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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 792.071.2.027:929 Rakitin J. L.

MAРИЈАНА В. ПР ПА ФИНК
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

РА КИ ТИ НОВ СЦЕН СКИ ЈЕ ЗИК ИЗ РА ЖЕН  
КРОЗ ПО КРЕТ ТЕ ЛА У ПРЕД СТА ВА МА  
СРП СКОГ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА**

СА ЖЕ ТАК: У пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та по зо ри шни жи вот Но вог Са да 
зна чај но је обе ле жен ути ца јем ру ске, од но сно со вјет ске по зо ри шне сце не. Нај зна чај ни-
ји је до ла зак ру ског глум ца и ре ди те ља Ју ри ја Љво ви ча Ра ки ти на. Ње го во по зо ри шно 
ис ку ство, бу ду ћи да је био су на род ник, при ја тељ и са рад ник Все во ло да Ме јер хољ да 
и Kонстантина Ста ни слав ског, пред ста вља ло је рет ку при ли ку да Но ви Сад до би је 
пред ста ве по угле ду на ова зна чај на ру ска по зо ри шна име на. Ути цај ко ји су оства ри-
ли Ме јер хољд и Ста ни слав ски је не сум њив, али ва ља ис тра жи ти ко ли ко се ова шко ла 
од ра зи ла на из ра жа ва ње сцен ског је зи ка ко ји је Ра ки тин у сво јим пред ста ва ма гра дио 
на по кре ту те ла глу ма ца-из во ђа ча у пе ри о ду од 1946. до 1952. го ди не. Ово је пе ри од 
у ко јем је Ра ки тин ре жи рао у Но вом Са ду по сле ви ше го ди шњег ра да у На род ном по-
зо ри шту у Бе о гра ду.

KЉУЧНЕ РЕ ЧИ: Срп ско на род но по зо ри ште, Ју риј Љво вич Ра ки тин, по крет, 
сцен ски је зик.

Да на шње Срп ско на род но по зо ри ште по сле Дру гог свет ског ра та 
но си ло је на зив Вој во ђан ско на род но по зо ри ште до 1951. го ди не. Овај 
на зив је про ме њен у Срп ско на род но по зо ри ште. У пе ри о ду од мар та 
1945. до де цем бра 1954. го ди не из ве де но је 112 пре ми је ра у че ти ри раз-
ли чи те згра де: у згра ди Ма ђар ске ри мо ка то лич ке чи та о ни це у пор ти 
ка то лич ке цр кве, у згра ди До ма кул ту ре (бив ши Со кол ски дом, да нас 
По зо ри ште мла дих), у са ли ко ја је но си ла име Ве се ли те а тар „Бен 
Аки ба“ (да нас Но во сад ско по зо ри ште) и у са да шњој згра ди Срп ског 

* pr pa fink.m@gmail.com
** Текст је на стао као део ис тра жи вач ког про јек та Ма ти це срп ске Сцен ски је зик из ра

жен кроз по крет те ла у пред ста ва ма Срп ског на род ног по зо ри шта.
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на род ног по зо ри шта у ко јој по зо ри ште ра ди од 1981. го ди не. Је дан од 
нај зна чај ни јих ре ди те ља у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та је сте 
глу мац, пе да гог и ре ди тељ Ју риј Љво вич Ра ки тин (Юрий Льво вич 
Ра ки тин). Ње го ва ре ди тељ ска есте ти ка до не ла је у Срп ско на род но 
по зо ри ште но ву фор му из ра за ко ја је на ста ла у ру ском, ка сни је со вјет-
ском по зо ри шту.

Kао уче ник Ста ни слав ског (Kонстантин Сер ге е вич Ста ни слав ский) 
и Ме јер хољ да (Все во лод Эмильевич Мейер хольд), Ра ки тин се у сво јим 
упут стви ма углав ном осла њао на рад њу. Ма та Ми ло ше вић бе ле жи:

Ра ки тин је био ре ди тељ сцен ске ак ци је јар ких, ма сно сли ка них 
ка рак те ра и ли ко ва, ис тан ча них али ве о ма сна жних емо тив них из ра за. 
За ње га је реч, ка за на ми сао, би ла не ка вр ста не из бе жног ба ла ста. Пре 
све га је и у све му за ње га по сто ја ла као нај ва жни ја „фи зич ка рад ња“ 
(Милошевић 1984: 84).

Пре све га, Ра ки тин је же лео да за гле да о ца оства ри не за бо ра ван 
до жи вљај за ко ји је знао да мо же да бу де из ве ден са мо игром глу ма ца 
из ра же ном по кре том и у чу де сном рит му ко ји ме ња ри там гле да о че вог 
пул са. 

У Ра ки ти ну ре ди те љу дре мао је увек је дан кловн. Ка да би се он 
про бу дио мо гло је да се до го ди сва шта. Он да ло ги ка сцен ског зби ва ња 
ни је зна чи ла ни ка кву пре пре ку. Кловн би се раз и грао, глум ци би га 
је два до че ка ли, а Ра ки тин би се ве се лио и сме јао и ужи вао ви ше не го 
сви дру ги (Милошевић 1984: 84).

Ау тен ти чан сцен ски је зик кроз ори ги на лан ми зан сцен био је ва жан 
фак тор Ра ки ти но вог сцен ског из ра за. „На ми зан сцен ским про ба ма бу-
дио се при та је ни ме јер хољ до вац, ко ји ни је во лео пи шче ве ди да ска ли је“ 
(Марјановић 1989: 216). Го во рио је и ства рао у ду ху „но вог по зо ри шта“ 
ко је тра га за фор мом сна жног али и истин ског деј ства на гле да о чев 
ре флекс. „Го во ре да се на све ту не до га ђа ју чу да. Она се до га ђа ју, али 
ми не уме мо да их осе ти мо“ (ракитин 1950).

Пр ва ре жи ја Ју ри ја Ра ки ти на у Срп ском на род ном по зо ри шту, та да 
Вој во ђан ском на род ном по зо ри шту у Но вом Са ду, би ла је Тар тиф Жана 
Ба ти ста По кле на Мо ли је ра (Jean-Bap ti ste Po qu e lin) (пре ми је ра 29. ју на 
1946, Вој во ђан ско на род но по зо ри ште). У то ку ра да на овој пред ста ви, 
у тек сту са чу ва ном из пе ри о да ра да на њој, на ла зе се ре ди тељ ска упут-
ства за глум це којa ја сно ука зу ју на ди на ми ку и сна жан ри там ко ји гра-
ди ре ди тељ Ра ки тин у свом ра ду на сцен ском је зи ку и из ра зу. „Жу стро 
ис тр ча ва, љу ти то, узи ма је за ру ку и се да, До ри на се ско тр ља са степе-
ни ца, тре се кр пу, лу па но гом, Или чић се спу шта до ле пре ма Ај ва зу...“ 
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Та ко ђе, на по чет ку ко ма да Ра ки тин је за пи сао: „Kад Или чић поч не да 
го во ри Kранчевићка за пу ша ва уши ва том“ (лесковац 2007: 55). Да ље 
ре ди тељ на по ми ње да у на став ку сце не ка да дру ги лик поч не да го во ри, 
глу ми ца Kранчевић до да је још ва те у уши. Све ове за бе ле же не ин ди-
ка ци је ука зу ју на ди на ми ку ко ју ре ди тељ гра ди кроз по крет и рад њу 
глу ма ца а ко ји ука зу ју на сна жан ри там она ко ка ко је Ме јер хољд го-
во рио у свом ту ма че њу сцен ског рит ма. Пот пу но од су ство би ло ка квог 
об ја шње ња ко је је ли ше но по кре та ни је ви дљи во. На ме ра ре ди те ља да 
кроз по крет из ра зи емо ци ју и од нос из ме ђу ли ко ва ука зу је на ме ру 
су ко ба ко ја је би ла по жељ на у ње го вим ре жи ја ма.

У кри ти ци за пред ста ву Ре ви зор (пре ми је ра 24. јул 1946, Вој во ђан-
ско на род но по зо ри ште) ра ђе ну по тек сту Ни ко ла ја Го го ља (Ни ко лай 
Ва сильевич Го голь), Бог дан Чи плић пот цр та ва да је „Ра ки тин не ка да 
био ху до же стве ник, да је ин си сти рао на ко лек тив ној игри ан сам бла...“ 
(лесковац 2007: 60). Оно што је кри ти чар уо чио као „ко лек тив ну игру“ 
мо же да асо ци ра на Ре ви зо ра ког је успе шно ре жи ро Ме јер хољд и у ком 
је упра во ко лек тив на игра са све шћу о би о ме ха ни ци те ла по је дин ца и 
ко лек ти ва у за јед нич ким, груп ним сце на ма, осло ње на на по крет глум-
че вог те ла, има ла за да так да де лу је на ре флекс гле да о ца.

Ра ки ти но ва ре жи ја Че хо вље вих (Ан тон Па вло вич Че хов) јед но чин-
ки Ме двед, Про сид ба, Свад ба (пре ми је ра 8. ав густ 1946, Вој во ђан ско 
на род но по зо ри ште) до не ла је по зо ри шту нов на чин ту ма че ња Че хо вље-
вих ју на ка. Бог дан Чи плић је у сво јој кри ти ци на пи сао да је „ре ди тељ 
био на кло њен бур ле сци, док су се мла ди глум ци, не схва та ју ћи бур-
ле ску, окре ну ли пре те ри ва њу“ (Чиплић 1946: 539).

За пред ста ву Ва са Же ле зно ва Алек сан дра Остров ског (Алек сан др 
Ни ко ла е вич Остров ский) (пре ми је ра 13. ја ну а ра 1948, Вој во ђан ско 
на род но по зо ри ште), остао је за пис о ре ди те ље вим ми зан сцен ским 
ин ди ка ци ја ма: „кад Ва са сед не у сто ли цу, те ле фон, раз ро га че них очи-
ју, окре не по глед у стра ну, оде, сед не“ (лесковац 2007: 68).

У ра ду на пред ста ви Де вој ка без ми ра за Алек сан дра Остров ског 
(пре ми је ра 17. април 1948, Вој во ђан ско на род но по зо ри ште), зах те ви 
ко је је ре ди тељ Ра ки тин упу тио глум ци ма би ли су фо ку си ра ни на њи-
хо во тра же ње спо ља шњег глу мач ког из ра за. Гра ђе ње ли ка пре ко спољ-
не фор ме од но сно те ле сног из ра за би ло је део Ра ки ти но ве есте ти ке. 
„Ре ди тељ при ме ћу је Бран ку Та ти ћу да не ис ко ри шћа ва и не да је спољ ну 
фор му сво јој глу ми“ (лесковац 2007: 72).

На фо то гра фи ји са пред ста ве Де вој ка без ми ра за по ло жај те ла 
глу ма ца ја сно ука зу је на су коб из ме ђу ли ко ва где је оса су ко ба осим 
у по гле ду гра ђе на и у ки не тич ком лан цу по кре та и уга о ној инер ци ји 
сме ште ној у пре де лу ру ку глу ма ца. Глу мац у цр ном са коу од по ло жа ја 
бла го по ви је не гла ве и по лу ро ти ра ног гор њег де ла кич ме до по ло жа ја 
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ру ку за ро ти ра них и са ви је них у лак ту где уга о на инер ци ја и ску пље-
на ша ка да ју до дат ни им пулс су ко бу. Глу мац у бе лом са коу (као део 
игре су ко ба у бо ја ма и „пле са су прот но сти“ кроз ко стим и ка пе) та ко-
ђе за вр ша ва ки не тич ки ла нац по кре та кроз уга о ну инер ци ју са ви је не 
ру ке у лак ту, са пру же ним пр стом у прав цу дру гог ли ка.

Мо же мо за кљу чи ти да је ре ди тељ Ра ки тин био по зна ва лац би о-
ме ха нич ких прин ци па и ве што је ко ри стио по ло жа је те ла глу ма ца у 
гра ђе њу сцен ског су ко ба.

