил му, а у по зо ри шту су та ква ре ше ња огра ни че на; 
за то Вил сон том про бле му при сту па спе ци фич но кре ћу ћи од кра ја – ње не 
са хра не, а на кон то га гле да о це вра ћа у Ма ри нин жи вот да би на кра ју пред-
ста ве „по ен ти рао ње ном смр ћу“ (стр. 38). У пред ста ви ре ди тељ Вил сон ста вља 
на гла сак на смрт, „јер цен трал но ме сто за у зи ма ју чо век и ње го ва смрт ност“ 
(стр. 39), а и у овој, као и у дру гим сво јим пред ста ва ма, Вил сон је ко ри стио 
би тан фак тор: „се риј ско по на вља ње у ње го вој ви зу ел ној гра ма ти ци“ (стр. 42). 
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„У по тра зи за смр ћу – жи вот на по зор ни ци и из ван ње“ по след њи је текст 
пр вог по гла вља у ко јем ау тор на ста вља ана ли зу пред ста ве Жи вот и смрт 
Ма ри не Абра мо вић и ка же да је Вил сон у пред ста ви те мељ но ис тра жио жи-
вот М. Абра мо вић, те да се ви ше др жао по зо ри шних пра ви ла јер је у ње го-
вом фо ку су био њен жи вот а не де ло. „Гра ни ца из ме ђу жи во та и смр ти је у 
пер фор ман су та ња не го у по зо ри шту, а пер фор мер се за раз ли ку од глум ца 
по и гра ва са са мом смр ћу“ (стр. 44).

Дру го по гла вље књи ге „Сва ки про стор у ко ме се на ђе мо мо же по ста ти 
по зо ри шна сце на“ са ста вље но је од се дам тек сто ва. Пр ви у ни зу текст „Пра-
зан про стор и сце но гра фи ја сва ко дне ви це“ по ла зи од прет по став ке да је 
иде ал но ме сто за по че так ра да по зо ри шног ан сам бла на но вој пред ста ви 
упра во пра зан про стор. По ла зе ћи од те о ри је Пи те ра Бру ка ко ји пра зан про-
стор ту ма чи отво ре ном сце ном, ау тор ис ти че да у ства ри не по сто ји ме сто 
где не би мо гла да се из ве де по зо ри шна пред ста ва, од но сно да сва ко ме сто 
где се сва ко днев но на ла зи мо мо же да бу де по зор ни ца. „Са мим кре та њем сва-
ког по је дин ца на сва ко днев ном ни воу раз ли чи ти про сто ри се ис пу ња ва ју, 
али су они, ко ли ко год то би ла ма ње-ви ше утвр ђе на пу та ња, флек си бил ни 
за раз ли ку од стан дард не уо кви ре не по зор ни це“ (стр. 53). Га врић се до ти че 
и Ар тоа, а по себ но лут ке, ко ја је на лик чо ве ку, а „мо же за у зи ма ти сва ки, па 
и онај нај скри ве ни ји ку так, а у нај ши рем зна че њу она ту ег зи сти ра на се би 
свој ствен на чин“ а при том „лут ка мо же би ти ожи вље на у би ло ко јем про сто ру 
ко ји нам је до сту пан – осим на не при сту па чним ме сти ма“ (стр. 55). На кра ју 
ау тор за кљу чу је да од кон фи гу ра ци је по зор ни це за ви си ко ли ко ће пу бли ка 
ус пе ти да се по ве же са глум ци ма, али „про стор ће у сва ком слу ча ју ути ца ти 
ма ње или ви ше на глу мач ке спо соб но сти по је дин ца и сло же не ре ла ци је које 
он ус по ста вља са дру ги ма, а у том ис пре пле те ном од но су се упра во на зи ре 
не у хва тљи ва гра ни ца из ме ђу пу бли ке и глу ма ца, од но сно гле да ли шта и по-
зо ри шне сце не“ (стр. 59). „Те а тар ра та и ње го ва тран сфор ма ци ја у пред ста ву“ 
на ред ни је текст а те ма му је Акро пољ као по зо ри шна сце на „ко ја је ни кла 
на те ме љи ма тзв. те а тра ра та, као и на сам тај фе но мен, од но сно бо ји ште као 
сво је вр сну пред ста ву“ (стр. 61). Од кад по сто је ра то ви, љу ди по ку ша ва ју да 
од бра не и са чу ва ју сво ју те ри то ри ју. Гр ци су сво је вре ме но по ди за ли за штит не 
зи до ве ка ко би са чу ва ли сво је гра до ве. На Акро по љу је 1200. го ди не пре. н. е. 
по диг нут ка ме ни зид, што је, ка ко Га врић ка же, „би ла пр ва ар хи тек тон ска 
кон струк ци ја по диг ну та на овом све ти ли шту, и са мим тим пр ва сце но гра-
фи ја на тој тзв. по зо ри шној сце ни“ (стр. 61–62). По ја вом то по ва ко ји су мо гли 
да сру ше ка ме ни зид ко ји је ва жио за не у ни шти ву кон струк ци ју не ста је и 
уве ре ње не до дир љи во сти. Те а тар ра та осно вао је Бра јан До е рис, ко ји је мо-
ди фи ко вао ре пли ку Ди о ни со вог по зо ри шта. Да на шњи свет ин фор ма ци ја и 
атом ског до ба до но си, ка ко сма тра Га врић, но вог вој ни ка, вој ни ка за ком-
пју те ром ко ји ви ше ни је ви дљив и ви ше ли чи на су фле ра у по зо ри шту, а 
бу дућ ност ра то ва је за пра во рат ин фор ма ци ја. У тек сту „Акро пољ као по-
зо ри шна сце на“ ау тор пи ше да је Акро пољ 3500. го ди не пре н. е. био пра зан 
про стор, на ко јем је из ра сло др во. Га врић за при мер по зо ри шта на отво ре ном 
узи ма Акро пољ и ка же да је ва жно ре ћи и не што о „ути ца ју овог под руч ја 
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на Ати ња не и њи хо во по на ша ње не по сред но пре и то ком оп са де од стра не 
Пер си ја на ца. „По мор ске и коп не не бит ке – по зо ри шне пред ста ве и њи хов 
пре нос ужи во“ на ред ни је текст у ко јем ау тор те му за по чи ње уни шта ва њем 
Акро по ља од стра не Пер си ја на ца, али узи ма у раз ма тра ње и дру ге коп не не 
и по мор ске бит ке. Сво је вре ме но је Ди о ни со во по зо ри ште би ло ре кон стру и-
са но и ис пу ње но во дом ка ко би се у ње му из во ди ле по мор ске бит ке. Те ри то-
ри ја ко ја из ла зи из окви ра акро пољ ске сце не по ста је жи ви про стор, ко ји је 
Шех нер опи сао као онај ко ји не об у хва та са мо про стор ко ји се на зи ва сце ном 
већ и све оста ле про сто ре у по зо ри шту“ (стр. 76). Ау тор сма тра да се све 
бит ке ко је су во ди ли Гр ци и Пер си јан ци мо гу по сма тра ти у све тлу пре но са 
ужи во. Про блем гло ба ли за ци је и ње ног ути ца ја на еко ном ске аспек те ма лих 
др жа ва по чет ни је про блем о ко јем ау тор пи ше у тек сту „Ме диј ска екс пло-
зи ја и пре нос ра та ужи во“. Еко ном ска гло ба ли за ци ја ути че и на дру ге аспек-
те др жа ве, као што је кул ту ра, ства ра ју ћи кул тур ни иден ти тет од ре ђе ног 
дру штва. Гло бал ни те ро ри зам се озна ча ва као основ но оправ да ње за раз не 
вој не ин тер вен ци је, а ау тор ис ти че да те ле ви зи ја то ра ди мно го суп тил ни је, 
се лек тив ним пре но си ма ра та ужи во. Ци ти ра ју ћи Ви ри ли ја да је кра јем ХХ 
ве ка атом ску бом бу за ме ни ла ин фор ма тич ка бом ба, ау тор за вр ша ва текст. 
У тек сту „Акро пољ као све ти ли ште и кон цен тра ци о ни ло гор“ Га врић пи ше 
са аспек та те а тра ра та да је Ати ња ни ма Акро пољ „пред ста вљао нај ви шу, 
нај ра њи ви ју и нај бол ни ју тач ку, и као грч ко све ти ли ште ве ко ви ма је ме њао 
из глед сво је тзв. по зор ни це“ (стр. 94). На до ве зу ју ћи се на при чу о Акро по љу, 
Га врић пи ше о пред ста ви Гро тов ског из 1962. Акро по лис, по ре де ћи Акро пољ 
и Кра ков. Раз ви ја ју ћи иде ју да све што нас окру жу је мо же по ста ти сцен ски 
про стор, сво ја раз ми шља ња из но си у тек сту „Спо ме ни ци и спо ме нич ка ар хи-
тек ту ра као по зо ри шна сце но гра фи ја“. Пред ста ва Зуп ча ник Ав гу ста Бо а ла 
из 1960. би ла је по ла зна осно ва за ту ана ли зу, по себ но јер је по ста вље на код 
спо ме ни ка бра зил ској не за ви сно сти „Ипи ран га“. „У овом про јек ту се за пра-
во умет нич ко де ло тран сфор ми ше у ствар ност, јер оно што је на по чет ку 
би ло за ми шље но и ства ра но кроз ви ше фа за на кра ју по при ма про во ка тор-
ски циљ, где има ги нар но по ста је ствар но“ (стр. 107).