Ре ди тељ ско ту ма че ње сцен ског из ра за об у хва та ши рок ди ја па зон 
ре ше ња у скла ду са зах те ви ма иза бра ног тек ста и од но са ко је кроз по-
крет гра ди уну тар пред ста ве. Та ко је Ју риј Ра ки тин кроз по ло жа је те ла 
ту ма чио од но се у ко ма ду Ву ци и ов це Алек сан дра Остров ског (пре ми-
је ра 5. ја ну а ра 1949, Вој во ђан ско на род но по зо ри ште). Кри ти чар Вла-
ди мир По по вић у то вре ме пи ше: „ре ди тељ је об ра дио ми зан сцен ста-
тич но, же ле ћи да про ду би сим бо ли ку из ра же ну у на сло ву ко ме ди је. 
По ла зе ћи од кон ста та ци је да је ‘кур јак у при пре ми за на пад не по ми чан’ 
– ка ко се из ја снио у свом ре ди тељ ском екс по зеу – ре ди тељ је у чи та вим 
дру гим сце на ма оста вљао глум це у се де ћем по ло жа ју“ (Ле то пис Ма-
ти це срп ске, све ске, књ. 363). Да ље кри ти чар на во ди да је пре но ше ње 
жи во тињ ских осо би на на по на ша ње ли ко ва „ума њи ло жи во пи сност 
и сли ко ви тост пред ста ве“. Ме ђу тим, ка сни је из кри ти ке са зна је мо да су 
глум ци ипак би ли ве о ма ак тив ни из ра жа ва ју ћи се кроз по крет. Та ко 
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са зна је мо да се Љу би ца Ра ва си у ли ку Гла фи ре из ра жа ва ла ба лет ским 
по кре ти ма, али да је ти ме „по ка за ла без лич не атрак ци је“, што ука зу-
је на то да је Ра ки тин ста вљао пред глум це зах тев не за дат ке у сми слу 
игре кроз по крет, а да је Вла да Ми лин у уло зи Чо гу но ва „ка рак те ри стич-
ним хо дом, гла сом и ма ском“ до ча рао лик (лесковац 2007: 80–81).

Ра ки тин је за бе ле жио:

Иде мо ја ре жи ја де ла Ву ци и ов це од Остров ског, али гле да о ци ме-
ша ју па те ти ку и па тос. Де ша ва се оно што и са гро те ском ко ја је не за слу-
же но про го ње на са ју го сло вен ских по зор ни ца, за то што не зна ју да је 
при ка зу ју и да је гле да ју (Марјановић 1989: 215).

У ко ма ду Жа на Ба ти ста По кле на Мо ли је ра Гра ђа нин пле мић (пре-
ми је ра 16. ју ла 1949, Вој во ђан ско на род но по зо ри ште) ре ди тељ Ра ки тин 
је оста вио за пис ми зан сце на ко ји је на сце ни раз ра ђи вао са глум ци ма. 
Из опи са са зна је мо кон цепт ра да, струк ту ру ми зан сце на и иде ју. Та-
ко ђе, от кри ва мо ко јим рит мом је же лео да гра ди ко лек тив не сце не јер 
се то ја сно ви ди из кон цеп та за пи са ног ми зан сце на. Са зна је мо да су у 
пред ста ви уче ство ва ли и игра чи ба ле та (лесковац 2007: 83). Су коб на 
по чет ку пред ста ве је пре ма за пи су гра дио на ко лек тив ној рав ни две 
гру пе. Та ко са зна је мо да је на јед ној стра ни сце не (иза ку ли са) учи тељ 
му зи ке, а на дру гој стра ни учи тељ игра ња, и пред ста ва по чи ње та ко 
што је дан и дру ги ве жба ју уче сни ке ка ко пе ва њу та ко и игра њу, а да 
при том му зи ка јед них оме та рад дру гих. Са зна је мо та ко ђе да пе ва чи 
и игра чи по што уђу на сце ну оду да пре дах ну и уз ду бок на клон по-
здра вља ју лик Жур де на, на шта он от по здра вља „не мар но и над ме но“ 
(лесковац 2007: 85). 

Ре ди тељ ко ри сти по здрав гра де ћи га кроз по крет, као на чин сцен-
ског из ра жа ва ња у гра ђе њу сцен ске рад ње. За тим на во ди да би за вре-
ме тра ја ња сце не слу ге мо гле да но се по слу жав ни ке са ко јих пе ва чи и 
пле са чи „ха ла пљи во је ду и пи ју“. Пред ла же да та да „слу ге ди жу по слу-
жав ни ке што мо гу ви ше, а ар ти сти се по ди жу на пр сте и ска чу за по-
слу жав ни ци ма“ (лесковац 2007: 85). Из овог при ме ра ви ди мо на ме ру 
ре ди те ља да пре све га кроз по крет из ра жен кроз кон крет ну рад њу 
из ра зи ди на ми ку јед ног де ла сце не ко ја се од ви ја па ра лел но са глав ном 
сце ном, али по сво јој при ро ди има сна жан ри там ко ји да је до дат ни ка-
рак тер и об ја шња ва од но се и ми ље ко јим се ре ди тељ у пред ста ви ба ви. 
У тре ћој сце ни, са зна је мо из за пи са ре ди те ља Ра ки ти на, да уз по крет 
ко јим из во ђа чи из ра жа ва ју до са ду, учи те љи му зи ке и игра ња „под гу-
ру ју зе ва че и жва ка че“. По том на знак Жур де на слу ге окре ћу ле ђа и 
Жур ден ска че, рас па су је огр тач и ста је у „им по зант ну по зу“. За тим 
„ве што ба ца слу га ма огр тач и ноћ ну ка пу, ста је у по ло жај при пре ме за 
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по че так игре или пе ва ња“. По том ри там по кре та по ста је из ра жа јан. 
Жур ден си ла зи са уз ви ше ња и хо да за ми шље но. Ри там сце не по ста је 
до ми нан тан. Учи те љи пра те Жур де на. Жур ден се по вре ме но за у ста вља, 
али и учи те љи. Та ко се Жур де нов ри там по кре та мул ти пли ци ра у са-
деј ству са по кре ти ма оба учи те ља. „Жур ден хо да бр же, учи те љи за њим“ 
(лесковац 2007: 86). Све ове ин струк ци је ко је ре ди тељ бе ле жи кроз 
по крет глу ма ца, има ју за да так да на го во ре Жур де на да од слу ша мла де 
из во ђа че пе ва ња и игра ња. По кре ти учи те ља су упра во иза бра ни та ко 
да по на вља њем по кре та Жур де на, има ју за да так да га на го во ре. Жур ден 
при ста је и пе ва чи при ла зе и ста ју око ње га. Он се да и слу ша. Учи тељ 
пе ва ња ди ри гу је, што зна чи да и да ље кроз по крет ре ди тељ одр жа ва 
сце ну пе ва ња у же ље ном рит му. За то вре ме учи тељ пле са по кре ти ма 
по жу ру је учи те ља пе ва ња. За тим по чи ње ба лет, ко јим пле са чи окружу-
ју Жур де на. Ре ди тељ пи ше: „Иде ја игре мо ра би ти та ква као да игра чи 
хо ће да овла да ју Жур де ном и при во ле га да се укљу чи у игру“ (леско
вац 2007: 86). Очи глед на је ре ди те ље ва на ме ра да кроз по крет и плес 
про ме ни ри там и ка рак тер сце не где за хва љу ју ћи пле су, ме ња и Жур-
де но во рас по ло же ње. 

Не ма сум ње да на чин ми шље ња и ре жи је кроз по крет те ла из во-
ђа ча и бри га о рит му сце не ука зу ју на шко лу Все во ло да Ме јер хољ да, 
где свест о ме ха ни ци те ла, умно жа ва њу рит ма и груп ним сце на ма до-
но си пред ста ви же ље ну ре ак ци ју гле да ла ца. Гле да о ци та да ни су са мо 
по сма тра чи не го и уче сни ци у зби ва њу. Та ко ре флек сна ре ак ци ја гле-
да о ца би ва иза зва на по је ди нач ним и груп ним по кре тима и акци јама 
из во ђа ча. Та ко гле да лац по ста је ак тив ни уче сник зби ва ња ко је по кре ће 
ње го ве емо ци је, не са мо емо ци ја ма глу ма ца већ и њи хо вим по кре том, 
од но сно умно жа ва њем по кре та.

Дру ги чин пред ста ве Гра ђа нин пле мић, пре ма пи са њу са мог ре ди-
те ља Ра ки ти на, по чи ње упра во рад њом из ра же ном кроз по крет. Да кле, 
„Жур ден је ус хи ћен, луп ка игра че по ра ме ни ма, гр ли их“. На тај на чин 
ре ди тељ за пи су је свој план ми зан сце на упра во гра де ћи од но се кроз 
по крет глум ца. „Жур ден игра ју ћи си ја од сре ће“ та ко ђе ука зу је на из-
ра жа ва ње емо ци је глум ца ко ја је по сле ди ца по кре та из ве де ног кроз 
плес (лесковац 2007: 86). „И уоп ште не пле ше гру бим, не зна лач ким 
и не ве штим по кре ти ма.“ Ве о ма пре ци зно ре ди тељ Ра ки тин пла ни ра 
по крет глум ца. Та ко ђе пла ни ра да рад њу из ве де без тек ста, са мо кроз 
по крет, ка ко и за пи су је у свом пла ну ми зан сце на. „Тра жи од јед ног 
слу ге ма ра ми цу, па од дру гог, све без ре чи.“ Су коб из ме ђу учи те ља 
ма че ва ња и учи те ља му зи ке и пле са, гра ди на по кре ту глу ма ца. Учи тељ 
ма че ва ња на па да дру гу дво ји цу. „Учи те љи му зи ке и игра ња у то ме 
мо мен ту се бо је ма че ва о ца и хо ће да се са кри ју сва ки иза ле ђа дру гог. 
Они гу ра ју и Жур де на ис пред се бе – бра не се од ма че ва о ца. Сце на је 
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стал но у бр зом тем пу и вр ло је тем пе ра мент на.“ Да кле, про ме на по-
ло жа ја те ла че ти ри из во ђа ча на сце ни гра ди брз тем по и кроз по крет 
из ра жа ва њи хов од нос, за о штра ва ју ћи су коб. Kада уђе на сце ну фи ло-
зоф, учи тељ игра ња га хва та за ман ти ју и „не ко ли ко пу та га окре ће у 
круг. Учи тељ ма че ва ња га ру ши и би је. Жур ден ско чи на го ми лу кав-
га џи ја са ра пи ром и бо де их“. По сле оп ште ви ке, по но во се по ја вљу је 
фи ло зоф и ула зи на истом ме сту на ком је ушао и пре то га, са мо што 
овог пу та „хра мље и хва та се за бок“ од по сле ди ца прет ход не сце не. 
Жур ден га до че ку је са по што ва њем. У на став ку опис Жур де но вог ми-
зан сце на от кри ва ње го во рас по ло же ње из ра же но кроз по крет. „Ска че 
са ме ста, тр чи у стра ну... Жур ден ска че од ус хи ће ња.“ Ис про ба ва ње 
оде ла ко је је за Жур де на до нео кро јач са уче ни ци ма, та ко ђе је сце на 
гра ђе на на рит му и ка рак те ру по кре та ко ји гра де од нос кроз су прот на 
зна че ња рад ње на сце ни. „Они свла че са Жур де на оде ло, а он сва ком, 
уз осмех да је на пој ни цу и ћу шку. Док се ба лет за вр ша ва, по ја вљу је се 
же на са ве дром во де и по чи ње да ри ба под.“ 

По што је ре ди тељ Ра ки тин спо јио пр ва два чи на у ко ма ду, тре ћим 
чи ном по чи ње дру ги чин пред ста ве. Про ду же на рад ња је та ко ђе на чин 
да ре ди тељ гра ди од но се из ме ђу ли ко ва, по том ри там сцен ског до гађа-
ја као и жан ров ску опре де ље ност. Ни кол ула зи на сце ну и рад ња је да 
се „ки ко ће“ ка да ви ди Жур де на у но вом оде лу. За тим се рад ња про ду-
жа ва и „смех је дуг, гла сан“. Ни кол на ста вља да се сме је си ла зе ћи низ 
сте пе ни це. „Ско тр ља ва се – сце на сме ха.“ Још дво ји ца слу га та ко ђе 
по чи њу да се сме ју, да кле смех се не са мо про ду жа ва не го на и ла зи на 
пре пре ке, и умно жа ва се. Жур ден слу ге за у ста ви у рад њи сме ха, али 
Ни кол бе жи и сме је се са си гур не раз да љи не, да би за у ста ви ла смех 
ка да јој он при ла зи. По том, ка да се уда љи од ње, по но во по чи ње смех 
и пре ма ре ди те ље вој ин струк ци ји, то се по на вља два пу та. По том Ни-
кол при ла зи Жур де ну и „на гло и др ско по чи ње да му се сме је пра во у 
ли це“ (лесковац 2007: 89). Да кле, ова сце на из ра же на кроз по крет и 
рад њу ко ју је про ду жио и ор ке стри рао ре ди тељ Ра ки тин, по при ма ка-
рак тер ком по зи ци је са свим еле мен ти ма зву ка, по кре та ко ји га из во ди, 
рит ма, ме ло ди је и тем па са по себ ним ак цен том на хар мо ни ју у по кре ту 
и из ра зу. Ре пе ти ци ја игра по себ ну уло гу јер омо гу ћа ва по нов ну ја чу 
ре ак ци ју гле да о ца и умно жа ва зна че ње во де ћи сце ну на ни во ко ји није 
увек у сфе ри ра ци о нал ног ту ма че ња за гле да о ца. Ту ма че ње Жур де но-
вог ка рак те ра огле да се и у сце ни пред огле да лом, где он пре ма за пи су 
ре ди те ља „за у зи ма раз не по зе“ (лесковац 2007: 89). То што лик Жур-
де на ими ти ра у по зи фи ло зо фа и шећ ка се по со би, об ја шња ва ње гов 
ка рак тер као ве о ма по вр шан и све рад ње ко је је ре ди тељ иза брао и из-
ра зио кроз по крет, ду бо ко су уса ђе не у ка рак тер са мог ли ка и пре ци зно 
го во ре пу бли ци о са мом ли ку. Та ко ђе, да би над ме ност ли ка до вео до 
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вр хун ца, ре ди тељ от по чи ње сце ну ма че ва ња Жур де на са Ни кол ко ја је 
опет у по за ма те ла, при че му се Жур ден још и гле да у огле да ло. Игра на 
сте пе ни шту у дру гом чи ну има ри там ко ји за да ју по кре ти глу ма ца док 
из во де сце ну где је по но во при сут на ре пе ти ци ја. По два сте пе ни ка се 
пре ска чу, што дру ги из во ђа чи по на вља ју и ти ме умно жа ва ју цео по-
крет и ри там сце не. Це ла сце на на сте пе ни шту је гра ђе ње од но са кроз 
по крет где је сте пе ник пре пре ка ко ја омо гу ћа ва рит мич ност у гра ђе њу 
су ко ба.

У че твр том чи ну ко ма да, сход но емо ци ји, Жур де нов по крет је 
из ра жен у ди на ми ци ко ја ће би ти од го ва ра ју ћа рад њи. Да кле, Жур ден 
ска че ка да чу је да је Kлеонт за љу бљен у ње го ву ћер ку. По што Тур ци 
са чал ма ма уз прат њу буб ње ва тр че по сце ни са ба кља ма и фла у та ма, 
Жур ден „не ко ли ко пу та на сто ји да се це ре мо ни јал но кла ња, за тим се 
ба ца на ко ле на, па по чи ње да игра као сви та тур ског прин ца“ (леско
вац 2007: 94). За крај че твр тог чи на, ре ди тељ је за пи сао да су сви око 
Жур де на и за вр ша ва са игром. Пе ти чин по чи ње Жур де ном ко ји игра 
пред огле да лом. Овај кон траст гле да но кроз це ли ну пред ста ве пред ста-
вља кон тра пункт где се је дан чин за вр ша ва са мно штвом из во ђа ча у 
сна жном рит му и нео че ки ва ној игри по кре та, зву ка и ко сти ма, а сле дећи 
чин за по чи ње са јед ним из во ђа чем (лик Жур де на) ко ји одр жа ва ри там 
прет ход не сце не и омо гу ћа ва при ро дан на ста вак и ток рад ње, упра во 
кроз по крет те ла. Ри там два ли ка, Жур де на и гђе Жур ден ко ја ула зи на 
сце ну, раз ли чит је у по кре ту. Жур ден игра и гра ди од нос са гђом Жур-
ден, упра во кроз по крет, по вре ме но пле шу ћи док раз го ва ра ју. Жур ден 
је кон тра пункт у кре та њу у од но су на гђу Жур ден. „За вр ти се на јед ном 
ме сту и из гу бив ши рав но те жу, па да“ (лесковац 2007: 95). Kада Жур ден 
пад не, гђа Жур ден ме ња ри там и ска че и ви че. За то вре ме Жур ден 
уста је, хра мље, че ше ме сто где се уда рио. На овај на чин су кроз по крет 
из ра же не ди на ми ка и про ме на у од но си ма из ме ђу Жур де на и ње го ве 
су пру ге. Kлањање као на чин по здра ва ре ди тељ је ис ко ри стио као по-
крет по мо ћу ког упо зна је пу бли ку са од но сом из ме ђу ли ко ва, та ко ђе 
ко ри сте ћи овај по крет као жан ров ски из раз рад ње јер му омо гу ћа ва 
да у крат ком вре ме ну кроз по крет на кло на де фи ни ше ли ко ве и од нос 
ко ји ће би ти од мах ја сан пу бли ци. При на кло ну ме ха ни ка те ла је ја сна, 
а ни јан се у по кре ту де фи ни шу ка рак тер и од нос ко ји гра ди са дру гим 
ли ко ви ма у сце ни. Ар хи тек ту ра сце не у пе том чи ну ука зу је на кон-
тра пункт ко јим Ра ки тин гра ди од но се уну тар сце не. За вре ме ба ле та, 
док су пле са чи у по кре ту, це ла по ро ди ца се сме сти ла, ка ко ре ди тељ 
на во ди, „по ред тро на Жур де на, на ком он три јум фал но се ди“ (леско
вац 2007: 95). Та ко са зна је мо да је ста тич ност по ло жа ја глав ног глум-
ца би ла у кон тра рит му ба лет ског из во ђе ња на сце ни са ди на мич ним 
по кре том.
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Глум ци у сце ни на фо то гра фи ји ко ји сто је са бла го по ви је ним 
гор њим де лом те ла на пред (у по ло жа ју на кло на) и бла го из ме ште ним 
ба лан сом ко ји до во ди те ла у опа сну и сва ка ко ди на мич ку рав но те жу, 
у кон тра рит му су са ли ком ко ји се ди са ис пра вље ним гор њим де лом 
те ла и са ви је ним ко ле ни ма.

Ди на ми ку сце не ре ди тељ Ра ки тин гра ди на ко лек тив ном рит му 
по кре та, та ко сце на са ви ше глу ма ца умно жа ва по је ди нач не рит мо ве и 
ор ке стри ра су коб ко ји по мо ћу по кре та ви ше глу ма ца сна жни је де лу је 
на ре флекс гле да о ца.

У пред ста ви Ви шњик (пре ми је ра 10. јун 1950, Вој во ђан ско на род-
но по зо ри ште) Ан то на Че хо ва ре ди тељ Ра ки тин пи ше: „Све се до га ђа 
очи у очи, сви гле да ју јед ни у дру ге рав но у очи да бо ме, го во ре о се би 
и дру ги ма; пра ве са свим ре а ли стич не по кре те...“. Та ко са зна је мо да су 
у овој пред ста ви, за раз ли ку од пред ста ве Гра ђа нин пле мић, по кре ти 
глу ма ца ко је је ре ди тељ гра дио би ли ре а ли стич ни. Ње го ви зах те ви за 
глум це су се ме ња ли пре ма ка рак те ру ко ма да. У овом ко ма ду Че хов 
је дао за да так Шар ло ти да из во ди цир ку ске тач ке и она је пре ма Ра ки-
ти но вим ин струк ци ја ма мо ра ла да бу де ве о ма уве жба на. „Ра ки тин је 
ин си сти рао на ње ним цир ку ским ве шти на ма, и Мир ја на Kоџић је 
мо ра ла ду го да ве жба“, са зна је мо из се ћа ња Мир ја не Kоџић (лесковац 
2007: 108). 

Ре ди тељ Ра ки тин је ве ро вао да ка рак тер ли ка про из ла зи из рад ње 
ко ју глу мац из во ди на сце ни. „Ка да смо нај зад на јед ној про би до би ли 
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ствар не ка ра ме ле, до го ди ло се чу до: кроз ту рад њу до шла је од јед ном 
до из ра жа ја сва на ив ност, бес по моћ ност и огра ни че ност Га је ва“ (ра
китин 1950).

У тек сту о пред ста ви Без кри ви це кри ви (пре ми је ра 1. но вем бра 
1950, Вој во ђан ско на род но по зо ри ште), Алек сан дра Остров ског, Мла-
ден Ле ско вац пи ше о ре ди те љу Ра ки ти ну: „Ра ки тин је ве сео ча роб њак 
и ста ри ра фи ни ра ни мај стор, ишао си гур но као игра ју ћи се, тра ди ци-
ја ма ру ских по зо ри шних ис ку ста ва, бо га тих, сло же них, му дрих од сва-
ко вр сних зна ња, бо га тих мо ћи ма прет ска за ња већ у пр во ме чи ну оно га 
што ће би ти у по след њем. То је ре ди тељ од ин ту и ци је ко ли ко и од еру-
ди ци је, за љу бљен у по ма ло и гро теск ну ру ску те ле сност оно ли ко исто 
ко ли ко и у њи хо ве гро зо те и сен ти мен та ли зме жи вот не и ми са о не. Он 
је нај ви ше до при нео да се кон струк ци ја Остров ског до кра ја не умр тви, 
он је жи вим ме сом пре кри вао ко стур ње го вих пра зни на и пси хо ло шких 
пу е ри ли за ци ја“ (лесковац 1951). Из овог члан ка са зна је мо да је техни-
ка ру ског по зо ри шта ко ју је по сле Ста ни слав ског из гра дио Ме јер хољд 
до при не ла да Ра ки тин на сце ну Срп ског на род ног по зо ри шта пре не се 
сво ја зна ња и ис ку ства сте че на у ра ду са овим вр хун ским ру ским по-
зо ри шним умет ни ци ма, и зна њи ма о би о ме ха ни ци те ла успе вао је да 
гра ди кон струк ти ви стич ки склад из ме ђу по кре та, рад ње и од но са уну-
тар иде је пред ста ве ко ју је пра вио. 

Kомад Хен ри ка Иб зе на (Hen rik Jo han Ib sen) Ди вља пат ка (пре ми-
је ра 16. март 1951, Вој во ђан ско на род но по зо ри ште) ни је био пр ва Ра ки-
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ти но ва ре жи ја овог Иб зе но вог де ла. Са зна је мо из за пи са у тек сту да је 
ре ди тељ да вао упут ства глум ци ма: „смех, фла у та сви ра, пу цањ“.

На фо то гра фи ји са пред ста ве Ди вља пат ка ви ди мо у се де ћем по-
ло жа ју глу ми цу и глум ца и још јед ну глу ми цу у кле че ћем по ло жа ју, 
и сви су са бла го по ви је ним гор њим де лом те ла пре ма на пред и за ро-
ти ра ним гла ва ма у истом прав цу. По ло жај те ла ука зу је на пот пу ну под-
ре ђе ност зву ку ин стру мен та, ко ји се на ла зи у цен трал ном де лу фо то-
гра фи је. Овим по ло жа јем те ла и рад њом глу ма ца ре ди тељ сим бо лич но 
пот цр та ва ону стра ну ре ал но сти ко ју ап стракт ни је зик му зи ке мо же 
да до ча ра и да пру жи. 

Овај сло же ни драм ски ко мад кри ти чар Гли шић је пред ста вио: „Он 
је сав, и у по гле ду игре и у по гле ду де ко ра (сце но граф Б. Де же лић), у 
бла гом ди кен сов ском шти мун гу“, и: „де лу је као по ро дич ни при зо ри 
на плат ни ма Тер Бор ха и Ја на Сте на“ (лесковац 2007: 127).

Склад ко ји је Ра ки тин оче ки вао из ме ђу кре та ња глу ма ца и де ко ра, 
у не ким пред ста ва ма је до ве ден у пи та ње. На и ме, у пред ста ви Кар ла 
Гол до ни ја (Car lo Osval do Gol do ni) Ми ран до ли на (пре ми је ра 4. јул 1951, 
Вој во ђан ско на род но по зо ри ште), ре ди тељ бе ле жи да сти ли зо ва ни 
де кор „су ви ше је узан и сме та кре та њи ма глу ма ца“ (лесковац 2007: 
131). Да кле, пре ма ста ву ре ди те ља Ра ки ти на, у пред ста ви сви еле мен ти 
сцен ског из ра за тре ба да бу ду под ре ђе ни кре та њи ма глу ма ца. Та ко ђе 
и ре кви зи та. Ре ди тељ бе ле жи да у овој пред ста ви „ре кви зи та не од го-
ва ра рад њи“ (лесковац 2007: 131). 