Тре ће по гла вље књи ге „Му зеј ска из ло жба и по зо ри шна пред ста ва: гра-
ни це ту ма че ња“ са др жи шест тек сто ва. У пр вом, „Му зеј на Акро по љу и акро-
пољ ска по зор ни ца“, ау тор пи ше да је уо би ча је но ми шље ње да по зо ри ште слу жи 
из во ђе њу пред ста ва, а му зеј ор га ни зо ва њу из ло жби раз ли чи тих по став ки, 
док им је пу бли ка за јед нич ка, а пу бли ка у му зе ји ма је, по ње му, чак ак тив-
ни ја од по зо ри шне. На при ме ру Акро по ља и Акро пољ ског му зе ја он раз ви-
ја те зу о Акро по љу као „не ис црп ном из во ри шту“ за кре и ра ње пред ста ва. У 
тек сту „Те а тар у му зе ју“, Га врић пи ше да је мо гу ће и при род но да по зо ри ште 
у му зе ју при ка зу је пред ста ве, а да је не мо гу ће да де ло ви му зеј ске из ло жбе 
„уче ству ју“ у по зо ри шној пред ста ви. Му зеј ско по зо ри ште на ко је се он по-
зи ва ве зу је се за 1961. го ди ну и пред ста ву Му ке сло бо де ко ја је из ве де на у 
жи вом му зе ју. О гра ни ци из ме ђу му зеј ског из ло жбе ног про сто ра и сцен ског 
про сто ра Га врић пи ше у тек сту „Му зеј и по зор ни ца – за јед нич ки про стор“. 
Та ко ђе на по ми ње ка ко ско ро са слич них по зи ци ја де лу ју ку стос и ре ди тељ, 
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глум ци и пер фор ме ри а пу бли ка је у оба про сто ра ма ње или ви ше ак тив на. 
Ин тер ак тив но по зо ри ште ви ше не го тра ди ци о нал но по зо ри ште ко му ни ци ра 
са пу бли ком и ти ме се при бли жа ва му зе ју и ње го вој про стор ној ор га ни за ци-
ји. „Му зеј ски екс по на ти, умет ни ци пер фор ман са и по зо ри шни глум ци“ је 
текст у ко јем ау тор раз ма тра про сто ре му зе ја и по зо ри шта (из ло жбе ни, од-
но сно, сцен ски про стор), мо гућ ност ко ри шће ња му зеј ских екс по на та у пред-
ста ви, и сма тра да се и му зеј ски из ло жбе ни про стор мо же ко ри сти ти као 
сцен ски ако се пре ве де ми шље ње Пи те ра Бру ка да се би ло ко ји пра зан про-
стор мо же на зва ти отво ре ном сце ном. Га врић у тек сту „Вре мен ски оквир 
пред ста ве и из ло жбе“ из но си ми шље ње да по зо ри шна пред ста ва има од ре-
ђе но тра ја ње, а му зеј ска из ло жба има „флек си би лан вре мен ски оквир“. У му-
зе ју по се ти лац је тај ко ји од ре ђу је ко ли ко ће из ло жба тра ја ти, док у по зо ри-
шту ре ди тељ од ре ђу је вре мен ско тра ја ње пред ста ве. „Вре ме гле да о ца ко ји 
по сма тра те че па ра лел но с вре ме ном пред ста ве“, али су бјек тив на вре ме на 
на сце ни и у гле да ли шту „за ви се од уну тра шњих дис по зи ци ја глу ма ца и 
гле да ла ца“ (стр. 145). У му зе ју је објек тив но вре ме про мен љи во и за ви си од 
по се ти ла ца. У на ред ном тек сту „Пред ста ве без љу ди у му зеј ском про сто ру“ 
ау тор ис ти че да су нај но ви је тен ден ци је у по зо ри шту „по ве зи ва ње с ви зу ел-
ним умет но сти ма“ и ука зу ју на „по сте пе но дис ло ци ра ње му зеј ског про сто ра“ 
(стр. 150). Гле да лац у му зе ју има сло бо ду да иза бе ре про сто ри ју ко ју ће по-
гле да ти, док је у по зо ри шту тај из бор уна пред од ре ђен јер сва ка пред ста ва 
има од ре ђе но вре ме тра ја ња и гле да се увек од по чет ка.

Че твр то по гла вље књи ге „Еле мен ти по зо ри шта у фил му“ са сто ји се од 
че ти ри це ли не: „По зо ри ште пре и по сле фил ма“, „Филм ски су пер хе рој и по-
зо ри шни смрт ник“, „По зо ри ште и филм – из ме ђу фик ци је и ствар но сти“ и 
„Ми зан ка дар и ми зан сцен – од фил ма ка по зо ри шту“. Ка ко је по зо ри ште 
на ста ло мно го пре по ја ве фил ма, оче ки ва ли би смо да је оно у ве ћој ме ри ути-
ца ло на филм, али „по зо ри ште ни је би ло ну жно по треб но у раз во ју фил ма“ 
а „ње го ва уло га и зна чај у да љем про ши ри ва њу не ких тех нич ких мо гућ но сти 
го то во за не ма ре ни“ (стр. 157). У не ким фил мо ви ма не ки еле мен ти по зо ри шта 
на гла ше ни су „кроз ми зан ка дар и ми зан сцен“, а ау тор ка же да је нај за ни мљи-
ви ји при мер филм Чо век пти ца у ре жи ји Але хан дра Гонза ле са Иња ри та, 
јер су фил мо ви ко ји мо гу да до ча ра ју по зо ри ште из ра зи то филм ским сред-
стви ма ве о ма рет ки. У овом фил му се „ја вља сна жан кон траст из ме ђу филм-
ског и по зо ри шног је зи ка, ак ци је и ди ја ло га, ви зу ел них ефе ка та и ми зан ка-
дра, екс те ри је ра и ен те ри је ра“ (стр. 169). Га врић ис ти че да је ка да се го во ри 
о пој мо ви ма ми зан ка дар и ми зан сцен нео п ход но на гла си ти уло гу ко ју је у 
њи хо вом раз ви ја њу имао Сер геј Ај зен штајн, ко ји ка же да је ми зан ка дар „ли-
ков но ком по но ва ње уза јам но за ви сних ка дро ва у мон та жну се квен цу“ (стр. 
173). Ана ли зу фил ма ау тор за кљу чу је да је „по зо ри ште у овом слу ча ју по бе-
ди ло филм ње го вим оруж јем, оруж јем свог тзв. не при ја те ља а ујед но и са вет-
ни ка, јер из гле да да ова два ме ди ја има ју још што шта да нам пру же у са деј ству“ 
(стр. 176).

Пе то по гла вље књи ге „‘Зна ков ни је зик’ у по зо ри шту глу вих и фил му“ 
са др жи че ти ри тек ста: „По зо ри ште глу вих и не ми филм – по зор ни ца и екран“, 
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„По зо ри шта глу вих и зна ков ни је зик као њи хо ва из вор на фор ма“, „По зо ри-
шне фор ме у по зо ри шту глу вих и фил му“ и „Де ко ди ра ње зна ко ва у фил му 
До ла зак и по зо ри шту глу вих“. Зна ков ни си стем по зо ри шта је ком плек сан и 
осла ња се на две вр сте ко му ни ка ци је: вер бал ну и не вер бал ну, док се осо бе 
оште ће ног слу ха осла ња ју на не вер бал ну ко му ни ка ци ју и свој зна ков ни је-
зик. Оне, као по зо ри шна пу бли ка, осла ња ју се на ви зу ел но у пред ста ви. У 
по зо ри шту глу вих глум ци се слу же зна ков ним је зи ком и пан то ми мом. До ла-
ском фил ма, а по себ но не мог фил ма, осо бе са оште ће ним слу хом су има ле 
мо гућ ност да гле да ју фил мо ве али не и да као глум ци уче ству ју у њи ма. Пр ва 
по зо ри шта глу вих по ја ви ла су се у ХVIII и XIX ве ку али су пр ва про фе сио-
нал на по зо ри шта по че ла са ра дом тек у ХХ ве ку. Зна ков ни је зик у пред ста-
ва ма до би ја дру гу ди мен зи ју, из ме ње ну функ ци ју и тран сфор ма ци ју ко ја „за-
ви си од струк ту ре пред ста ве али и за ми сли ре ди те ља у ко јој ме ри ће раз вој 
зна ков ног је зи ка усме ри ти ка глу вим гле да о ци ма“ (стр. 187). У по зо ри шту 
глу вих „сег мен ти по зо ри шне пред ста ве у ко ји ма се по ја вљу је све оно што 
је по ве за но са зна ков ним је зи ком мо ра ју би ти пот пу но ја сни и тран спа рент-
ни ји не го у по зо ри шту чу ју ћих“ (стр. 188–189). Ау тор за кљу чу је да глу ви 
љу ди у ства ри мно го ви ше до при но се раз во ју по зо ри шта.

Ше сто по гла вље „Се ми о ти ка по зо ри шта“ са сто ји се од че ти ри тек ста: 
„Се ми о тич ки си стем у по зо ри шту“, „Не вер бал но по зо ри ште Ро бер та Вил-
со на“, „Се ми о тич ко чи та ње по зо ри шног про сто ра“ и „‘Се ми о тич ка не до вр-
ше ност’ са вре ме ног по зо ри шта“. Ту ма че ње раз ли чи тих зна ко ва у по зо ри шној 
ак ци ји је не по сред на при ме на се ми о ти ке у по зо ри шту. Се ми о ти ка по зо ри шта 
не мо же се осла ња ти ис кљу чи во на драм ски текст, а ни је мо гу ће ни ту ма чи ти 
са мо сцен ску прак су – ге сти ку ла ци ју, ми ми ку, по кре те глу ма ца, од но сно 
по треб но је да ти „зна чај зна ко ви ма и си сте ми ма зна ко ва“, а по себ но је зна ча-
јан сцен ски про стор, као „јед на од кључ них ства ри ко ји ма се ба ви се ми о ти ка“ 
(стр. 207–209). На при ме ру пред ста ве По глед глу вог чо ве ка Ро бер та Вил со на, 
ау тор ана ли зи ра упо тре бу сим бо ла за фор ми ра ње раз ли чи тих зна ко ва ко ји 
се по ста вља ју у ра зним кон тек сти ма фор ми ра ју ћи „за мр ше ну мре жу ви зу-
ел них по ру ка“ (стр. 215). Га врић ис ти че да је осо би на сва ке по зо ри шне пред-
ста ве – не до вр ше ност, а ка ко ка же, она је по себ но из ра же на у пред ста ва ма 
Ро бер та Вил со на јер је „вер бал но из ра жа ва ње ко је про из ла зи из тек сту ал не 
струк ту ре сце на ри ја и пра ти је, а на ро чи то на ње не ма ни фе ста ци је у од но су 
на ви зу ел не аспек те“ (стр. 223). 

У за кључ ку ау тор под вла чи да је не мо гу ће стрикт но раз гра ни чи ти по-
зо ри ште и жи вот, да „по зо ри ште не пре ста но флук ту и ра, на гра ни ци је из-
ме ђу жи во та и умет но сти, ствар ног и има ги нар ног, жи во та и смр ти, жи вог 
и не жи вог, сми сла и бе сми сла, љу ба ви и мр жње, ви дљи вог и не ви дљи вог, 
до сег ну тог и не до сег ну тог, ра до сног и ту жног, за до вољ ства и пат ње, ја ве и 
сна, ко нач ног и бес ко нач ног“ (стр. 235).

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

lju bi ca.ri stov ski@g mail.co m
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МУ ЗИ КА ЦР ТА ПО КРЕТ – ПО КРЕТ ПИ ШЕ МУ ЗИ КУ 
(Габриелa Те гла ши Јој кић, БА ЛЕТ СКА КО РЕ ПЕ ТИ ЦИ ЈА  

ЗОЛ ТА НА ГАЈ ДО ША, Но ви Сад: Удру же ње ба лет ских  
умет ни ка Вој во ди не, 2020)

„Реч – ко ре пе ти тор, ма ло је по зна та у ши рој јав но сти, а опет, ба лет ска 
ко ре пе ти ци ја, не до у ми ца је и за ака дем ске му зи ча ре. Че сто се ка же ‘играш 
ка ко ти сви ра ју’. То за пра во и има сми сла, јер му зи ка мо ра да пра ти сва ки 
по крет и емо ци ју ко ју играч тре нут но из во ди. Ба лет ски ко ре пе ти то ри с то га, 
по ред из у зет ног вла да ња са мим ин стру мен том, мо ра ју да се упу ћу ју и у са ме 
тај не ба лет ске умет но сти. Мо ра ју да ба ра та ју са свим тер ми ни ма у ме то ди ци 
ба лет ске умет но сти, ко ја је на фран цу ском. Та ко ђе, мо ра ју да зна ју та чан ре-
до след ве жби, као и њи хов ка рак тер. Му зич ки раз ме ри и ди на ми ка му зи ке за 
сва ку ве жбу раз ли ку ју се, и из у зет но су бит ни за са ме ба лет ске из во ђа че.“ – oво, 
из ме ђу оста лог, ау тор ка го во ри о пред ме ту ко јим се ба ви у овој књи зи, и то на 
пот пу но ја сан и кон кре тан на чин, што је ка рак те ри сти ка и стил пи са ња у овој 
пу бли ка ци ји у це ли ни. Та кав на чин пред ста вља ња те ме и пој мо ва умно го ме 
олак ша ва и по ма же раз у ме ва ње јед ног ма ње по зна тог за ни ма ња у ба лет ској 
умет но сти, ко ја је опет и са ма при лич на не по зна ни ца ши рем ау ди то ри ју му.