Да је Ра ки тин по ла гао ве ли ку па жњу на од нос из ме ђу ге ста и ка-
рак те ра ко ји га из во ди, го во ри све до че ње Мир ја не Мар ци кић, чла ни це 
Опе ре ко ја је игра ла Ма шу у пред ста ви Жи ви леш (пре ми је ра 29. март 
1952, Срп ско на род но по зо ри ште) Ла ва Ни ко ла је ви ча Тол сто ја (Лев 
Ни ко ла е вич Тол стой). Сма трао је да лик Ма ше тре ба да игра та ко да 
де лу је на окру же ње за но сно, али: „Не сме би ти ко кет на, ни је дан гест 
не сме по ка за ти да она то ра ди на мер но“ (лесковац 2007: 139). У оства-
ре њу рад ње кроз по крет глу ми ца све до чи да је има ла ве ли ки ша ре ни 
шал, „са ко јим сам тре ба ла да ма ни пу ли шем“ (лесковац 2007: 139). 
Глу ми ца да ље об ја шња ва: „мо ра ла сам да све дем ге сто ве на ми ни мум, 
али да оства рим мак си мум из ра за у ли цу“. Мо же мо да за кљу чи мо да 
је у овој пред ста ви ре ди тељ Ра ки тин тра жио од глу ми це да ко ри сти 
еле мент ко сти ма ка кав је ши ро ки шал ко ји сам по се би омо гу ћа ва ши-
рок по крет, али да је за хва љу ју ћи све де ном ге сту же лео да из ра зи 
не ви ну при ро ду ју на ки ње.

На фо то гра фи ји са пред ста ве Жи ви леш, осе су ко ба у по гле ди ма 
и по ло жа ји ма те ла глу ма ца-из во ђа ча су у ба лан су два ли ка на ле вој и 
два на де сној стра ни. Бла го за ро ти ра на гла ва же не и де те та цен трал но 
по зи ци о ни ра них у сце ни, су прот но од по ло жа ја њи хо вих те ла ко ја се 
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др же за ру ку, ја сно ука зу ју на пи ра ми дал ну кон струк ци ју ми зан сце на 
ко ју је ре ди тељ Ра ки тин по ста вио, где су по ло жа јем те ла же на и де те 
по ста вље ни у исту ра ван, а њи хо ви по гле ди одр жа ва ју ба ланс су ко ба 
са дру га два ли ка.

За пред ста ву Уче не же не Жа на Ба ти ста По кле на Мо ли је ра (пре-
ми је ра 23. мај 1952, Срп ско на род но по зо ри ште) са чу ва на су че ти ри 
ли ста за пи са о ми зан сце ну ко је је ре ди тељ Ју риј Љво вич Ра ки тин за-
бе ле жио (лесковац 2007: 145). Овај за пис оби лу је де та љи ма ко ји се 
од но се на по кре те глу ма ца то ком ре ша ва ња сцен ских за да та ка. Он је 
ве о ма ди на ми чан, у стал ном кре та њу глу ма ца по сте пе ни ца ма, ко ри-
шће њу ре кви зи те у функ ци ји гра ђе ња рад ње и од но са где глу мац 
„ис тр ча ва“ док „књи ге ле те“, за тим „стр ча ва низ сте пе ни це“, „ба ца се“, 
„уда ра ју“, „хи та“, „гу ра“, „по тр чи“, „тр чи“, „па да“, „сти ли зу ју ле пе зом“, 
„њи шу се“, „па да ју на на сло не“, „ки ја ње“, „за грц ну то три да ме“, „стре-
ља по гле дом“, „она се сме ши, али и зе ва“, „све ре дом чи не ре ве ран се“, 
„гр ли“, „кла ња“, „се да ју“, „на гло уста ју“, „оти ма књи гу“, „свла чи пе-
ри ку“, „слу ге их ра ста вља ју ву ку ћи их на су прот не стра не“, „по чи ње 
ту ча“, „раз бе жа ле“, „отр ча ла“, „уста је хлад но крв но“, „бу ди га“ (леско
вац 2007: 145–150). Све ове из ра зе Ра ки тин је за пи сао у свом тек сту о 
ми зан сце ну пре ци зно на во де ћи рад њу и по крет глу ма ца. Ве о ма ди на-
ми чан ми зан сцен мо гу ће је пре по зна ти јер је Ра ки тин сма трао да „глу-
мац мо ра да во ли гла гол! јер, гла го ли су ти ко ји го не на ак ци ју“ (јова
новић 2001: 31). Пре ма све до че њу Пе тра Мар ја но ви ћа ко ји је био је дан 
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од гле да ла ца пред ста ве Уче не же не, са зна је мо: „По ла зио је од спољ ног 
др жа ња – став, гест, кре та ње, по глед – ка уну тра шњим су шти на ма ка-
рак те ра. [...] Во лео је ја ке, гу сте уља не бо је у сли ка њу љу ди и при зо ра, не 
за зи ру ћи ни од при ме са гро те ске и ка ри ка ту ре“ (Марјановић 1991: 30). 

На фо то гра фи ји са пред ста ве пре ма по ло жа ју ру ку и рит му пре ма 
ком су ми шље ни ти по ло жа ји, у ре жи ји Ра ки ти на, чи та мо од но се из-
ме ђу ли ко ва. Kод три цен трал не лич но сти на фо то гра фи ји, ру ке су 
по ве за не кроз по крет и гра де ак ти ван од нос из ме ђу ли ко ва, док два 
крај ња ли ка са пре кр ште ним ру ка ма у пре де лу сто ма ка и гру ди гра де 
на из глед па си ван од нос пре ма су ко бу у сце ни. На из глед па си ван од нос, 
јер код глу ми це са пре кр ште ним ру ка ма уо ча ва мо бла го за ро ти ран 
гор њи део те ла у прав цу цен трал но по зи ци о ни ра них ли ко ва, као и 
осмех на ли цу глум ца са пре кр ште ним ру ка ма, што ука зу је на ак ти ван 
од нос пре ма цен трал ном до га ђа ју. Да кле, ре ди тељ Ра ки тин умео је 
де ло ви ма те ла да гра ди су коб на на чин да део те ла за ме њу је це ли ну и 
по ја ча ва деј ство из ра за кроз це ло те ло.

Ра ки тин је ми шље ња да „Ин ди ви ду ал ност глум ца је у ра зно ли ко-
сти, гип ко сти, при јем чи во сти, спо соб но сти тран сфор ма ци је“ (ракитин 
1950).

Те а тро ло шка ис тра жи ва ња упу ћу ју на то да је, по све му су де ћи, 
ре ди тељ Ју риј Љво вич Ра ки тин био по кло ник Ме јер хољ до вог на чи на 
ра да у по зо ри шту. Иа ко је био при ја тељ и са рад ник Ме јер хољ да, о 
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ње му ни је же лео да го во ри због по ли тич ких ста во ва ко је је за сту пао, 
с об зи ром на ње го ву ле ви чар ску и ре во лу ци о нар ну опре де ље ност и 
при ро ду. Ра ки тин је осе ћао „зга ђе ност” (јовановић 2001: 31) пре ма 
ко му ни зму јер га је сма трао раз ло гом због ко јег је мо рао да на пу сти 
до мо ви ну ка да је по бе ди ла со вјет ска власт. „У сво јој ме ђу рат ној по зо-
ри шној прак си, као су штин ски ме јер хољ до вац, био је склон те а тра ли-
за ци ји, соч ном и пре те ра ном глу мач ком из ра зу, до ми на ци ји ‘фи зич ке 
рад ње’, гро те ски и ра зно вр сним ‘клов но ви ја да ма’“ (Марјановић 1989: 
212). Ју риј Љво вич Ра ки тин је и у ка сни јем пе ри о ду свог ре ди тељ ског 
ра да био след бе ник „но вог по зо ри шта“, за сно ва ног на гра ђе њу од но са 
из ме ђу ли ко ва кроз гест, по крет, рад њу. 
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Ma ri ja na V. Pr pa Fink

Ra ki tin’s Sta ge Lan gu a ge Ex pres sed thro ugh Bo dily Mo ve ment  
in Per for man ces at the Ser bian Na ti o nal The a tre

Sum mary

The sta ge lan gu a ge ex pres sed thro ugh the mo ve ment of the per for mer’s body is an 
im por tant ele ment of the sta ge ex pres si on of every the a ter. One of the most sig ni fi cant 
mo ments in the work of the Ser bian Na ti o nal The a tre (then the Voj vo di na Na ti o nal The a tre) 
was cer ta inly the ar ri val of Yuri Lvo vich Ra ki tin from Rus sia, i.e. the So vi et Union. As 
a di rec tor, Ra ki tin emp ha si zed the im por tan ce of har mony bet we en all ele ments of sta ge 
ex pres si on. He paid spe cial at ten tion to the sta ge ex pres si on of the ac tors ba sed on the 
mo ve ment and po si tion of the body. In plays di rec ted by Ra ki tin, the ac tor’s mo ve ment, 
the po si tion of his/her body, the ac tion he/she per for med, and the rhythm of the en ti re 
per for man ce we re par ti cu larly im por tant ele ments of the ove rall sta ge lan gu a ge.

Keywords: Ser bian Na ti o nal The a tre, Yuri Lvo vich Ra ki tin, mo ve ment, sta ge lan-
gu a ge.
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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

СЦЕН СКИ ЈЕ ЗИК ИЗ РА ЖЕН КРОЗ ПО КРЕТ ТЕ ЛА  
У РЕ ЖИ ЈА МА БО РИ ВО ЈА ХА НА У СКЕ НА СЦЕ НИ  
СРП СКОГ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА У ПЕ РИ О ДУ  

1945–1955.**

СА ЖЕ ТАК: Јед но од до ми нант них сред ста ва сцен ске есте ти ке је сте сцен ски 
по крет и као та кав за вре ђу је ва жно ме сто у те а тро ло шком ис тра жи ва њу. Ис тра жи ва-
ње под на сло вом Сцен ски је зик из ра жен кроз по крет те ла у пред ста ва ма Срп ског 
на род ног по зо ри шта ко је се спро во ди у окви ру Ма ти це срп ске ба ви се ана ли зом раз-
во ја сцен ског по кре та у пред ста ва ма овог по зо ри шта у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског 
ра та до кра ја ХХ ве ка. У при лог на ве де ном ис тра жи ва њу, у овом ра ду раз ма тра се 
есте ти ка сцен ског по кре та у пред ста ва ма јед ног од нај зна чај ни јих по сле рат них ре ди-
те ља Срп ског на род ног по зо ри шта Бо ри во ја Ха на у ске. У ра ду је об у хва ћен пе ри од 
ње го вог ства ра ла штва од 1945. до 1955. го ди не. Бу ду ћи да у до са да шњим те а тро ло-
шким сту ди ја ма овог пе ри о да Срп ског на род ног по зо ри шта ни је по све ће на по себ на 
па жња сцен ском по кре ту, ме ђу не ко ли ко ода бра них зна чај ни јих ау то ра, од лу чи ли смо 
се за ана ли зу ства ра ла штва Бо ри во ја Ха на у ске. Ка ко се по сле рат ни пе ри од ства ра ња 
но ве ју го сло вен ске по зо ри шне сце не те ме љи на ме то до ло ги ји ру ске по зо ри шне шко-
ле (Ста ни слав ски), си стем ског обра сца ба зи ра ног на до след ном по што ва њу драм ског 
де ла и драм ске рад ње, про у ча ва ње еле мен та глу мач ког те ла у про сто ру сво ди се на 
ту ма че ње при сту па ње го вог тре ти ра ња у зна чај ни јим пред ста ва ма. Ха на у скин при-
ступ је, иа ко у осно ви тра ди ци о нал ног те ме ља, у том по гле ду и спе ци фи чан, оби лу је 
пре ци зно шћу и ве о ма па жљи вим ре ди тељ ско-глу мач ким по ступ ком скла да ре чи и 
по кре та. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ско на род но по зо ри ште, Бо ри во је Ха на у ска, сцен ски по-
крет, го вор те ла, пси хо ло шка ге ста, те ле сна ин тер ак ци ја, ми ми ка.

* voj milns@gmail.com 
** Текст је на стао у окви ру ис тра жи вач ког про јек та Ма ти це срп ске Сцен ски је зик изра

жен кроз по крет те ла у пред ста ва ма Срп ског на род ног по зо ри шта.
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Увод
Бо ри во је Ха на у ска (Кру ше вац, 1915. – Но ви Сад, 1968) ре жи рао 

је три де сет пред ста ва у Срп ском на род ном по зо ри шту.1 У овом ра ду 
ана ли зи ра ће мо ка рак те ри сти ке сцен ског по кре та у пет на ест ње го вих 
ре жи ја оства ре них у пе ри о ду 1945–1955. го ди не. Иа ко не пот пу но за 
про ду бље ни ју ана ли зу овог аспек та сцен ског из ра за, у овом по ступ ку 
од кључ ног су зна ча ја са чу ва на гра ђа ко ју чи не пла ка ти, фо то гра фи је, 
кри тич ки при ка зи, ре ди тељ ске бе ле шке са про ба, по је ди ни ин тер вјуи 
жи вих све до ка и Ха на у ски них са рад ни ка, као и си сте ма тич не те а тро-
ло шке ана ли зе ње го вог ства ра ла штва об је ди ње не у зна чај ним об ја вље-
ним сту ди ја ма Пе тра Мар ја но ви ћа (Но во сад ска по зо ри шна ре жи ја 
1945–1974) и Ми ле не Ле ско вац (Ре жи је Бо ри во ја Ха на у ске у Срп ском 
на род ном по зо ри шту 1945–1967). Иа ко се све до са да шње сту ди је ба ве 
оп штом ана ли зом Ха на у ски не ре жи је, из њих је, уз по моћ на ве де ног 
ма те ри ја ла, мо гу ће из ву ћи, за овог ре ди те ља, глав не спе ци фич не ка-
рак те ри сти ке по ступ ка го во ра те ла глу ма ца, чи ме мо же мо обра зо ва ти 
ја сни ју сли ку раз во ја овог сег мен та сцен ског из ра за у по сле рат ном 
пе ри о ду Срп ског на род ног по зо ри шта. Исто ри ча ри и те о ре ти ча ри по-
зо ри шта, на чи је смо се сту ди је по зи ва ли у овом ра ду, Ха на у ску свр-
ста ва ју у нај зна чај ни је ре ди тељ ске лич но сти пр вог по сле рат ног раз-
до бља2 ко је су ус по ста ви ле те ме ље ре спек та бил не по зо ри шне прак се 
са ви со ком по зи ци јом на европ ској сце ни. 

Као ана ли тич ки па ра ме тар у ра ду су ко ри шће ни обра сци и ме то-
до ло ги је по зо ри шних те о ре ти ча ра Ми ха и ла Алек сан дро ви ча Че хо ва 
(1891–1955) и Все во ло да Еми ље ви ча Ме јер хољ да (1874–1940) ко ји су се 
си сте ма тич но ба ви ли го во ром те ла глум ца на сце ни. Док се у осно ви 
Че хо вље вог обра сца тех ни ке глу ме ис ти чу ква ли те ти по кре та: образо-
ва ње фор ме, до сти за ње сло бо де, флу ид но сти, ла ко ће, мир но ће, ле по-
те, зра че ња и при ма ња (ко му ни ка ци је у од но су ли ко ва) по кре та, као 
и из раз те ла ко ји тран спо ну је уну тра шњу рад њу (пси хо ло шка ге ста 
– сту ди о зност ства ра ња пси хо ло шке драм ске рад ње) у сцен ско деј ство, 
у Ме јер хољ до вом ана ли тич ком обра сцу па жња се усме ра ва на би о ме
ха ни ку, ра курс ко јим са гле да ва мо ки не тич ко деј ство – ре ла тив но кре-
та ње и ми ро ва ње те ла глу ма ца у сцен ској си ту а ци ји. Као је дан од 
основ них аспе ка та Ме јер хољ до ве па ра диг ме је про дук ци ја не ви дљи вог 
– изо ста вље не уну тра шње рад ње и хте ња ак те ра у спо ља шњем деј ству 

1 Срп ско на род но по зо ри ште је од свог осни ва ња 1861. до вре ме на по сле Дру гог свет ског 
ра та ви ше пу та ме ња ло на зив. Од 1945. до 1951. зва ло се Вој во ђан ско на род но по зо ри ште.

2 По ред Ха на у ске у ред нај зна чај ни јих ре ди те ља 1945–1952. свр ста ва ју се Јо ван Пут ник 
(1914–1983), Јо ван Ко њо вић (1910–1985), Ју риј Љво вич Ра ки тин (1882–1952) и Јо сип Ку лун-
џић (1899–1970) (Марјановић 1991: 43).
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глу мач ке ак ци је,3 ко ја под сти че гле да о ца на раз у ме ва ње и раз ви ја ње 
има ги на ци је сцен ске рад ње. За узо рак ове ана ли зе ко ри шће не су сачу-
ва не фо то гра фи је из Ха на у ски них пред ста ва.

Ко ре ла ци ја есте ти ке ре жи је Бо ри во ја Ха на у ске са ње го вим  
при сту пом кре и ра њу сцен ског по кре та у пред ста ва ма  

Срп ског на род ног по зо ри шта 1945–1955.
У ци љу по у зда ни јег са гле да ва ња спе ци фич но сти Ха на у ски не ре-

ди тељ ске ме то до ло ги је у аспек ту сцен ског по кре та, ва жно је из ве сти 
ја сну ко ре ла ци ју са осо би на ма ње го вог це ло куп ног ре ди тељ ског при-
сту па. Фор ми ра њу ње го ве по зо ри шне по е ти ке до при не ли су по себ ни 
афи ни те ти и скло но сти ко је је ис по ља вао у ра ној мла до сти, за тим 
обра зов ни пут као и про фе си о нал на са рад ња са зна чај ним по зо ри шним 
ства ра о ци ма ње го вог до ба. 

Ви ше стру ки та лен ти и ин те ре со ва ња ко је је Бо ри во је Ха на у ска 
ис по ља вао у свом мла да лач ком до бу, од љу ба ви за књи жев ност, ли-
ков них и му зич ких пре ди спо зи ци ја и осе ћа ња,4 а по том и стру ков но 
по зо ри шно шко ло ва ње и са рад ња са зна чај ним ре ди те љи ма то га пе-
ри о да, ути ца ли су на фор ми ра ње ње го вог ре ди тељ ског дис кур са ко ји 
ка рак те ри ше жи вот ност по зо ри шта, есте ти зам, те а тра ли зам и лир ско-
-иро нич на па ра диг ма (пре ма Марјановић 1991: 43). 

Пре ма те а тро ло шким сту ди ја ма у опи су Ха на у ски ног ре ди тељ ског 
ме то да и при сту па сто је: ка рак те ри стич на бри жљи вост у ана ли зи 
драм ског де ла, сцен ска кул ти ви са ност, при ме на од лич ног по зна ва ња 
пси хо ло шке при ро де љу ди – ли ко ва, и из над све га ис тан ча ни осе ћај 
за из бор чи стих и хар мо нич них сцен ских ре ше ња (пре ма Марјановић 
1991: 47). Код та ко сту ди о зних и си сте ма тич них ре ди те ља, ко ји ма при-
па да Бо ри во је Ха на у ска, хо ли стич ки при ступ ре жи ји ре флек ту је се на 
све еле мен те пред ста ве, па та ко и на го вор те ла на сце ни. Ва жно је 
на по ме ну ти да, за раз ли ку од ве ћи не да на шњих про це са ра да на по зо-
ри шним пред ста ва ма, у вре ме ну ства ра ла штва Б. Ха на у ске ни је би ло 
са рад ни ка за сцен ски по крет, већ је це ло ку пан је зик пред ста ве, осим 
сце но гра фи је, ко сти мо гра фи је (по не кад је и ове де ло ве ра дио сам ре ди-
тељ) и му зи ке, кре и рао ре ди тељ сам, а кат кад и уз аси стен ци ју глу ма ца. 
Бу ду ћи да је у СНП до шао као већ фор ми ра ни за нат ски ре ди тељ, шко-

3 „Изостављање елемената радње какви су реквизит или инструмент су најуочљивији. 
Гледалац прихвата условност и прати радњу надомештајући изостављено преко глумца“ (прпа
Финк 2014: 135).

4 „Ли те ра ту ра је би ла мо ја пр ва љу бав, та ле на та сам имао ви ше – му зи ци рао сам, 
сли као, и стра сно сам же лео да бу дем мор нар, или бар ла ђар“ – из Ха на у ски не би о гра фи је 
(Марјановић 1991: 43–44).



28

ло ван нај пре у Бе о гра ду за вре ме ра та (Му зич ка ака де ми ја, по зо ри шни 
од сек, про фе сор Пе тар Ко њо вић) а по том и у Пра гу (као сти пен ди ста 
Че хо сло вач ке вла де) чи ја је по зо ри шна шко ла ба зи ра на на ру ској мето-
до ло ги ји (Да ви дов, Ста ни слав ски, Ме јер хољд, Не ми ро вич-Дан чен ко, 
Мо сквин, Руш ски),5 Ха на у ска је већ у пр вим ре жи ја ма при ме њи вао 
ме тод сту ди о зног при сту па („од Ра ки ти на је при хва тио ана ли тич ки 
ме тод ра да са глум ци ма“, Марјановић 1991: 47) свим сег мен ти ма сцен-
ског је зи ка што се очи та ва ло кроз уна пред де таљ но при пре мљен план 
во ђе ња глу ма ца кроз ка рак те ре и сцен ске рад ње. Ха на у ска је у сво јој 
ме то до ло ги ји до след но по што вао текст дра ме,6 те се кроз соп стве ну 
кре а ци ју7 тру дио да на нај пр о дук тив ни ји на чин ту ма чи пи шче ве ин-
струк ци је. При пре мао је чи тав план ми зан сце на (кре та ња глу ма ца на 
сце ни), пре ци зних фи зич ких рад њи па чак и ми ми ке глу ма ца („од 
Пе тра Ко њо ви ћа је при хва тио бри гу... за му зич ку вред ност тек ста која 
се чак мо же ми зан сцен ски ко ре о гра фи са ти, Марјановић 1991: 47). И по ред 
то га што је рев но сно ува жа вао кре а ци ју глу ма ца, њи хо ву ин ди ви дуал-
ност, же ље и иде је у ту ма че њу ли ко ва,8 на по чет ку ра да на пред ста ва ма 
из но сио је свој, де таљ но раз ра ђен план уло га. Сво је глу мач ко уме ће 
(дво го ди шња шко ла глу ме 1936–1938) пре то чио је у ре ди тељ ски ме тод 
ве о ма це ње ног и ефи ка сног пе да го шког ра да са глум ци ма, за др жа ва-
ју ћи при то ме ин те гри тет и ау то ри тар ност кре а то ра це ли не. У де фи-
ни ци ји Ха на у ски ног ре ди тељ ског про се деа ва жан је ње гов ис тан ча ни 
осе ћај за во ђе ње ко лек тив не ре а ли за ци је пред ста ве, у че му кључ ну уло-
гу има ускла ђе ност свих сцен ских еле ме на та, па та ко и го во ра те ла 
глу ма ца на по зор ни ци. И овом сег мен ту пред ста ве је при сту пао ана ли-
тич но. Етич ка од го вор ност пре ма пи шче вом де лу ути ца ла је и на ње-
гов уку пан по сту пак кре и ра ња сцен ске рад ње. Ка те го рич ки је из бе га-
вао атрак тив ност9 усме ра ва ју ћи сцен ско деј ство у прав цу из ра зи те 
ак ци је глу ма ца ко ја пра ти те му и за да так драм ских ли ко ва. 

5 Вла ди мир Ни ко ла је вич Да ви дов (1849–1925), Кон стан тин Сер ге је вич Ста ни слав ски 
(1863–1938), Все во лод Еми ље вич Ме јер хољд (1874–1942), Вла ди мир Ива но вич Не ми ро вич-
-Дан чен ко (1858–1943), Иван Ми хај ло вич Мо сквин (1874–1964), Ва си лиј Ва си ље вич Руш ски 
(1869–1931).