Ма ло број не су и ве о ма рет ко се код нас об ја вљу ју пу бли ка ци је о ба ле-
ту и ба лет ској умет но сти, та ко да је из да ва ње књи ге Ба лет ска корeпетиција 
Зол та на Гај до ша Га бри е ле Те гла ши Јој кић, већ по се би, по се бан и ва жан до-
га ђај за ба лет ске умет ни ке, њи хо ве са рад ни ке, те о ре ти ча ре, пе да го ге, као и 
све по кло ни ке ове гра не сцен ских умет но сти. Тим пре јер она је са др жа јем и 
фор мом је ди на те вр сте у нас. Мо гло би се ре ћи да је oва књи га је дан од основ-
них уџ бе ни ка, не за о би ла зан ко ли ко за бу ду ће ба лет ске ко ре пе ти то ре и оне 
ко ји то већ је су, то ли ко и за по ла зни ке ба лет ских шко ла, а исто та ко и за њихо-
ве пе да го ге и за ак тив не игра че у по зо ри шти ма и тру па ма. Иде ју о из да ва њу 
књи ге ова квог ти па из не дри ли су ба ле ри на Га бри е ла Те гла ши Јој кић и ба лет-
ски ко ре пе ти тор Зол тан Гај дош. Ова пу бли ка ци ја је још је дан при мер у ни зу 
ка ко и до бре и на су шне ини ци ја ти ве кат кад (пре)ду го че ка ју на сво је ова пло-
ће ње. Не ке га и не до че ка ју. На и ме, од по чет не иде је, 2006. го ди не, тре ба ло је 
до ста то га да се сло жи и по кло пи, да са зри, да би до шло до ње не ре а ли за ци је 
то ком 2019. го ди не. И та да опет не од стра не не ке од ин сти ту ци ја, већ при ват-
ном ини ци ја ти вом. Те гла ши Јој кић и Гај дош по ка за ли су ве ли ки ен ту зи ја зам, 
не се бич ност, хра брост, ко ле ги јал ност, ви со ку свест и од го вор ност пре ма про-
фе си ји, уло жи ли су зна ње, ис ку ство, вре ме, стр пље ње и све то из љу ба ви и 
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по што ва ња пре ма сво јој умет но сти и у ци љу да се овај за нат и са ку пље на 
ис ку ства и зна ња из прак се по ну де на ко рист и уна пре ђе ње ба ле та.

Ау тор ка Га бри е ла Те гла ши Јој кић по зна та је на шој кул тур ној јав но сти 
као ба ле ри на, пу бли ци ста и по сле ник у кул ту ри. Већ и као ба ле ри на, она је 
по ка за ла све стра ну и ве ли ку да ро ви тост: пр ва со лист ки ња Ба ле та Срп ског 
на род ног по зо ри шта (СНП) – од и гра ла је око 1200 пред ста ва у око пе де сет 
ко ре о гра фи ја, ба лет ски пе да гог (СНП, ба лет ске шко ле у Но вом Са ду, Срем-
ској Ми тро ви ци, Ре пу бли ци Срп ској, Пор ту га ли ји), ди рек тор ка Ба ле та СНП, 
ко ре о граф, ба лет ски те о ре ти чар и кри ти чар, ду го го ди шња пред сед ни ца 
Удру же ња ба лет ских умет ни ка Вој во ди не. Осим то га, ини ци ра ла је и спро-
ве ла по ди за ње спо ме ни ка Ма ри ни Оле њи ној, уста но ви ла ба лет ску На гра ду 
„Ма ри на Оле њи на“, ор га ни зо ва ла мно ге про гра ме, из ло жбе, про мо ци је, сарад-
ник је ви ше кул тур них и про свет них ин сти ту ци ја (Ма ти ца срп ска, По зо ри шни 
му зеј Вој во ди не, Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не...), пи ше би о гра фи је за Срп ски 
би о граф ски реч ник, тек сто ве за ли сто ве, ча со пи се, збор ни ке и мо но гра фи је, 
ко а у тор је мо но гра фи је Умет ност игре Ми ла на Ла зи ћа (2013) и ау тор ка књи-
га Ба лет, да ли се то је де? (2006. и 2007) и Пи сма из Пор ту га ла (2018).

„По што ва не са да шње и бу ду ће, ко ле ги ни це и ко ле ге, же лео бих да вам 
кроз ову књи гу при бли жим наш за нат – ба лет ску ко ре пе ти ци ју. Опис по сла 
ко ји сле ди има на ро чи ту ва жност за оне ко ји на ме ра ва ју да се овом про фе си-
јом озбиљ но ба ве, јер би ти ко ре пе ти тор ба ле ри на ма и ба лет ским игра чи ма 
је дру га чи ји рад и ма ло је оних ко ји по зна ју пра ву су шти ну овог по сла.“ – ова-
ко Зол тан Гај дош за по чи ње сво је обра ћа ње чи та о ци ма у увод ном де лу књи ге. 
Без ма ло, че тр де сет го ди на је Гај дош ба лет ски ко ре пе ти тор у СНП, од 1982. 
го ди не. Пр ва са зна ња о ко ре пе ти ци ји сти цао је у кул тур но-умет нич ким дру-
штви ма. Ба ве ћи се фол кло ром пет на е стак го ди на, сте као је до дат на ис ку ства 
кроз та кав вид игре и пле са. Ра дио је и као ко ре пе ти тор у Ба лет ској шко ли 
у Но вом Са ду. То ње го во не про це њи во ис ку ство, не сум њи ви дар и зна ње пре-
то че ни су у ову књи гу, ње го вом уме шно шћу и уме шно шћу Га бри е ле Те гла ши 
Јој кић. За јед нич ким ра дом на овој књи зи, ово дво је пре га ла ца су уз број не 
за нат ске фи не се из прак се об у хва ти ли ба лет ске и му зич ке пој мо ве ко ји до-
при но се да се сло же ни рад учи ни јед но став ни јим. Она от кри ва мно ге тај не 
овог умет нич ког за на та и као та ква по слу жи ће за ква ли те тан рад и за уна-
пре ђе ње ба лет ске ко ре пе ти ци је и ба лет ске игре.

Основ на на ме ра овог спи са је упо зна ва ње са прак сом ба лет ског ко ре-
пе ти то ра. Књи гу чи не до де та ља об ја шње ни при ме ри ко ји су нај ви ше на ме-
ње ни они ма ко ји тек на ме ра ва ју да се ба ве овом про фе си јом. У осно ви, њена 
на ме на је об у ча ва ње ба лет ских ко ре пе ти то ра, док ће они ма ко ји то већ је су 
би ти под сет ник и ко рек тор. Да ље, по ка зу је ка ко су у слу жби ове про фе си је 
об је ди ње не две умет но сти – ба лет ска и му зич ка. Иа ко ко ре пе ти ци ја по сто-
ји као пред мет у сред њим и ви со ким му зич ким шко ла ма, са ма ба лет ска 
ко ре пе ти ци ја ни је за сту пље на ни у јед ној пе да го шкој уста но ви. А ба лет ска 
ко ре пе ти ци ја се умно го ме раз ли ку је од опер ске или хор ске. Она да је и од-
го во ре на мно ге не до у ми це са ко ји ма се ба лет ски ко ре пе ти тор у свом ра ду 
су сре ће. Да је опис ве жби ко је се прак ти ку ју у ба лет ским шко ла ма и у ба-
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лет ским ан сам бли ма. Пру жа де таљ на упут ства о на чи ну ра да ко ре пе ти то ра 
у же љи да се ду го го ди шња прак са по де ли са они ма ко ји ма ће слу жи ти за 
на пре до ва ње и по моћ у ра ду. 

С јед не стра не, на став ни ци ба ле та, про фе со ри и пе да го зи има ју пред 
собом пи са ни текст, по пут при руч ни ка, ко ји је дат за јед но са нот ним за писи-
ма, а с дру ге, ба лет ски ко ре пе ти то ри до би ја ју об ја шње ња ба лет ских ко ра ка. 

Ово де ло је и од лич но по ла зи ште за на уч ни ке, ис тра жи ва че и те о ре ти-
ча ре, у сфе ри му зи ко ло ги је, ко ре о гра фи је, те а тро ло ги је... 

Са др жај књи ге је об ли ко ван у те мат ске це ли не ко је су ја сно из дво је не 
на сло ви ма. У два увод на тек ста, ко ји су на сло вље ни као „Увод“ и „Реч има 
ба лет ски ко ре пе ти тор Зол тан Гај дош“, у пр вом ау тор ка, а у дру гом Гај дош, 
сва ко на свој на чин и из свог угла – као ба ле ри на и као му зи чар и ко ре пе ти тор, 
го во ре о ка рак те ру ове књи ге и о ба лет ској ко ре пе ти ци ји. По том сле де тек-
сто ви ди дак тич ког и ин фор ма тив ног ка рак те ра: „На чин ра да ба лет ског коре-
пе ти то ра“, „О кла ви ру“, „О сви ра њу“, „Ба лет ска пи сме ност“ и „Ко ре пе ти ци-
ја у ба лет ским шко ла ма“. За тим сле ди цен трал ни и нај о бим ни ји део књи ге: 
„Ба лет ске ве жбе“. За вр шни део чи не сле де ћи тек сто ви: „О Зол та ну Гај до шу 
ре кли су:...“, „На гра де“, „Ма ли пој мов ник“ и „Ба лет ске ве жбе Зол та на Гај до-
ша“ – за пра во ре до след ве жби на ау дио-ди ску, на ЦД-у, ко ји је са став ни део 
пу бли ка ци је. 

Уз књи гу од 120 стра ни ца, по ред опи са основ них еле ме на та игра ња и 
сви ра ња и нот них при ме ра за сва ку ве жбу, при ло же ни ЦД са др жи ком плет не 
ба лет ске ве жбе у ау тор ству Зол та на Гај до ша. На ве де ни су при ме ри за сва ку 
ба лет ску ве жбу и ка ко се она пра ти сви ра њем. Опис про це са ра да на гла ша-
ва и ну жну са рад њу ба лет ског ко ре пе ти то ра са ком по зи то ром, ди ри ген том, 
ко ре о гра фом и ре пе ти то ром.

Од лич не, по пут ви ње та, а у ду ху ба ле та, осми шље не су илу стра ци је у 
књи зи, кро ки ји ко је пот пи су је Бог дан ка Соп ка.

Зна чај об ја вљи ва ња ове књи ге је ви ше струк, а нај ве ћи је у чи ње ни ци 
да ова кво учи ло до са да ни је на пи са но. Ова кву вр сту пу бли ка ци је мо гао је 
да на пи ше са мо не ко ко је по те као са ба лет ске сце не, ко се ба ле том ба вио 
прак тич но. Ау тор ка спа да ме ђу ве о ма рет ке ба ле ри не ко је има ју и спи са тељ-
ског да ра, чи ме је њен до при нос дра го це ни ји.

Књи га да је увид у про фе си ју ба лет ског ко ре пе ти то ра од пр ве кла вир ске 
прат ње, ба лет ских ко ра ка у ба лет ској шко ли до сва ко днев ног сви ра ња ве жби 
и про ба у про фе си о нал ном ба лет ском ан сам блу. 

Ово је спе ци фич на и струч на књи га ко ја спа ја две про фе си је и две умет-
но сти – ба лет ску и му зич ку. Не сум њи во је, по твр ђу је нам она, да се те две 
умет но сти до пу њу ју и над гра ђу ју. Гај дош на осно ву свог ви ше де це ниј ског 
ис ку ства ба лет ског ко ре пе ти то ра ка же ка ко „му зи ка цр та по крет“ – мо гло 
би се ре ћи исто та ко: ова књи га све до чи да, с дру ге стра не, и „по крет пи ше 
и при ча му зи ку“.

Зо ран M. Мак си мо вић
По зо ри шни му зеј Вој во ди не

zo ranzm@gmail.co m
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UDC 792.97(049.32)

ЛУТ КАР СКО УЛИЧ НО ПО ЗО РИ ШТЕ 
(Би ља на Ву јо вић, ПИН ОКИО – УЛИЧ НИ ЛУТ КАР СКИ ТЕ А ТАР.  

О ЛУТ КАР СТВУ И ЛУТ КИ, Но ви Сад: По зо ри шни му зеј Вој во ди не,  
2020)

Глу ми ца, ре ди тељ, управ ни ца по зо ри шта и про фе сор Би ља на Ву јо вић 
у сво јој ка ри је ри од и гра ла је ви ше од 30 уло га, ре жи ра ла је 15 пред ста ва у 
лут кар ским, де чи јим и по зо ри шти ма за од ра сле, сни ми ла је филм Сен ке у 
но ћи за Бу гар ску на ци о нал ну те ле ви зи ју, ау тор је еми си ја за де цу Бај ка, 2018. 
об ја ви ла је књи гу пе са ма за де цу Бај кин џеп, а 2020. две збир ке по е зи је: Све
тлост пр вог зра ка и Фи гу ре и сен ке.

Књи га Пин Окио – улич ни лут кар ски те а тар. О лут кар ству и лут ки 
са др жи, по ред уво да, пет по гла вља: „Фе но мен нај по зна ти јег улич ног лут-
кар ског – ан га жо ва ног те а тра“, „По е тич ки и те о риј ски оквир ис тра жи ва ња“, 
„Ме то до ло шки оквир ис тра жи ва ња“, „Пи но кио и ње гов двој ник“ и „Ток 
ра да на пред ста ви“, За кљу чак, При ло ге, Имен ски ре ги стар, По пис пред ста ва 
по зо ри шта „Хлеб и лут ке“ (ау тор ски про јек ти Пе те ра Шу ма на), Ли те ра ту ру 
и Фо то-до ку мен та ци ју.

Ау тор ка сту ди је Пин Окио – улич ни лут кар ски те а тар у уво ду у не ко-
ли ко тек сто ва пи ше о лут кар ском по зо ри шту. Пр ви текст „За што лут кар ски 
те а тар“ за по чи ње пи та њи ма ко ме тре ба лут кар ско по зо ри ште и ко ји је ње гов 
зна чај и сми сао у све ту ко ји је по стао вир ту е лан и умре жен. Б. Ву јо вић на води 
да лут ка и да ље ин три ги ра, да има ви ше ли ца и има сво ју пу бли ку. „Лут кар-
ски те а тар се за ла же за осло ба ђа ње од сва ке дог ме, за ру ше ње свих зи до ва и 
па ра ва на да би мо гао да се сло бод но до хва ти те ме и си жеа“ (стр. 8). У дру гом 
тек сту „Лут ка је де тињ ство чо ве чан ства“ ау тор ка сма тра да је лут ка древ ни 
ал тер его де те та те да се у том од но су об је ди њу је и де тињ ство чо ве чан ства. 
Лут ка је у људ ској исто ри ји. Нај ста ри је лут ке про на ђе не су у еги пат ским 
гроб ни ца ма и би ле су од др ве та. „На да ле ком ис то ку по чи ва бо га та исто ри-
ја лут кар ства“ (стр. 10), а ка сни је је лут ка пре не та у Грч ку, Рим и он да ши ром 
Евро пе. Ау тор ка за тим пи ше о исто ри ја ту лут кар ства у Ин ди ји, на Цеј ло ну, 
у Ин до не зи ји, Ки ни, Ја па ну, Ви јет на му, Пер си ји, Ма лој Ази ји и Се вер ној 
Афри ци. „Европ ско лут кар ство“ је тре ћи текст у уво ду у ко јем ау тор ка пи ше 
о исто ри ја ту лут кар ства у Евро пи, од но сно Грч кој, Ри му, Не мач кој, Ита ли ји, 
Фран цу ској, Ру си ји, Ма ђар ској, Шпа ни ји, Че хо сло вач кој, Пољ ској и Ен гле-
ској. Код нас се за че так лут кар ства бе ле жи по чет ком XVI II ве ка. Ка ко ау тор-
ка ис ти че: „На род но лут кар ство, са ле пе зом на из глед раз ли чи тих, а ду бо ко 
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срод них ли ко ва, ве ко ви ма је би ло зна ча јан из раз на род ног ду ха“ (стр. 18). О 
нео п ход но сти лут кар ског по зо ри шта за од ра сле Ву јо вић пи ше у тек сту „Лут-
кар ски те а тар за од ра сле – су о ча ва ње са со бом“. Она по ла зи од оп ште при-
хва ће ног ста ва код нас да је лут кар ско по зо ри ште на ме ње но са мо де ци, и да 
су лут кар ски те а тар и лут ка код нас мар ги на ли зо ва ни и ома ло ва жа ва ни. Код 
нас се сма тра да је драм ско по зо ри ште ва жно и уз ви ше но, а лут кар ско је 
ма ње ва жно. Узрок свем том по гре шном ми шље њу ау тор ка ви ди у чи ње ни ци 
да и по ред то га што код нас по сто је по зо ри шне згра де ко је су на мен ски гра-
ђе не за лут кар ска по зо ри шта, што по сто је по зо ри шта са исто ри јом од пре ко 
80 го ди на, код нас ни је обез бе ђен ни „ми ни мум обра зов ног си сте ма у тој 
обла сти“ (стр. 20). Улич но по зо ри ште је по зо ри шни из раз при су тан кроз 
ком плет ну исто ри ју раз во ја по зо ри шта. Ули ца је, ка ко ка же ау тор ка, ме сто 
су сре та, про ме на, она је и дом, че сто је и ини ци ја тор про ме на, а у све му то ме 
лут ка мо же нај бо ље све то да „из ра зи“, а ани ма ци ја у улич ним те а три ма је 
глав но сред ство ко му ни ка ци је (стр. 22).