6 „Др жао се тек ста, ни је из ла зио из ње го вих окви ра, што да нас ни је прак са, али та да 
та тзв. ста ра шко ла ре жи је ни је при хва та ла би ло ка кво од сту па ње од тек ста (на рав но ту не 
под ра зу ме ва мо скра ћи ва ње тек ста због ди на ми ке пред ста ве)“ (лесковац 2018: 179).

7 Драм ски текст је тре ти рао као те мељ но и по у зда но по ла зи ште да би ау то ном ним поступ-
ком на сце ни кре и рао сво ју ре жи ју као по себ ну умет нич ку це ли ну (пре ма лесковац 2018: 179). 

8 Глу мац Ве ли мир Ба та Жи во тић у ин тер вјуу све до чи о то ме да је Ха на у ска и по ред 
ка те го рич ког при сту па ту ма че њу уло га имао слу ха за глум це и по не кад, ка да би се ду бо ко 
уве рио у ис прав ност су ге сти је глу ма ца, ува жа вао и до пу штао са мом глум цу да на до гра ди 
уло гу пре ма лич ним осо би на ма и осе ћа њу (пре ма Ку јун џић 1986: I, 293 у лесковац 2018: 181).

9 Тер мин атрак тив ност, атрак ци ја, у кон тек сту овог де ла од но си се на по сту пак глу мач-
ке ак ци је ко ја се при ме њу је атрак тив но – са ма по се би, а не у ци љу пра ће ња ло ги ке сце не.
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Ка ко је у сво јој сту ди ји о ре ди тељ ском ра ду Б. Ха на у ске опи са ла 
Ми ле на Ле ско вац (2018: 182), ау то ро ва ре ди тељ ска есте ти ка,10 бу ду ћи 
да је по се до вао не сум њив ли ков ни та ле нат, у зна чај ној ме ри се осла ња-
ла на ви зу ал ност, есте ти ку про сто ра, а са мим тим и на прок се мич ко 
деј ство глу мач ке ак ци је. „У об ли ко ва њу ми зан сце на те жио је увек за 
до вр ше ном ли ков но-скулп тор ском ком по зи ци јом“ (Шу ва ко вић у Мар
јановић 1991: 48). Сце но граф ска идеј на ре ше ња су че сто де тер ми ни са ла 
и есте ти ку глу мач ког те ла у про сто ру, о че му све до че ре пре зен та тив-
ни при ме ри сце но гра фи је Ми ле те Ле сков ца за пред ста ву По кон ди ре на 
ти ква, 1954. (сце но гра фи ју су пред ста вља ли ве ли ки рам за сли ку и 
за бат вој во ђан ских се ла, лесковац 2018: 182), за пред ста ву Кир Ја ња, 
1965. (сце на је сва у па у чи ни, сим бо ли чан стуб ко ји са мо што не пад не, 
лесковац 2018: 182), и дру ге. Ја сну де тер ми нан ту за глу мач ку ак ци ју 
Ха на у ски за да ју и ко сти мо граф ска ре ше ња (услов ност ко сти ма за стил 
по кре та). Тре ба на зна чи ти да о Ха на у ски ном ка ко це ло куп ном по е-
тич ном ре ди тељ ском про се деу та ко и осе ћа ју за го вор те ла глу ма ца у 
про сто ру (и дру гих ак те ра по пут ба лет ских игра ча), све до чи чи ње ни ца 
да је за не ке од пред ста ва ан га жо вао ба лет ске, ко ре о граф ске са рад ни-
ке у ци љу ко ре о граф ске по др шке сцен ској рад њи (при мер је Фи га ро ва 
же нид ба или Лу ди дан, 1945). Од ре ђе не ка рак те ри стич не ре ди тељ ске 
за хва те је кре и рао у жан ров ском по ме ра њу, по себ но за да тим у пред ста-
ва ма ра ђе ним по ко ма ди ма до ма ћих ко ме ди о гра фа Сте ри је и Ну ши ћа, 
у ко ји ма је, под сти чу ћи од ме ре ну ко ми ку ли ко ва, су ге ри сао глум ци ма 
из ра жај ну ми ми ку као и спе ци фи чан по крет те ла у скла ду са ко мич ним 
ка рак те ром уло га. Раз ви ја ју ћи свој ре ди тељ ски ме тод у ка сни јој фа зи 
(Трак тат о слу шки ња ма, 1966), Ха на у ска је те жио мо дер ни за ци ји ре-
ди тељ ског при сту па у ко ме је по крет ускла ђи вао са из го ва ра њем ре пли-
ка до ме ре пре ци зно сти ка рак те ри стич не за филм ски ка дар. „У Пра гу 
је од Бор ја на са знао да по сто ји и есте ти ка драм ске умет но сти и да 
са мо на осно ву ње ног по зна ва ња пу бли ци мо же да се при бли жи и не-
кон вен ци о нал ни те а тар“ (Марјановић 1991: 47). 

Ана ли за го во ра те ла у Ха на у ски ним пред ста ва ма  
Срп ског на род ног по зо ри шта 1945–1955.

У ци љу си сте ма тич ног пре гле да сцен ског по кре та у ре жи ја ма Бо-
ри во ја Ха на у ске у Срп ском на род ном по зо ри шту у пе ри о ду 1945–1955. 
го ди на, кре та ће мо се хро но ло шким ре дом. Пр во у ни зу од 15 ње го вих 
оства ре ња у овом пе ри о ду би ла је пред ста ва На род ни по сла ник Бра-

10 „По се до вао је моћ естет ског са гле да ва ња и уоб ли ча ва ња ви зу ел ног по зо ри шног 
са др жа ја“ (Шу ва ко вић у Марјановић 1991: 47).
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ни сла ва Ну ши ћа. Ова ко ме ди ја не при ко сно ве ног и нај у бо ји ти јег ко-
ме ди о гра фа дру ге по ло ви не XIX и пр ве по ло ви не ХХ ве ка, кри ти ча ра 
вла сти с јед не и обич ног гра ђа ни на с дру ге стра не, ин спи ри са ла је Ха-
на у ску да са глу мач ким ан сам блом Вој во ђан ског на род ног по зо ри шта 
1945. (пре ми је ра 26. апри ла) оства ри са ти рич ну пред ста ву ко ја се из ри-
чи то ба ви ла дру штве ном про шло шћу на шег под не бља. С та квом идеј ном 
плат фор мом омо гу ћио је се би и глум ци ма сло бо ду кре а ци је ли ко ва и 
сцен ских си ту а ци ја. Есте ти ка ре а ли зма ко јом се Ха на у ска во дио до след-
но у го то во свим сво јим ре жи ја ма, и у овој пред ста ви је до ми ни ра ла, 
чи ме је обез бе ђи вао кре а тив не жан ров ске иско ке у функ ци ји ко ма дом 
за да тих сце на. 

Глум ци су у скла ду са ко ми ком аран жма на Ну ши ће вих си ту а ци-
ја до во ди ли це ло куп ну екс пре си ју до ни воа гро тескно сти у ко јој је 
фи зич ка ак ци ја по се до ва ла еле мен те ко ме ди је дел ар те и са мим тим и 
ка ри ка ту рал но сти. При мер ова кве екс пре си је мо же мо ви де ти у сце ни 
дру гог чи на ка да Вик тор Стар чић у уло зи Сре те ве жба свој на ступ за 
скуп шти ну (сли ка 1). По ло жа ји те ла глу ма ца у ак ци ји кроз енер гич ност 
по кре та и фи зич ке ге сте еви дент но су про ду ко ва ни сна жним пси хо ло-
шким ге ста ма су ге ри шу ћи су коб над ме та ња у опо на ша њу мо ћи (ко ја 
би, као циљ ових ли ко ва, тре ба ло да ре зул ти ра до би ја њем дру штве ног 
по ло жа ја). Пре ма Ме јер хољ до вом ме то ду, у овом при ме ру ја сно ишчи-
та ва мо ре ди те ље во па жљи во и пре ци зно ба ра та ње деј ством те ле сне 
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ко му ни ка ци је у су ко бу, па сив не и ак тив не по зи ци је те ла у ки не тич ком 
лан цу ин тер ак ци је. 

На сле де ћој фо то гра фи ји (сли ка 2) (Ру жа Кран че вић као Пав ка и 
Ве ра Пе трић у уло зи Да ни це), ста во ви ма те ла и те ле сном ак ци јом, која 
је код Да ни це из ра зи та отво ре на по зи ци ја ру ку и бла го наг ну то те ло 
са ро та ци јом гла ве уна зад, док код Ру же до ми ни ра све де ност цен тра 
пси хо ло шке рад ње сме ште ног у гла ву и ра ме на, де мон стри ра ју из о штрен 
су коб (ки не тич ке) енер ги је на па да и од бра не. Те ла, иа ко на ве ћој уда-
ље но сти, оштро ис по ља ва ју ин тер ак ци ју су ко бље них хте ња.

На овим при ме ри ма се очи ту је ве шта Ха на у ски на ин тен ци ја при-
ча ња са ти рич не при че о обич ним љу ди ма ко ји свим си ла ма по ку шава ју 
да игра ју зна чај ну дру штве ну уло гу, а ко ја им очи глед но не при ста је. 
Ста вља ју ћи их с јед не стра не у ре а ли стич не окви ре (ко стим, сце но гра-
фи ја, реч ник и др.), а с дру ге у по ку шај осва ја ња по зи ци је ко ја им по све-
му не при па да, ре ди тељ гра ди гро те ску ствар но сти ко јом се де ло ба ви.

О дру гој Ха на у ски ној ре жи ји (Ви но гра да ри из Шар треа, по при-
по ве ци Ги ја де Мо па са на, пре ми је ра 25. 5. 1945) у по сле рат ном Вој во-
ђан ском на род ном по зо ри шту ни је оста ло до вољ но за пи са из ко јих би 
се мо гао по у зда ни је ана ли зи ра ти сцен ски по крет. На осно ву је ди ног 
са чу ва ног при ка за пред ста ве мо же мо прет по ста ви ти да се Ха на у ска 
у ко ри шће њу драм ско-сцен ских сред ста ва во дио ре а ли стич ним до жи-
вља јем по тре сних при зо ра ко ји су, сход но рат ној при чи, иза зи ва ли у 
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пу бли ци ем па тич ни осе ћај пат ње до брих љу ди, по ро ди це, као жр тве 
оку па ци о ног те ро ра. 

Ње го ва ре жи ја је шар тре ске ви но гра де та ко при бли жи ла на ма и 
на шим схва та њи ма да ју ћи их кроз ти пич ну ло кал ну бо ју Фран цу ске, да 
су на ша ср ца бур но ку ца ла спа ја ју ћи се у љу ба ви и мр жњи са Оцем-Мило 
и ње го вом сна хом пре но се ћи нас умет нич ким сред стви ма пр вог ре да у 
ат мос фе ру оку па ци је (А-м 28. 5. 1945: 5, у: лесковац 2018: 26).

Та сред ства су очи глед но и у по гле ду го во ра те ла на сце ни би ла 
из ра зи то ре а ли стич на.

О тре ћој ре жи ји Бо ри во ја Ха на у ске, пред ста ви Ту ђе де те Ва си ли ја 
Ва си ље ви ча Шквар ки на (пре ми је ра 9. 7. 1945), та ко ђе ни је оста ло до-
вољ но за пи са из ко јих би се мо гао чи та ти трет ман сцен ског по кре та. 
Из кри ти ке Бо шка Пе тро ви ћа (петровић 22. 7. 1945) са зна је мо да је у 
Ха на у ски ном ре ди тељ ском при сту пу до ми ни ра ла те жња за ла ко ћом 
и при род но шћу сцен ског из ра за, што је не сум њи во за да ва ло и кри те-
ри јум за го вор те ла глу ма ца ко ји је био ускла ђен са ре а ли стич ним 
го вор ним рад ња ма.