Пр во по гла вље књи ге „Фе но мен нај по зна ти јег улич ног лут кар ског – анга-
жо ва ног те а тра“ са др жи три тек ста ко ја су об у хва ти ла раз ли чи те аспек те 
чу ве ног лут кар ског по зо ри шта „Хлеб и лут ка“. Пр ви текст под на зи вом „‘Хлеб 
и лут ка’ – по зо ри ште ко је је про ме ни ло свест и уз др ма ло успа ва ни свет“ ис-
ти че да је у пи та њу по зо ри ште ко је по сто ји 50 го ди на и оно је, ка ко ау тор ка 
ка же, „ре пре зен та ти ван узо рак улич ног, аван гард ног лут кар ског те а тра, по-
кре та, фи ло зо фи је“, те га због то га по себ но ис ти че јер је из бо ри ло сво је ме сто 
у исто ри ји по зо ри шта уоп ште. Пред ста ве овог по зо ри шта под јед на ко па жљи-
во пра те и од ра сли и де ца. Ис тра жу ју ћи дру штве но по ли тич ке окол но сти на-
стан ка по зо ри шта „Хлеб и лут ке“, Ву јо вић на по ми ње да су по че ци ве за ни за 
60-е го ди не про шлог ве ка, ка да су се де си ле вој не ин тер вен ци је у Ви јет на му, 
ка да су уби је на бра ћа Ке не ди и Мар тин Лу тер Кинг, а Бер лин фи зич ки по де-
љен на два де ла. „Искон ске људ ске те ме су глав ни пред мет ин те ре со ва ња ове 
по зо ри шне тру пе“ (стр. 27). На ред ни текст „Осни вач те а тра и по кре та“ ау тор-
ка је по све ти ла осни ва чу гру пе, ко ре о гра фу и ва ја ру Пе те ру Шу ма ну. Он је 
1960. го ди не до шао у Аме ри ку из Мин хе на, где је две го ди не ру ко во дио шко-
лом мо дер ног ба ле та, а у Вер мон ту је пре да вао ко ре о гра фи ју у шко ли „Пат ни“. 
Пр ву пред ста ву Игра смр ти ре жи рао је 1961. го ди не, као пр ву пре ми је ру 
по зо ри шта „Хлеб и лут ка“. Пр ве пред ста ве су игра ли у за тво ре ним про сто-
ри ма а ка сни је су се пре ба ци ли на ули цу. Ау тор ка ис ти че пред ста ве: Ва тра, 
Кан та та број 140 – Бу ђе ње, Мла дић се опра шта од мај ке и Ва пај на ро да за 
ме сом. Тру па пре ста је да по сто ји 1970. го ди не. Шу ман на ста вља да ра ди на 
сво јој фар ми. „То по зо ри ште данaс на ста вља да ра ди у окви ру сво јих мо гућ-
но сти. Има свој лет њи фе сти вал, мно го во лон те ра, ен ту зи ја ста и пу бли ку у 
екс пан зи ји“ (стр. 35). У тек сту под на сло вом „Пра зан по зо ри шни про стор – 
ин спи ра ци ја (Хлеб и лут ка)“ ау тор ка се по зи ва на чи ње ни цу да сва ки про стор 
мо же би ти сцен ски про стор, и ка же да су ис ку ства по зо ри шта „Хлеб и лут ка“ 
по твр ди ла ту пре ми су. Она ис ти че да у из бо ру про сто ра где ће се пред ста ва 
од и гра ти тре ба чи та ти став ко ји тру па за у зи ма у ве зи са од ре ђе ним пи та њи ма, 
јер је ко му ни ка ци ја пу бли ке и глу ма ца основ ам би јен тал ног по зо ри шта.
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Дру го по гла вље књи ге „По е тич ки и те о риј ски оквир ис тра жи ва ња“ 
ау тор ка за по чи ње ста вом да су њен оквир уче ња и прак са Хен ри ка Јур ков-
ског и Ери ха Фро ма. У пр вом од три тек ста у овом по гла вљу „Есте ти ка 
Хен ри ка Јур ков ског“, из но си би о граф ске по дат ке Х. Јур ков ског, ака де ми ка, 
драм ског пи сца, по зо ри шног кри ти ча ра и на уч ног ис тра жи ва ча, исто ри ча ра 
и те о ре ти ча ра лут кар ства. Јур ков ски је био ак ти ван у Ме ђу на род ном удру-
же њу лут ка ра „Уни ма“ још од 1958. го ди не. Док то ри рао је 1969, ка да је и 
по чео као пре да вач и уни вер зи тет ски про фе сор. Ау тор је Исто ри је европ ског 
лут кар ства, ка пи тал ног из да ња у три то ма, и дру гих ва жних књи га о лут-
кар ству. Јур ков ски сма тра да у сцен ској умет но сти са лут ка ма по сто је „тро-
ди мен зи о нал ни пред ме ти ко ји пред ста вља ју жи ва или фан та стич на би ћа… 
на зи ва их ‘пер фор ма тив ни пред ме ти’“ (стр. 40). По зо ри ште са лут ка ма „ком-
би ну је у се би осо би не ви зу ел них умет но сти с кре та њем ин ди ви ду а ли зо ва-
них ли ко ва и ди на ми ком ак ци је ко ја ва жи у глу мач ком по зо ри шту“ (стр. 41). 
Ау тор ка нам ис ти че Мак са фон Бе на чи ји је рад Лут ке и лут кар ство ин спи-
ри сао Хен ри ка Јур ков ског, јер је лут ке де фи ни сао као „тро ди мен зи о нал ни 
при каз бо го ва у њи хо вим ра зним функ ци ја ма“ (стр. 41). Ау тор ка на бра ја тер-
ми не лут ка на ра зним је зи ци ма и за кљу чу је да су они „ис ко ри сти ли сво ју 
ме та фо рич ку сна гу уну тар за јед ни це, би ло да им је на фи ло зоф ски или по  ет-
ски на чин из ра жен сми сао“ (стр. 44). Ау тор ка пи ше о лут ка ма у са крал ном 
зна ку, о ма лим фи гу ри на ма из гро бо ва ши ром све та и о по греб ним оби ча-
ји ма, во шта ним фи гу ра ма, фи гу ра ма пре ми ну лих, играч ка ма ко је су „вр ста 
од ра за, сли ке све та у ма лом“, об ред ним лут ка ма на осно ву ко јих су се изра-
ђи ва ле лут ке ко је су ко ри шће не у лут кар ским пред ста ва ма. По зо ри шне лут ке 
су има ле раз ли чи те об ли ке, фор ме и тех нич ка ре ше ња. Кла си фи ка ци ја по-
зо ри шних лу та ка осла ња се на „уда ље ност ко ја их одва ја од чо ве ка ко ји их 
ани ми ра и од сред ста ва по треб них за ани ма ци ју“ (стр. 55). Раз ли чи те лут ке 
су: лут ке ру ка ви це, ма ри о не те, лут ке са хо ри зон тал ним ни ти ма, лут ке кла-
ви ја ту ре, лут ке на шта по ви ма, шта пи ћи ма, пру то ви ма, ве ли ке лут ке ко је 
во де по ре кло из па ган ских оби ча ја и лут ке ја вај ке. Ау тор ка пи ше да су лут ке 
хи бри ди, као лут ке бун ра ку, у ства ри лут ке ко је у се би има ју еле мен те не-
ко ли ко вр ста лу та ка. По сто је и тзв. пло шне лут ке, ко је при па да ју по зо ри шту 
сен ки, исе че не су од ко же, пер га мен та или кар то на и мо гу би ти раз ли чи то 
обо је не или про вид не. У тек сту „Ис тра жи ва ња те о ри ја по зо ри шта лу та ка 
Хен ри ка Јур ков ског“ ау тор ка се ба ви фе но ме но ло шком ана ли зом лут кар ског 
по зо ри шта. Осла ња ју ћи се на ис тра жи ва ња те о ри ја по зо ри шта лу та ка Јур ков-
ског, ау тор ка ис ти че три ау то ра и њи хо ве сту ди је: Ло та ра Бу шме је ра, ко ји 
„тре ти ра умет ност као из раз су бјек тив ног ду ха“, Хол ге ра Сан ди га, ко ји се 
ба ви „мо гућ но сти ма из ра жа ва ња са мо јед не тех ни ке лу та ка-ма ри о не те“, и 
Фри ца Ај хле ра, ко ји се ба ви ана ли зом „две лут кар ске тех ни ке: па цин ке и 
ма ри о не те“ (стр. 59–61). У де лу тек ста ко јим се ау тор ка ба ви пси хо а на ли тич-
ком пер спек тив ом лут ке ис ти че рад Ени Жил и Ро џе ра Да ни је ла Бен ског. 
Те о риј ски из раз фи ло зо фи је лу та ка ау тор ка про на ла зи у ра ду Ра до сла ва Ф. 
Му ња ка, ко ји се ба ви „су шти ном сим бо ла, раз ли чи тим ти по ви ма пред ста-
вља ња... за ње га је – лут ка и на чин ми шље ња“ (стр. 68). У сту ди ји ау тор ка 
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ис ти че по де лу исто ри је лут ке и лут кар ства ко ју је Јур ков ски свр стао у че-
ти ри си сте ма зна ко ва. Тре ћи текст „Ерик Фром“ у це ло сти је по све ћен овом 
пси хо ло гу у чи јој те о ри ји ау тор ка про на ла зи „ста во ве ко је де ли мо, при зна-
је мо и иш чи та ва мо у пред ста ви Пин Окио“ (стр. 71). Ту се раз ма тра ју мно ге 
те ме – па то ло ги ја нор мал но сти са вре ме ног дру штва, про блем осе ћа ња иден-
ти те та, про ме не чо ве ка и све та и мно ге дру ге.

Тре ће по гла вље књи ге „Ме то до ло шки оквир ис тра жи ва ња“ при бли жа-
ва нас ау тор ском ис тра жи ва њу – про јек ту Пин Окио, кроз пред мет и ци ље-
ве ис тра жи ва ња, основ не тех ни ке и стра те ги је ра да, хи по те тич ки оквир 
ис тра жи ва ња, енер ги ја ма те ри је, енер ги ја ис пра вља ња (ус по ста вља ње но ве 
ме то де у лут кар ској умет но сти). Про у ча ва ње мо ћи лут ке је је дан од ци ље ва 
ње ног ис тра жи ва ња. Ци ље ви ра да су и на гла ша ва ње уло ге лут кар ске умет-
но сти за од ра сле и ак цен то ва ње по тре бе за не за ви сно шћу, а за да так ис тра жи-
ва ња ау тор ка је де фи ни са ла као на сто ја ње „да от кри је мо и вред но сти и пред-
но сти и ма не лут кар ског ан га жо ва ног улич ног те а тра“ (стр. 81). У по гле ду 
лут кар ских тех ни ка ау тор ка се опре де ли ла за „те а тар по кре та, лут кар ски 
те а тар, хор и по зо ри ште ма ски“ (стр. 82). Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња 
те ме љи се на пи та њи ма: ко ји су раз ло зи вра ћа ња лут ки, шта је ко му ни ка-
ци ја из во ђач –лут ка –пу бли ка, со ци о кул тур ни аспект лут ке, лут кар ство као 
моћ но умет нич ко сред ство и лут кар ско по зо ри ште ко му ни ци ра уни вер зал-
но (стр. 84). Енер ги ја ма те ри је, енер ги ја ис пра вља ња је ус по ста вља ње но ве 
ме то де у лут кар ској умет но сти, ка ко на по ми ње ау тор ка, „та мо где енер ги ја 
пра ти на шу на ме ру, во љу или хте ње про ме на ће се до го ди ти“ (стр. 86).

Че твр то по гла вље књи ге „Пи но кио и ње гов двој ник“ са др жи че ти ри 
тек ста: „Те ма и зна чај“, „Лут кар ска пред ста ва Пин Окио (пр ва кон цеп ци ја)“, 
„Мо ја род би на, Пин Окио и ја (дру га кон цеп ци ја)“ и „Зна че ње име на Пин 
Окио“. Ау тор ка ис ти че да је те ма ра ста, про ме не и са зре ва ња уни вер зал на. 
Пи ше о Ко ло ди ју и ње го вој књи зи Пи но ки је ве аван ту ре. На по ми ње да је 
Пи но кио у ини ци јал ној вер зи ји био на ме њен од ра слој пу бли ци и да је имао 
су ров крај. „Лут кар ско по зо ри ште и лут ка у ру ка ма твор ца фа сци нант но 
отва ра ју све мо гућ но сти. Лут ке у по зо ри шту, као и оне ван по зо ри шта, мо гу 
да по слу же за на ста нак раз ли чи тих ме та фо ра.“ (стр. 92). Пред ста ва Пин Окио 
у пр вој кон цеп ци ји под ра зу ме ва ла је раз ма тра ње про бле ма на по ли тич кој 
сце ни, где би огром на лут ка Пин Оки ја и ње го ва „сви та“ у об ли ку ма ри о не-
та и лу та ка пред ста вља ли пр ља ву по ли ти ку. Та кон цеп ци ја зах те ва ла је ве-
ли ки број из во ђа ча, лу та ка и по крет ну сце но гра фи ју јер „улич ни лут кар ски 
те а тар зах те ва пре ди мен зи о ни ра не те а тар ске еле мен те“ (стр. 93). На кон го-
ди ну да на без у спе шних по ку ша ја да се фи нан сиј ски обез бе ди про је кат, ау тор-
ка је по др шку про на шла у по ро ди ци. У но вој кон цеп ци ји „Пин Окио ни је 
огром на лут ка, већ чо век, по про фе си ји бан кар“, ко ји је за ви сан од ути ца ја 
ра зних моћ ни ка (стр. 94). На зив пред ста ве Пин Окио до био је но во ту ма че ње 
и зна че ње, бан ка ре во име је Пин (ши фра), а пре зи ме Окио, „што је асо ци ја-
ци ја на гле да ње, пра ће ње, по сма тра ње“ (стр. 94).

У пе том по гла вљу „Ток ра да на пред ста ви“ ау тор ка ис ти че да дра ма-
тур ги ја у лут кар ском по зо ри шту по чи ње од ани ма ци је, јер „ани ма циј ским 
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по ступ ком с ли те рар ног је зи ка пре во ди се на је зик сли ка и ме та фо ра, та ко 
да и сви дру ги ви зу ел ни и ау ди тив ни еле мен ти сцен ског чи на сми шље но 
по ста ју зна ко ви у слу жби те мељ ног, основ ног зна ка, пра вог сцен ског сим-
бо ла – лут ке“ (стр. 99). У пред ста ви Пин Окио ау тор ка пи ше да је глав на 
од ли ка ко ма да у идеј ном и зна чењ ском пла ну и но вим ли ко ви ма, да су сви 
ли ко ви пла стич ни, и да не ма кла сич ног су ко ба но си о ца рад ње и про ти врад ње, 
„кри тич ки, али и оп ти ми стич ки при каз жи вот них окол но сти и све га што 
жи вот но си је сми сао це ле пред ста ве“ (стр. 100). По тре ба да Пин Окио бу де 
при ла го ђен са вре ме но сти основ ни је мо тив дра ма ти за ци је из вор ног де ла 
Пи но кио. Ау тор ка ис ти че да је ства ра ње у лут кар ству у ства ри ства ра ње на 
ре ла ци ји жи во –не жи во, а да „ли ко ви мо гу да нам по мог ну да усво ји мо или 
бо ље до жи ви мо лек ци је из са мо по у зда ња, при стој но сти, стр пље ња, мо ра ла, 
љу ба ви“ (стр. 106). Ак ту ел ност де ла ау тор ка је пла ни ра ла да по стиг не бај-
ко ви том при чом за од ра сле, а кроз ак ту ел ност има и за да так да сва ком гле-
да о цу пру жи нео п ход ну уте ху али и под стак не ме ха ни зме за про на ла же ње 
ре ше ња. Кроз пред ста ву се про те же и лич на те ма, а она је, ка ко ау тор ка 
ис ти че, „мо рал ни про блем да на шњи це и то тал но по ср ну ће“ (стр. 107). Ау тор-
ка ви зу ел ног ди зај на Сви ла Ве лич ко ва је пр ви са рад ник ау то ра пред ста ве и 
књи ге. Као ду го го ди шње са рад ни це од лу чу ју се на кон кре а тив них раз го-
во ра и кон фли ка та за „ко ла жни тип сце но граф ског из ра за ко ји под ра зу ме ва 
мон та жно ми шље ње“ (стр. 109). Кре и ра ње лут ки и ма ски и из бор ма те ри ја ла 
ве о ма су ком плек сни, мо ра да се во ди ра чу на о мно гим по је ди но сти ма, по-
себ но јер је у пи та њу пред ста ва ко ја се де ша ва на ули ци. У пред ста ва ма 
лут кар ског по зо ри шта по сто је две вр сте ко сти ма, за лут ке и за глум це. При 
из бо ру глу ма ца ау тор ка се од лу чи ла да пред ста ву ура ди са ро ђа ци ма и при-
ја те љи ма „ко ји стре ме раз от кри ва њу но ве те ме“ (стр. 113). Рад на пред ста ви 
је про те као у не мо гу ћим усло ви ма јер ни је би ло до вољ но вре ме на за про бе 
у уго во ре ном про сто ру. Му зи ка је има ла три основ на из ра за: илу стра тив ни, 
функ ци о нал ни и ко мен та тор ски. Пре при ча ни ток пред ста ве је омо гу ћио 
увид у са му пред ста ву. У пред ста ви се по ја ви ло 23 ли ка, а ту ма чи ли су их 
про фе си о нал ни глум ци (5) и мла ди љу ди – „ме ђу њи ма је би ло ле ка ра, про-
фе со ра, фи зи о те ра пе у та, док то ран да, прав ни ца, уче ни ка, сту де на та, ин же-
ње ра, мај сто ра, тр го ва ца“ (стр. 114).

„Лут кар ски срп ски те а тар тре ба да на ђе свој не по но вљив је зик. Не ком-
пе тен ци ја је опа сна, под му кла бо лест ко ја се бр зо и ла ко ши ри спрем на да 
уру ши све. Озби љан лут кар ски те а тар мо ра да се гра ди, али и не гу је.“ (стр. 131).

Књи га Пин Окио – улич ни лут кар ски те а тар спа да у рет ка из да ња код 
нас јер се о лут кар ском по зо ри шту ма ло или ско ро ни ма ло не пи ше. Лич ни 
угао ко ји ова сту ди ја до но си ли чи на од ли чан ма те ри јал ко ји би сва ки те а-
тро лог по же лео у на сто ја њу да ре кон стру и ше јед ну по зо ри шну пред ста ву. 

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

lju bi ca.ri stov ski@g mail.co m
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UDC 78.071.1:929 Stanković N.

CD Тра го ви – Но ва срп ска му зи ка за ви о лон че ло  
Не ма ња Стан ко вић, ви о лон че ло 

Me tro po lis Mu sic, 2020. 
Мла ди ви о лон че ли ста им по зант не ка ри је ре Не ма ња Стан ко вић (ро ђен 

1989. го ди не) за вр шио је Сред њу му зич ку шко лу „Др Ми ло је Ми ло је вић“ у 
Кра гу јев цу у кла си Бо же Са ра ман ди ћа, као нај бо љи уче ник у сво јој ге не ра-
ци ји, за тим и Фа кул тет му зич ке умет но сти у Бе о гра ду у кла си Сан дре Бе лић, 
та ко ђе као сту дент ге не ра ци је. Ма стер сту ди је за вр шио је на Беч ком кон зер-
ва то ри ју му у кла си На та ли је Гут ман, на ста вио уса вр ша ва ње на Уни вер зи те-
ту Мо цар те ум у Салц бур гу код Ен ри ка Брон ци ја и у Фи рен ци код На та ли је 
Гут ман и Ели за бет Вил сон. Па ра лел но с тим по ха ђао је док тор ске умет нич-
ке сту ди је на Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, где је са све га 25 
го ди на од бра нио про је кат и по стао нај мла ђи срп ски док тор умет но сти. Де-
вет го ди на био је во ђа ви о лон че ли ста Бе о град ске фил хар мо ни је и на сту пао 
са беч ким ан сам блом Trio Im mer sio ши ром све та. Пре да вао је ви о лон че ло 
на Фа кул те ту умет но сти Уни вер зи те та у Ни шу, а да нас је до цент на Ка те дри 
за ка мер ну му зи ку Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. Сви ра на вио-
лон че лу ар ген тин ског мај сто ра Кар ло са Ро берт са, из ра ђе ном у Кре мо ни 
2012. го ди не. 

Гло бал на пан де ми ја ко ја је обе ле жи ла 2020. го ди ну до ве ла је до от ка зи-
ва ња ве ли ког бро ја уго во ре них на сту па. Ову нео че ки ва ну при нуд ну па у зу 
у кон цер ти ра њу, ко ја је мно гим умет ни ци ма ус кра ти ла не по сре дан кон такт 
са пу бли ком и на ве ла их на пре и спи ти ва ње о свр си и сми слу свог де ло ва ња, 
Не ма ња Стан ко вић је ис ко ри стио на нај бо љи мо гу ћи на чин – по ру чив ши, 
нај пре, но ва де ла за ви о лон че ло, а за тим се упу стив ши у по ду хват осми шља-
ва ња ин тер пре та ци ја и сни ма ња ових ком по зи ци ја. Као ре зул тат на стао је 
ком пакт диск под на зи вом Тра го ви, ко ји је кра јем 2020. го ди не об ја ви ла бео-
град ска из да вач ка ку ћа Me tro po lis Mu sic, уз по др шку Фон да за кул тур на дава-
ња Со ко ја. Пре ма ре чи ма са мог Стан ко ви ћа, про је кат је до био на зив Тра го ви 
услед ње го ве же ље да оста ви траг, то јест, све до чан ство о ме сту и вре ме ну 
у ко јем он и ње го ви са вре ме ни ци жи ве, ства ра ју и бо ре се за оп ста нак умет-
но сти. Ка ко би оства рио овај циљ, умет ник је по ру чио но ва де ла од осмо ро 
срп ских ком по зи то ра раз ли чи тих ге не ра ци ја: Дра га не Јо ва но вић (1963), Ање 
Ђор ђе вић (1970), На та ше Бо го је вић (1966), Ире не По по вић (1974), Ива не Сте-
фа но вић (1948), Ми ли це Илић (1985), Ог ње на Бог да но ви ћа (1965) и, нај мла-
ђег, Иго ра Ан дри ћа (1996). По ред оства ре ња за со ло ви о лон че ло, на ал бу му 
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су за сту пље на и дуа. Стан ко вић је ан га жо вао умет ни це са ко ји ма је оства рио 
ви ше го ди шњу са рад њу: пи ја нист ки њу Ма ју Ми хић, ви о ли нист ки њу Ти ја ну 
Ми ло ше вић и ви о лон че лист ки њу Сан дру Бе лић. Про ду цент овог из да ња 
био је Са ша Јан ко вић, ау тор фо то гра фи ја Ми ша Об ра до вић, а ди зај нер омо-
та Јо ван Ла кић. Про грам ска књи жи ца опре мље на је крат ким опи си ма ком-
по зи ци ја, где ства ра о ци от кри ва ју сво је из во ре ин спи ра ци је. 

Услед и да ље иза зов них пан де миј ских окол но сти, ал бум још ни је до жи-
вео пу ну кон церт ну про мо ци ју, ко ја је од ло же на за крај 2021. го ди не, али су 
по је ди не ком по зи ци је из ве де не ужи во у ра зним при ли ка ма. По ред то га, 
ал бум је увр штен у пет нај бо љих из да ња у 2020. по из бо ру „Ви о лон че ло 
фон да ци је“ из Њу јор ка, а до бит ник је и На гра де гра да Бе о гра да „Де спот 
Сте фан Ла за ре вић“ у обла сти му зи ке и му зич ко-сцен ског ства ра ла штва за 
2020. го ди ну.

Иа ко су, ка ко смо ис та кли, на ком пакт ди ску за сту пље на оства ре ња 
ком по зи то ра раз ли чи тих ге не ра ци ја, сви су они, услов но ре че но, пред став-
ни ци бе о град ске ком по зи тор ске шко ле и кра се их од ре ђе не за јед нич ке ка рак-
те ри сти ке. На и ме, све ком по зи ци је су пи са не у окви ру про ши ре ног то на ли-
те та, у стил ским ко ор ди на та ма пост мо дер ни зма, но вог ро ман ти зма, од но сно, 
но ве јед но став но сти. Та ко ђе, од ли ку је их тра ди ци о на лан трет ман ин стру-
ме на та, без ко ри шће ња екс трем них из во ђач ких тех ни ка, за тим, скло ност ка 
ван му зич ким асо ци ја ци ја ма као по чет ном им пул су за ком по но ва ње, као и 
ге не рал но „ху ма ни стич ки“ при ступ и те жња за ко му ни ка тив но шћу му зи ке. 
Прем да су све ком по зи ци је по све ће не истом из во ђа чу, сва ка је обо је на ин ди-
ви ду ал ним пе ча том и сен зи би ли те том свог ау то ра, чи ме је Стан ко вић до био 
при ли ку да при ка же раз ли чи те аспек те соп стве не умет нич ке лич но сти, 
ко ју је зна лач ки ис ко ри стио. Дра ма тур ги ја из да ња је бри жљи во осми шље на: 
сме њу ју се ком по зи ци је раз ли чи тог ка рак те ра – ро ман тич не, вир ту о зне, ме-
лан хо лич не, ка тар зич не – та ко да ни у јед ном тре нут ку не до ла зи до за си ће ња 
зву ком ви о лон че ла. Ово ме до при но си и чи ње ни ца да је Не ма ња Стан ко вић 
умет ник ко ји по се ду је из у зет но бо га ту ди на мич ку и из ра жај ну па ле ту, те 
ко ји са ла ко ћом из во ди вир ту о зне бра ву ре, да би већ у сле де ћем тре нут ку 
по ри нуо у нај ста ри је сло је ве срп ског тра ди ци о нал ног пе ва ња, или се пак 
на шао у тро стру кој уло зи глум ца, пе ва ча и сви ра ча. 