О че твр тој по ре ду Ха на у ски ној ре жи ји, пред ста ви Фи га ро ва же
нид ба Пје ра Оги сте на Ка ро на де Бо мар шеа (пре ми је ра 27. 9. 1945), ни су 
са чу ва ни ни је дан до ку мент, ни кри тич ки при каз а ни фо то гра фи ја. О 
осо би на ма сцен ског је зи ка мо же мо из ве сти за кљу чак је ди но на осно ву 
Ха на у ски них бе ле жа ка у тек сту ко ма да (Ар хи ва СНП-а, II 221/5). Глу-
мач ка рад ња је до след но во ђе на у ре а ли стич ном ма ни ру, где је ре ди тељ 
еви дент но кре и рао тем по-ри там у пре ци зно од ре ђе ном ми зан сце ну, 
под сти чу ћи ди на ми ку рад ње у функ ци ји емо тив ног деј ства: „До тре ћег 
чи на ре ди тељ за пи су је углав ном ми зан сцен ске крет ње (нпр. про ђе, по-
гле да по за ди, жи во, спо ро, до вра та...)“ (лесковац 2018: 30). Го то во исто-
вет на је си ту а ци ја и са пе том Ха на у ски ном ре жи јом у Вој во ђан ском 
на род ном по зо ри шту, Ми си ји ми стер Пер кин са у зе мљи бољ ше ви ка 
А. Ј. Кор неј чу ка (пре ми је ра 5. 12. 1945), с тим што за ову пред ста ву по-
сто ји оп шта кри ти ка об ја вље на у Сло бод ној Вој во ди ни (Чиплић 13. 12. 
1945) ко ја озна ча ва ре ди тељ ски ру ко пис као ви сок умет нич ки до мет, у 
ко ме ре ди тељ ис тра жи вач ки ве о ма по све ће но при сту па ко ма ду. У беле-
шка ма про на ђе ним у тек сту ко ма да (Ар хи ва СНП-а, 164/2), ја сно се очи-
ту је па жљи во во ђе ње ми зан сце на и ди на ми ке крет њи глу ма ца на сце ни.

У пе ри о ду 1945–1955. го ди не Ха на у ска је два пу та по ста вљао на 
сце ну По кон ди ре ну ти кву Јо ва на Сте ри је По по ви ћа (1946. и 1954).11 

11 Ре жи рао је и тре ћи пут овај ко мад 1958, о че му ће би ти ре чи у на ред ном ра ду овог 
ис тра жи ва ња ка да бу ду об ра ђи ва не пред ста ве СНП-а 1955–1965. го ди не.
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По сто је са чу ва ни кри тич ки при ка зи12 на осно ву ко јих мо же мо ра за-
зна ти не ке основ не од ред ни це сцен ског по кре та. Кри ти ча ри су би ли 
сло жни у оце ни да је Ха на у ска у обе ре жи је (пр ва је оп се жни је ана ли-
зи ра на, док је дру га оце ње на као ве о ма сла ба ко пи ја пр ве, без зна чај них 
ино ва ци ја) при ступ и по сту пак ко ри шће ња драм ских и сцен ских сред-
ста ва сво дио на по вр шне ко мич не ефек те си ту а ци ја и ка рак те ра за не-
ма ру ју ћи су штин ски сми сао Сте ри ји не кри тич ке са ти ре ма ло гра ђан ства 
и по мо дар ства у на шем дру штву. У ана ли зи глу мач ке ак ци је Фин ци 
у сво јој кри ти ци (19. 3. 1947) на гла ша ва из ра жај ност глу ме Со фи је 
Пе рић Не шић у уло зи Фе ме: да је „има ла ве ли ку ска лу за гра да ци ју и 
бо га ту за ли ху по кре та“ (лесковац 2018: 35), до во ди ла је фи зич ку рад-
њу (не кул тур ни ма ни ри у по кре ту ко је је „уви ја ла“ у нобл фор му) до 
гро те ске на ко јој је гра ди ла екс пре сив ност ка рак те ра. За Жар ка Ми-
тро ви ћа (Ру жи чић) ис та као је да је кључ глу мач ког из ра за тра жио у 
„им по зант ној гро теск ној сти ли за ци ји“ (лесковац 2018: 37).

На сли ци 3 ви ди се при зор из пред ста ве По кон ди ре на ти ква из 
1954. го ди не где се очи ту је Ха на у ски но на гла ша ва ње гро теск но сти 
ко јом је ис ти цао сла бо сти људ ске при ро де ли ко ва ко ји, у окол но сти ма 
Сте ри ји ног ко ма да, на сто је да бу ду не што дру го – ви ше у ста ту сном 
по рет ку: Дра гу тин Ко ле сар у уло зи Ру жи чи ћа, Со фи ја Пе рић Не шић 
као Фе ма и Љу би ца Ра ва си као Са ра у очи глед ном вр хун цу сцен ске 
ак ци је про ду бљу ју сво ју пси хо ло шку ге сту (Ру жи чи ће вом ге сту мани-

12 За пр ву пред ста ву: кри ти ке Бог да на Чи пли ћа (Сло бод на Вој во ди на 31. 8. 1946), Ми-
ла на Ђо ко ви ћа (По ли ти ка 19. 3. 1947) и Ели ја Фин ци ја (Бор ба 19. 3. 1947). За дру гу ре жи ју: 
Јо ван Ви ло вац (Днев ник 12. 3. 1954) и Оли вер Но ва ко вић (На ша сце на 15. 4. 1954).
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пу ла тор ског ста ва, Фе ми ној пре да но сти на ко ле ни ма са ра ши ре ним 
ру ка ма ве ли ког оче ки ва ња и Са ри ној бри жној ге сти) у екс пре сив ним 
по ло жа ји ма те ла као и енер ги ји. И на овом при ме ру ја сно иш чи та ва мо 
ре ди те ље во пре ци зно ба ра та ње деј ством те ле сне ак ци је у су ко бу, ло-
гич них ро та ци ја те ла, па сив не и ак тив не по зи ци је у ки не тич ком ланцу 
ин тер ак ци је.

На ред на Ха на у ски на ре жи ја би ла је Ну ши ћев По кој ник, ко јег је, 
са од ре ђе ним из ме на ма (нај ви ше у сце но гра фи ји и у глу мач кој по де ли), 
два пу та ра дио, са ан сам блом ВНП-а (1946) и СНП-а (1952). Из ана ли зе 
еви дент но опреч них кри ти ка13 мо же се за кљу чи ти да је, за раз ли ку од 
пр во бит не ре жи је (услед окол но сти ко је су на ме та ле кра так рок за 
из ра ду пред ста ве) у ко јој је Ха на у ска де мон стри рао увре же ни тра ди-
ци о нал ни по сту пак, у дру гој ре жи ји спро вео екс пе ри мен тал ни ји при-
ступ са на зна ка ма, за то вре ме, мо дер ни зо ва не по зо ри шне есте ти ке. Пре-
ма ре ди тељ ским бе ле шка ма у са чу ва ном тек сту ко ма да (Ар хи ва СНП-а, 
7248 II 32/4), мо же се рас по зна ти стил спро во ђе ња пре ци зних ми зан-
сцен ских упут ста ва глум ци ма у ци љу сцен ске рад ње: „по гле да, про ше та, 
иза ђе, рад ња крај огле да ла“. У тре ћој по ја ви: „Но ва ко вић јој љу би ру ку... 
Ри на га др жи за ре ве ре пи ље ћи му у очи... уз смех га овлаш оба си па 
по љуп ци ма... гр ле ћи га пра ти до вра та и за у ста ви се на сте пе ни шту“ 
(лесковац 2018: 53). Као од ре ђе ну кре а тив ну ино ва ци ју мо же мо од ре-
ди ти Ха на у ски но ко ри шће ње игре сен ки на по зор ни ци ко је је упо тре-
био у функ ци ји сим бо ли ке при су ства по кој ни ка ме ђу жи ви ма, што 
идеј но ко ре спон ди ра са Ну ши ће вом драм ском есте ти ком. У по гле ду 
сцен ског по кре та кри ти ка (рајковић 1946) је у не га тив ној ко но та ци ји 
озна ча ва ла по је ди не еле мен те: тон, ге сти ку ла ци ју и ми ми ку као пре-
те ра не екс пре си је ко је не иду уз ну ши ћев ски ху мор. С дру ге стра не, 
Рај ко вић на гла ша ва да је Ха на у ска на сто јао да те жи ште из ра за ба зи ра 
на прин ци пу пси хо ло шке дра ме из бе га ва ју ћи спољ не ефек те, иа ко је 
објек тив но тај из раз де ло вао ла кр диј ски у пр вом чи ну, ко ји упо ре ђу је 
са гро тескно шћу Пла у то вих слу гу, да би у дру гом чи ну до сти гао осо-
би не кла сич не ко ме ди је ко ја у тре ћем чи ну из ра ста у са ти ри чан тон. 
Пред ста ву из 1952. Ха на у ска је у по гле ду иде је кон ци пи рао до след но 
(док је за сам стил по сто ја ла при мед ба не до след но сти; пре ма Но ва ко-
вић 1952. у лесковац 2018: 64),14 ис ко ри стив ши ефект ност здра вог и 
сна жног ху мо ра, по сти жу ћи ну ши ћев ску оштри ну са ти ре (пре ма Чи плић 

13 За пред ста ву По кој ник из 1946. са чу ва на је кри ти ка Ми лу ти на Рај ко ви ћа (Сло бод на 
Вој во ди на 17. 12. 1946) а за пред ста ву из 1952. иза шле су кри ти ке Ти бо ра Ко ла жи ја (Magyar 
Szó 21. 10. 1952), Бог да на Чи пли ћа (Стра жи ло во 1. 11. 1952), Оли ве ра Но ва ко ви ћа (На ша 
сце на 15. 11. 1952) и Ми лен ка Ми са и ло ви и ћа (НИН 2. 11. 1952). 

14 Ми лен ко Ми са и ло вић је у кри ти ци ове пред ста ве (1952. у лесковац 2018: 65) за ме рио 
ре ди те љу стил ску не у рав но те же ност и во двиљ ски ка рак тер ко ји је про дукт ла ког ху мо ра.
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1952. у лесковац 2018: 63). По себ но је по зи тив но оце њен те мељ но обра-
ђе ни пси хо ло шки при ступ ту ма че њу ли ко ва, што се из пер спек ти ве 
сцен ског по кре та очи то ва ло у склад ној ло ги ци по кре та и крет њи лико-
ва на сце ни ко ју је про из во дио до сег ну ти пси хо ло шки ни во раз у ме ва-
ња уло га код по је ди них глу ма ца (при мер је глу мач ки из раз Ми ла на 
То ши ћа у уло зи Спа со ја Бла го је ви ћа).

О сцен ском је зи ку пред ста ве Цвр чак на ог њи шту, пре ма де лу Чар лса 
Ди кен са (пре ми је ра 29. 1. 1947), Ха на у ски не осме ре жи је у ВНП-у, на 
осно ву је ди ног кри тич ког при ка за (Чиплић 3. 2. 1947), за кљу чу је мо да је 
ра ђе на у ма ни ру ре а ли зма. Бу ду ћи да не ма фо то гра фи ја ни ти по себ них 
опи са сцен ске рад ње, мо же мо само на слу ти ти да је го вор те ла глу ма ца 
био у скла ду са це ло куп ним деј ством сцен ског из ра за – на гла ше не осе-
ћај но сти и по вре ме не по ви ше не па те ти ке ко ја ко ре спон ди ра са Ди кен-
со вим де лом. Ни о де ве тој по ре ду Ха на у ски ној ре жи ји у ВНП-у, Ру ско 
пи та ње Кон стан ти на Ми хај ло ви ча Си мо но ва (пре ми је ра 26. 9. 1947), 
не ма мо са чу ва не ви зу ел не до ку мен та ци је. На осно ву ре ди те ље вих бе-
ле жа ка у тек сту дра ме (Ар хи ва СНП-а, 1681) мо же мо ви де ти да је у свом 
сти лу па жљи вог при сту па гра ђе њу сцен ске ак ци је во дио ра чу на о 
пре ци зном ми зан сце ну ко јим је осва јао на сце ни по треб ну ат мос фе ру 
и ди на ми ку рад ње: „се да на на слон фо те ље, га лант но али не на ср тљи во, 
уста је, при ста је, го во ри пре ко ра ме на, иде ка...“ (лесковац 2018: 70).