Ово из да ње отва ра ју три ком по зи ци је за со ло ви о лон че ло. Већ пр ва од 
њих, Me mory 1 Дра га не Јо ва но вић, на ја вљу је да нам пред сто ји уз бу дљи во 
му зич ко пу то ва ње; од ви ја се кроз сме ну ме лан хо лич них и дра ма тич них звуч-
них сли ка. Ком по зи ци ја Пар хе ли он мла дог Иго ра Ан дри ћа ин спи ри са на је 
исто и ме ним све тло сним фе но ме ном, по зна тим и као „ла жно сун це“, ко ји 
на ста је ре флек то ва њем све тло сти са кри ста ла ле да. Ан дри ћев циљ био је да 
на раз ли чи те на чи не и из раз ли чи тих угло ва до ча ра ову игру све тло сти, пре-
ла ма ње зра ка „пра вог“ и „ла жног“ сун ца, што је оства ре но ими та ци ја ма, 
па ра лел ним ди со нант ним ин тер ва ли ма и акор ди ма, „тре пе ра вом“ фак ту ром 
и ве ли ким ре ги стар ским кон тра сти ма. С дру ге стра не, вир ту о зна ети да 
Scap pa re Ање Ђор ђе вић про ти че у јед ном да ху, зах те ва ју ћи од ин тер пре та-
то ра пра ви тех нич ки „спринт“.
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На кон ове три ком по зи ци је, ко је су Стан ко ви ћу пру жи ле при ли ку да 
де мон стри ра ши рок екс пре сив ни ди ја па зон ви о лон че ла као со ли стич ког 
ин стру мен та, сле де ка мер на де ла. У ме лан хо лич ној ком по зи ци ји Ба ла да за 
Вла сту за ви о лон че ло и кла вир ко ју је Ог њен Бог да но вић по све тио свом пре-
ра но пре ми ну лом про фе со ру Вла сти ми ру Трај ко ви ћу, као ле ствич на осно ва 
ко ри шћен је II Ме си ја нов мо дус (ок та тон ска ле стви ца), као омаж Трај ко ви-
ћу, ко ји је био сту дент Оли ви јеа Ме си ја на. Ви о лон че ли ста из во ди „ла мент“, 
док кла вир ска прат ња, у не пре ки ну том јед но лич ном пул су, до ча ра ва от ку-
ца је суд бин ског са та. Дуо Стан ко вић–Ми хић из во ди и Са свим обич ну сви ту 
Ми ли це Илић, пи ја нист ки ње, мул ти ме ди јал не умет ни це и ком по зи тор ке из 
Бе о гра да. Сви та се са сто ји из че ти ри крат ка ста ва, ко ји но се ба рок не на сло ве 
– Пре лид, Ку ран та, Са ра бан да и Жи га; но, пре по зна тљи ва ба рок на мо то рич-
ност и ме ло ди ка за сно ва на на ости нат ним и се квент ним по на вља њи ма и 
ими та ци ја ма обо га ће на је еле мен ти ма ет но есте ти ке и џе за 

Нај ду жа и нај ек спре сив ни ја ком по зи ци ја на ал бу му Тра го ви де ло је 
На та ше Бо го је вић, срп ске ком по зи тор ке ко ја већ че тврт ве ка жи ви и ра ди у 
Чи ка гу. Упр кос фи зич кој уда ље но сти од „ма ти це“ – или баш због то га – ком-
по зи тор ка се ин спи ри са ла срп ским по ја њем. Услед окол но сти да је пра во слав-
на ду хов на му зи ка ис кљу чи во во кал на, ње но до слов но пре но ше ње у ин стру-
мен тал ни ме диј ни је мо гу ће, ни ти по треб но. Ком по зи тор ка сто га при сту па 
срп ском „пје ни ју“ као да ле ком се ћа њу у све сти, ко је по ста је по ла зна осно ва 
за кре и ра ње из ван ред но бо га тог и упе ча тљи вог ди ја ло га из ме ђу ви о ли не и 
ви о лон че ла. Ме сти мич но ви о лон че ло пре у зи ма уло гу „исо на“, али у ве ћем 
де лу ком по зи ци је два ин стру мен та ис пре да ју сва ко сво ју „мо ли тву“, да би 
се по вре ме но сје ди ни ли у кре и ра њу моћ них кон со нант них од је ка. Ком по-
зи тор ка успе шно до ча ра ва ар ха и ку ко ри шће њем му зич ких фло ску ла уског 
ме ло диј ског ам би ту са и њи хо вим не пре ста ним ва ри ра њем и „кро је њем“. 
Сјај ни из во ђа чи Ти ја на Ми ло ше вић и Не ма ња Стан ко вић ожи ве ли су овај 
има ги нар ни мо ли тве ни ди ја лог по све ће но и стра стве но. Исти дуо из вео је 
и са свим дру га чи ју ком по зи ци ју Ире не По по вић По е зи ја јед ног млеч но љу
би ча стог ју тра. С об зи ром на то да Ире на По по вић већ ду жи низ го ди на 
де лу је у по зо ри шти ма ши ром Ср би је и ре ги о на, пр вен стве но као мно го стру ко 
на гра ђи ва на ау тор ка при ме ње не му зи ке, али и као глу ми ца и пер фор мер ка, 
не из не на ђу је чи ње ни ца да је пред сво је из во ђа че по ста ви ла и глу мач ке за-
дат ке. На и ме, Ти ја на Ми ло ше вић и Не ма ња Стан ко вић си мул та но сви ра ју, 
зви жде, из го ва ра ју и/или пе ва ју ре че ни цу „This mor ning I am alo ne“. Овај 
текст, ина че гра фит ис пи сан на згра ди у ко јој ком по зи тор ка жи ви, по на вља 
се нај пре као ман тра, да би се за тим по ву као у ко рист мо ти ва ци о них по ру-
ка „Be a u ti ful day“, „Su per day“ и сл., ко ји ма му зи ча ри из ра жа ва ју на ду да ће 
са мо ћи и изо ла ци ји уско ро до ћи крај. 

Ал бум за тва ра че тво ро ста вач на сви та Ма ла от кро ве ња Ива не Сте фа но-
вић, ком по но ва на за два ви о лон че ла и ин спи ри са на сва ко днев ним по ја ва ма или 
про чи та ним књи га ма: од дво бој не чет ке за ко су (пр ви став, Цр ве но и жу то), 
до дра ме Се мју е ла Бе ке та (по след њи став, Ох ка кав ди ван дан). Ова жи во пи-
сна му зи ка, у вир ту о зном из во ђе њу Сан дре Бе лић и Не ма ње Стан ко ви ћа, 
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ин спи ри ше нас да у сва ком да ну, у сва кој си ту а ци ји, до ђе мо до соп стве них 
„ма лих от кро ве ња“ и да се не пре пу шта мо ме лан хо ли ји, упр кос иза зо ви ма 
по пут оних ко је нам је про те кла го ди на дра ма тич но на мет ну ла. 

Ал бум Тра го ви оста вља упе ча тљи во све до чан ство о кре а тив но сти и 
из во ђач ком уме ћу свог идеј ног твор ца. На да мо се да ће ове ефект не и ко му-
ни ка тив не ком по зи ци је на ших са вре ме ни ка по ста ти део стан дард ног ре пер-
то а ра, као и да ће Не ма ња Стан ко вић успе шно на ста ви ти сво ју умет нич ку 
ми си ју.

Ива на Н. Ме дић
Mузикол ошки  ин сти тут СА НУ, Бе о град

iva na.me dic @mu sic.sa nu.ac .rs 
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Томашевић, Катарина 75, 84, 195
Томић, Зорица 140
Топаловић, Мита 43
Трајковић, Властимир 217
Трир, Ларс фон (Lars von Trier) 107
Трифковић, Ђорђе (Ђура) 52
Трифковића, Коста 52
Тупен, Сандра (Sandra Tuppen) 17
Турлаков, Слободан 10, 74

Удицки, Јован 34, 36, 37, 44
Улај (Ulay) 111, 112
Унински, Александар (Олексaндр Юнін-

ський) 76
Урбан, Јован (Jovan Jan Urban) 59
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Фенд, Питер (Peter Fend) 103
Ферал, Жозет (Josette Féral) 111, 115, 116
Фирфов, Живко 154, 173, 174
Фишер, Едвин (Edwin Fischer) 79, 84, 89
Фраушер, Мориц (Moritz Frauscher) 11, 12
Фрациле, Нице J. 147–180
Фрејзер, Андреа (Andrea Fraser) 98, 99
Фрелих, Адолф (Adolph Fröhlich) 23
Фремптон, Кенет (Kenneth Frampton) 125, 

128
Фридман, Барбара (Barbara Freedman) 113
Фром, Ерих (Erich Fromm) 212, 213
Фуко, Мишел (Michel Foucault) 114
Фуртвенглер, Вилхелм (Wilhelm Furt-

wän gler) 83, 86

Хајдн, Франц, Јозеф (Franz Joseph Haydn) 
17

Хајек, Емил 73–92
Хајм, Мелита (Melitta Heim) 12
Ханић Петковић, Ловрета 134
Хаџиманов, Васил 147, 156, 157
Хенкок, Дејвид (David Hancock) 103
Херитејџ, Пол (Paul Heritage) 100
Хес, Мајра (Myra Hess) 76, 89
Хјурон, Дејвид (David Huron) 13, 16
Хол, Стјуарт (Stuart Hall) 143
Хомер 200
Хонегер, Артур (Arhtur Honegger) 85
Хоровиц, Владимир (Vladimir Horowitz) 

79, 88
Христов, Добри 148
Хупер-Гринхил, Ејлин (Eilean Hooper- 

-Greenhill) 114

Цвејић, Бранко 50
Цвејић, Лазар 52
Цеки, Карло (Carlo Zecchi) 76
Цијук, Георгије/Ђорђе 10
Цијук, Султана 9–28

Чајковски, Петар Иљич (Пётр Ильич 
Чай ковский) 87

Чакра, Емил 59
Чакра, Софија 59
Чаушеску, Елена (Elena Ceaușescu) 182
Чаушеску, Николае (Nicolae Ceaușescu) 

182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190
Чејко, Мери (Mary Chayko) 133, 142, 143, 

144
Черепњин, Александар Николајевич 

(Александр Николаевич Черепнин) 76
Черчил, Керил (Caryl Churchill) 181, 182, 

183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192

Чимароза, Доменико (Domenico Cimarosa) 
19

Џимревски, Боривоје 154, 157, 174, 176
Џиџев, Тодор (Тодор Джиджев) 147, 156, 

174

Шабрије, Емануел (Emmanuel Chabrier) 
77

Шавиро, Стивен (Steven Shaviro) 126
Швоња, Јулија 30
Шер, Џулија (Julia Scher) 113
Шехнер, Ричард (Richard Schechner) 98, 

111, 204
Ширка, професор 50
Шишмановић, Душица 79
Шкарка, Властимир 74, 92
Шкиљан, Филип 30
Шнабел, Артур (Artur Schnabel) 79
Шопен, Фредерик (Frédéric-François Cho-

pin) 79, 80, 82, 87, 88
Шостакович, Дмитриј Дмитријевич (Дми-

трий Дмитриевич Шостакович) 87
Шуберт, Франц (Franz Schubert) 20, 23
Шуеслер, Џенифер (Jennifer Schuessler) 

17
Шулц, Катрин (Kathryn Schulz) 17
Шуман, Петер (Peter Schumann) 210
Шуман, Роберт (Robert Schumann) 23, 77, 

89

Регистар сачинила
Татјана Пивнички Дринић
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ  
ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА СЦЕНСКЕ  

УМЕТНОСТИ И МУЗИКУ
Редакција Зборника Матице српске за сценске уметности и музику

прима оригиналне радове за рубрику СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ; 
СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ и рубрику ПРИКАЗИ.

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

Радови који су већ објављени или су послати за објављивање у други 
ча сопис не могу бити прихваћени.

Објављују се и радови писани на страним језицима. Језик мора бити 
исправан у погледу граматике и стила.

Сваки аутор из наше земље, уколико жели да му се рад објави на енгле-
ском језику, мора сам да се побрине за квалитетан превод. Језик мора бити 
исправан у погледу граматике и стила.

Напомене (фусноте) се дају при дну стране у којој се налази комента-
рисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, 
назнаке о коришћеним изворима (на пример научној грађи, приручницима) 
итд., али не могу бити замена за цитирану литературу.

Фусноте дати у изворном облику, и одмах поред, у загради, превод фу-
сноте на енглески језик.

Такође и у фуснотама дати пуно име и презиме наведеног аутора 
Kомплетно упутство Библиографска парентеза и Цитирана литера

турасу у прилогу.
Све радове слати у електронској верзији на CD-у или електронском 

поштом а истовремено и у штампаном примерку на адресу Уредништва:
Марта Тишма, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику

Матица српска; 21000 Нови Сад, ул. Матице српске 1
E-mail: mtisma1@maticasrpska.org.rs
Рад на српском треба да буде написан ћирилицом. 
У Зборнику се примењују искључиво правила Правописа Матице српске.
Сви радови било да су из наше земље или иностранства треба да су на -

писани у Microsoft Word (doc. ili rtf) формату, оптималне дужине (укључујући 
сажетак на српском и резиме на енглеском, кључне речи, слике, табеле, црте-
же и друге прилоге) од једног ауторског табака (до 4000 речи); 

Врста слова Times New Roman; проред 1,5; величина слова (фонт): 12. 
Раду приложити и сажетак до 10 редака на српском и резиме на енглеском 

(може и на српском па ће га редакција превести) или једном од распрострање-
них језика на око пола куцане стране текста, са четири до шест кључних речи 
у прореду 1 величине, величина слова 10.

Страна имена у раду писати онако како се изговарају, с тим што се при 
првом навођењу у загради име даје изворно.
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Илустративни прилози уз радове (нотни примери, фотографије, цртежи, 
табеле,...) објављују се црно-бели са називом прилога. Аутор треба да озна-
чи место прилога у тексту.

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

Списак свих илустрација приложити уз рад.
Све радове оцењују два рецензента, а по потреби и више њих.
Када рукопис буде прихваћен, аутор ће бити обавештен о приближном 

времену објављивања. 
Уз примерак одштампаног зборника сваки аутор добија и 20 сепарата.
Аутор треба уз сваки послати рад да наведе своје име и презиме, научно 

звање, институцију у којој је запослен и њено седиште, своју адресу станова-
ња, електронску адресу и бројеве телефона.

Рукописи се не враћају аутору. 

Библиографска парентеза
Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира, наведен 
на крају рада, састоји се од отворене заграде, презименa ау тора (малим вер-
залом), године објављивања рада који се цитира, те ознаке странице са које 
је цитат преузет и затворене заграде. Презиме аутора наводи се у изворном 
облику и писму. На пример:

(ивић 1986: 128) за библиограф ску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које 
се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између њих ставља 
се црта, на пример:

(ивић 1986: 
128–130)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које се 
односе на странице у цитираном раду, одвајају се запетом, на пример:

(ивић 1986: 
128, 130)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

Уколико је реч о страном аутору, презиме jе изван парентезе пожељно 
транскри бовати на језик на коме је написан основни текст рада, на пример 
Џ. Марфи за James j.Murphy, али у парентези презиме треба давати према 
изворном облику и писму, нпр.

(MurPHy 1974: 95) за библиографску 
јединицу:

MurPHy, James J. Rhetoric in the Middle Ages: A History 
of Rhe torical Theory from Saint Augustine to the Renais
sance. Berkeley: University of California Press, 1974.
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Када се у раду помиње више студија које је један аутор публиковао исте 
године, у тек стуалној библиографској напомени потребно је одговарајућим 
азбуч ним словом прецизирати о којој је библиографској одредници из конач-
ног списка литературе реч, на пример (мurPHy 1974а: 12).

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој библио-
графској напомени наводе се презимена прва два аутора, док се презимена 
осталих аутора замењују скраћени цом и др.:

(ивић, клајн 
и др. 2007)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле, Иван Клајн, Митар Пешикан, Брани-
слав Брборић. Српски језички приручник. 4. изд. 
Београд: Београдска књига, 2007.

Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафразиран, у тексту-
ал ној библио графској напомени није потребно наводити презиме аутора, 
нпр.:

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из те области 
срочио је бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој половини XI века.

Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о 
сва ком следећем раду треба одвојити тачком и запетом, нпр. (Белић 1958; сте
вановић 1968).

Ако је у тексту, услед немогућности да се користи примарни извор, пре-
узет навод из секундарног извора, у парентези је неопходно уз податак о ауто-
ру секун дарног извора навести и реч: према).

„Усменост“ и „народност“ бугарштица Ненад Љубинковић доводи у везу са при-
лагођеношћу средини (према килиБарда 1979: 7).

Цитирана литература

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном Цити
рана литература. У том одељ ку разрешавају се библиографске парентезе 
скраћено наведене у тексту. Библиографске јединице (рефе ренце) наводе се 
по азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора како је 
оно наведено у парентези у тексту. Прво се описују азбучним редом прези мена 
првог или јединог аутора радови објављени ћирилицом, а затим се опи сују 
абецедним редом презимена првог или јединог аутора радови објављени лати-
ницом. Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви ре  дови 
осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).

Цитирана литература наводи се према стандарду за цитирање Мати-
це српске (МСЦ):

Мо но граф ска пу бли ка ци ја:
презиме, име ауто ра, име и пре зи ме дру гог ауто ра. На слов књи ге. По да  так 

о име ну пре во ди о ца, при ре ђи ва ча, или не кој дру гој вр сти аутор ства. По да так 
о из да њу или бро ју то мо ва. Ме сто из да ва ња: из да вач, го ди на из да ва ња.
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При мер:
Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испи

тивања. Књ. 1. – 2. изд. Београд: Нолит, 1958.
милетић, Све то зар. О срп ском пи та њу. Из бор и пред го вор Че до мир По пов. Но ви 

Сад: Град ска би бли о те ка, 2001.

Монографска публикација са корпоративним аутором:
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није наве-

дено име индивидуалног аутора, преузима улогу корпоративног аутора.
Београдска филхармонија. Сезона 2005–2006: Циклус Ханс Сваровски. Београд: 

Бео градска филхармонија, 2005.

Анонимна дела:
Дела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову.
бугарштице. Избор и предговор Новак Килибарда. Београд: Рад, 1979.

Зборник радова са конференције:
пантић, Мирослав (ур.). Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижев но сти 

и уметности. Научни скуп, Деспотовац, 20–21. август 2003. Деспотовац: На-
родна библиотека „Ресавска школа“, 2004. 

Монографске публикације са више издавача:
палиБрксукић, Несиба. Руске избеглице у Панчеву, 1919–1941. Предговор Алексеја 

Арсењева. Панчево: Градска библиотека: Историјски архив, 2005.
ђорђевић, Љубица. Библиографија дела Десанке Максимовић, 1920–1971. Београд: 

Филолошки факултет: Народна библиотека Србије: Задужбина Десанке Мак-
симовић, 2001.

Фо то тип ско из да ње:
презиме, име ауто ра. На слов књи ге. Ме сто пр вог из да ња, го ди на пр вог 

из  да ња. Ме сто по но вљеног, фо то тип ског из да ња: из да вач, го ди на ре принт 
из да ња.

При мер:
соларић, Па вле. По ми нак књи же ски. Ве не ци ја, 1810. Ин ђи ја: На род на би бли о  те ка 

„Др Ђор ђе На то ше вић“, 2003.

Се кун дар но аутор ство:
Зборници научних радова описују се према имену уредника или приређи-

вача.
презиме, име уредника (или приређивача). На слов де ла. Ме сто из да ва ња: 

из да вач, го ди на из да ва ња.
При мер:
радовановић, Милорад (ур.). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски 

језик САНУ: Службени гласник, 1996.
јовановић, Слободан (ур.). Народна библиотека Крушевац. Крушевац: Народна 

библиотека Крушевац, 1977.
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Рукопис
презиме, име. Наслов рукописа (ако постоји или ако је у науци добио 

опште прихваћено име). Место настанка: Институција у којој се налази, сигна-
тура, година настанка.

Пример: 
николић, Јован, Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5, 

1780–1783.
Рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према пагина-

цији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран.

При лог у се риј ској пу бли ка ци ји: 
При лог у ча со пи су:
презиме, име ауто ра. „На слов тек ста у пу бли ка ци ји.“ На слов ча со пи са број 

све ске или то ма (го ди на, или пот пун да тум): стра не на ко ји ма се текст на ла зи.
При мер:
риБникар, Ја ра. „Но ва ста ра при ча.“ Ле то пис Ма ти це срп ске књ. 473, св. 3 (март 

2004): 265–269.

При лог у но ви на ма:
презиме, име ауто ра. „На слов тек ста.“ На слов но ви на да тум: број стра на.
При мер:
кЉакић, Сло бо дан. „Чер чи лов рат зве зда про тив Хи тле ра.“ По ли ти ка 21. 12. 2004: 5.

Монографска публикација до ступ на on li ne:
презиме, име ауто ра. На слов књи ге. <адре са са ин тер не та>. Да тум пре-

у  зи ма ња.
При мер:
veltMan, K.H. Aug men ted Bo oks, know led ge and cul tu re. 
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 02. 02. 2002. 

При лог у се риј ској пу бли ка ци ји до ступ ан on li ne:
презиме, име ауто ра. „На слов тек ста.“ На слов пе ри о дич не пу бли ка ци је. 

Да тум пе ри о дич не публи ка ци је. Име ба зе по да та ка. Да тум пре у зи ма ња.

При мер:
toit, A. „Te ac hing In fo-pre ne ur ship: stu dents’ per spec ti ve.“ ASLIB Pro ce e dings Fe bru ary 

2000. Proqu est. 21. 02. 2000.

При лог у ен ци кло пе ди ји до ступ ан on li ne:
„називодреднице.“ На слов ен ци кло пе ди је. <адре са са ин тер не та>. Да тум 

пре у зи ма ња.
При мер:
„Wilde, Oscar.“ Encyclo pe dia Ame ri ca na. < http://www.encyclopedia.com/doc/1G1- 

-92614715.html > 15. 12. 2008.
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