Сле де ћа пред ста ва (на кон дру ге по став ке По кој ни ка) у по сле рат ном 
Ха на у ски ном опу су би ла је Ме ћа ва Пе ра Бу да ка (пре ми је ра 19. 12. 1952). 
О њој нам све до че са чу ва не ре ди тељ ске бе ле шке у тек сту ко ма да (Ар-
хи ва СНП-а, 6441), шест фо то гра фи ја и два кри тич ка при ка за (Бер бер-
ски 30. 12. 1952. и Чи плић 24. 1. 1953. у лесковац 2018: 74). Го вор те ла 
глу ма ца је био ја сно де тер ми ни сан ре ди тељ ским при сту пом ко ји се 
те ме љио на ре а ли зму и пси хо ло шкој сту ди ји ин тим них ду шев них по-
ни ра ња ли ко ва. Кри ти ка на гла ша ва да је и по ред у осно ви ре а ли стич-
ког ре ди тељ ског при сту па, Ха на у ска по се зао и за те а трал ним, са оце-
ном да је и те а трал ност у свом из ра зу би ла до стој на тог ре а ли зма са 
ја сном функ ци јом ис ти ца ња нај бит ни јег у људ ском под но ше њу пат ње 
ко ја је у ср жи са мог ко ма да. Лич но сти, ко је је пре ма кри ти ци ве о ма 
увер љи во и сна жно из нео го то во цео ан самбл, Ха на у ска је сту ди о зно 
об ра дио кроз, ре а ли зму свој стве ну, ло гич ност ре ак ци ја у по кре ту и 
ми зан сце ну. 

При мер за то на ла зи мо (сли ка 4) у сце ни Ма ше у ту ма че њу Ете 
Бор то ла ци и Ман де ко ју је игра ла Ол га Жи во тић. Пси хо ло шке ге сте 
ко је нам су ге ри шу по ло жа ји те ла не дво сми сле но еми ту ју те жи ну тра-
гич не при че сет не и оста вље не же не (по гну те гла ве у стра ну, спу ште них 
ра ме на не вољ но сти и це лог ста ва се де ћег те ла из гу бље не на де) по ми-
ре не са суд би ном, као про та го нист ки ње дра ме у ко јој су му шкар ци 
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на пу сти ли род ни за ви чај – Ли ку, и сво је су пру ге и де цу и оти шли у 
да ле ку Аме ри ку да се мо жда ни кад не вра те, као и де во ја ке Ма ше, 
уз диг ну те гла ве, са по гле дом и енер ги јом те ла у ко ји ма се још ни су уга-
си ле на да и ве ра у бо љу бу дућ ност. Пре ма Ме јер хољ до вом прин ци пу, 
на фо то гра фи ји ви ди мо из ра зи ту ста тич ност по зе те ла (Ман да) и поло-
же ну ша ку ро ти ра ну пре ма до ле на ко ле ну, као и ро та ци ју парт нер ки ног 
те ла, са по гну том гла вом, ко ја су ге ри ше све де ност и усме ре ност ка 
уну тра шњем до жи вља ју (пат њи) као сту бу драм ске рад ње у овом тре-
нут ку, док исто вре ме но омо гу ћа ва ак тив ну по зи ци ју ли ку Ма ше. 

О сти ли сти ци го во ра те ла у сле де ћој, два на е стој по ре ду Ха на у-
ски ној ре жи ји у СНП-у, ко ма ду Мо ли је ро вог Дон Жу а на (пре ми је ра 
20. 3. 1953) ра су ђу је мо са мо на осно ву са чу ва них фо то гра фи ја. Пре ма 
ре ди те ље вом тек сту о пред ста ви (На ша сце на 1. 2. 1953. у лесковац 
2018: 78) мо же мо за кљу чи ти да је идеј на кон цеп ци ја би ла ба зи ра на на 
оштрој осу ди ба ха то сти плем ства XVII ве ка ко ју је по ка зао кроз пут 
на слов ног ју на ка Дон Жу а на и ње го вог след бе ни ка и ађу тан та Зга на ре-
ла. У сво јим ре ди тељ ским бе ле шка ма Ха на у ска је, пре ма из бо ру про-
сто ра де ша ва ња ко ји је био све ден на ин тим ни ам би јент, оста вио траг 
на ко ме мо же мо на слу ти ти да је и сцен ска фи зич ка рад ња фор ми ра на 
у скла ду с тим.
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Из при ло же них фо то гра фи ја за па жа мо да је, у скла ду са спољ ним 
сред стви ма (ко стим и сце но гра фи ја) ко ја су до ста вер но до ча ра ва ла 
епо ху и пле мић ки ста леж, и го вор те ла био усме рен у прав цу ис ти ца ња 
рас ка ла шних ма ни ра ко му ни ка ци је: упе ре на ру ка и пр сти ко ји су гери шу 
над ме ност и ма ни пу ла ци ју, ге ста у те лу глум ца ко ји ка рак те ри стич ним 
сме хом из ра жа ва не до дир љи вост своје пер со не, от ме на бор ба ма че ви ма 
као од раз уз ви ше но сти и у бор би са смр ћу, ста во ви те ла Дон Жу а на и 
Зга на ре ла (у пла стич ној илу стра ци ји њи хо вог од но са) пред бо жи јим 
пред став ни ком (Ка лу ђер, ста туа Ко ман до ро ва). Пре ма фо то гра фи ја ма 
ја сно мо же мо за кљу чи ти да се из ра зи тост Ха на у ски ног тре ти ра ња 
по кре та огле да у пре ци зном во ђе њу драм ског су ко ба кроз ки не тич ки 
ла нац по кре та и ста во ва те ла у ја сним ро та ци ја ма, ка ко гла ва и ру ку та ко 
и це лог те ла (Ме јер хољ дов ки не тич ки прин цип). Из прин ци па Мај кла 
Че хо ва ту ма чи мо да је кри ти ка упу ће на не до стат ку ла ко ће ка ко вер-
бал ног та ко и не вер бал ног из ра за (сце ном су овла да ва ле за мо ре ност 
и те го ба), што би би ло свој стве но Мо ли је ро вој есте ти ци. 
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У кри тич ком при ка зу ове пред ста ве Но ва ко вић (На ша сце на 1. 2. 
1953. у лесковац 2018: 79) оце њу је да је ми зан сцен, иа ко леп и ин те ре-
сан тан, еви дент но до бро про сту ди ран и ло ги чан, био ве о ма млак, са 
не до ста ју ћом ре ле вант ном ди на ми ком и тем пом ко ји би под ста кли 
сцен ску рад њу.

У пред ста ви Му зич ки па ја ци (по ко ма ду Ла сла Зи ла хи ја) ко ју је 
по ста вио на сце ну СНП-а 1953. (пре ми је ра 16. ок то бра) Ха на у ска је, 
пра те ћи на ме ре пи сца и есте ти ку са мог ко ма да, при бе гао жан ру му зич-
ке ко ме ди је са еле мен ти ма гро те ске и ко ме ди је си ту а ци је, из ра зи то ди-
на мич ног ми зан сце на и атрак тив них ре ше ња ко ја се од но се и на го вор 
те ла (путник 1. 11. 1953).

У сце ни на сли ци 9 ви ди мо еви дент но ре ди тељ ском есте ти ком ин-
спи ри са не глум це (Ду шан Јак шић у уло зи Пе хе ља, Ета Бор то ла ци као 
Фру жи на и Сто јан Јо ва но вић као Ан ђал) ка ко ве о ма склад но, ле пр ша-
во, са ла ко ћом (ла ко ћа и фор ма по кре та пре ма М. Че хо ву), флу ид не 
енер ги је ко ја зра чи (зра че ње енер ги је и цен тра уну тар те ле сног, путник) 
спро во де рад њу ма шта ња о свом нео ства ре ном успе ху као идеј не ср жи 
Зи ла хи је вог ко ма да. Пре ма Ме јер хољ до вој би о ме ха ни ци, ја сно се на 
фо то гра фи ји мо гу уо чи ти из ра зи ти и пре ци зни ста во ви те ла, као и ро-
та ци је ру ку и те ла ко ји с јед не стра не су ге ри шу ак тив ност а с дру ге 
па сив но (Ан ђал) упи ја ње деј ства парт не ра у ак ци ји има ги на тив ног, 
бес пред мет ног му зи ци ра ња. Ком па ти бил ност ових два ју деј ста ва као 
и по зи ци је те ла еми ту ју син те зу енер ги ја глу ма ца на сце ни.
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У ана ли зи Ха на у ски них ре жи ја на сце ни СНП-а у овом ра ду, по-
след ња у ни зу је пред ста ва Над по пом по па Бог да на Чи пли ћа (пре ми-
је ра 23. 5. 1954). На осно ву Ха на у ски не би о гра фи је (лесковац 2018: 87), 
мо же мо за кљу чи ти да је био ве о ма умет нич ки ин спи ри сан иде јом и 
ко мич ним си ту а ци ја ма ли ко ва. Из бе ле жа ка у са мом тек сту дра ме 
(Ар хи ва СНП-а, 617/1, 2, 3 и 4), ко ји је ко ри шћен за рад, за кљу чу је мо 
да је остао до сле дан у сту ди о зном и пре ци зном тре ти ра њу ми зан сце на, 
од но сно го во ра те ла глу ма ца у уло га ма. Па жљи во је пла ни рао по ло жа-
је те ла, њи хо ве про ме не, кре та ње, ди на ми ку раз во ја рад ње и др. Што 
се есте ти ке ре ди тељ ског по ступ ка ти че, а по сле дич но и еле ме на та 
сцен ског по кре та, кри ти ка је оце ни ла да је био на кло њен гро те сци, 
„пре те ра но на гла ше ним еле мен ти ма спољ не игре, до вул гар не ка ри-
ка ту рал но сти“, што је ре зул ти ра ло раз би ја њем осе ћа ња сцен ске ме ре 
(пре ма Мат ков 1. 7. 1954. у лесковац 2018: 89). У сво јој кри ти ци Мат-
ков опи су је ре ди тељ ски по сту пак као ма ри о нет ско во ђе ње ли ко ва по 
сце ни, што у пре во ду на го вор те ла зна чи ме ха нич ност фи зич ке рад ње 
(„ве штач ке ка ри ка ту ре“, ibid.) услед не скла да са уну тра шњом, пси хо-
ло шком те жњом ли ко ва. Глу мач ка игра се ис по ља ва ла кроз ка ри ка-
ту рал ност ли ше ну пси хо ло ги је и оштре ло ги ке (пре ма Гли шић 6. 6. 
1954. у лесковац 2018: 90).

На сли ци 10 ви ди мо да у ста во ви ма те ла и ин тер ак ци ји по сто је ци-
ља ни спољ ни ефек ти ко ји ма је ре ди тељ за јед но са глум ци ма на сто јао 
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да до не се из ди фе рен ци ра ност ка рак те ра на сце ни (по ло жа ји те ла у 
од но су под ре ђе но сти и над ре ђе но сти, отво ре но сти и за тво ре но сти у 
хте њу ли ко ва, ла ко ћа и те жи на). Глум ци у сце ни на фо то гра фи ји ко ји 
сто је са бла го по ви је ним гор њим де лом те ла на пред (у по ло жа ју на-
кло на) и бла го из ме ште ним ба лан сом ко ји до во ди те ла у ди на мич ку 
сцен ску рав но те жу, у кон тра рит му су са ли ком ко ји сто ји на спрам њих 
(Ве ли мир Жи во тић у уло зи Ду шка Пе тро ви ћа) са ис пра вље ним гор њим 
де лом те ла и ро та ци јом гла ве у њи хо вом прав цу. Ов де се очи ту је Ха на-
у скин ис тан ча ни осе ћај за рав но те жу и те ле сно ини ци ра ње ки не тич-
ког ме ђу деј ства су ко бље них ли ко ва.

За кљу чак

У при лог оп се жни јем ис тра жи ва њу ко је се ба ви ана ли зом при-
сту па и раз во ја сцен ског по кре та у СНП-у од по сле рат ног пе ри о да до 
да на шњих оства ре ња, у овом смо ра ду спро ве ли ана ли тич ки пре глед 
ре ди тељ ског трет ма на овог ва жног сег мен та сцен ског из ра за у пет на-
ест пред ста ва ре ди те ља Бо ри во ја Ха на у ске у пе ри о ду 1945–1955. годи-
не. Као је дан од зна чај ни јих ства ра ла ца ко ји су ре ви та ли зо ва ли и на 
за ви дан ни во по ди гли сце ну Срп ског на род ног по зо ри шта, Ха на у ска 
је, као еду ко ва ни ре ди тељ, сво јим ка рак те ри стич ним при сту пом ре-
жи ји по е тич ног ре а ли зма, у ве ли кој ме ри до при нео раз во ју по зо ри шне 
ре жи је код нас. Го вор те ла у пред ста ва ма Бо ри во ја Ха на у ске био је 
де тер ми ни сан ње го вим те мељ ним и ана ли тич ним при сту пом, по све-
ће но шћу свим еле мен ти ма сцен ског из ра за и њи хо вом ускла ђи ва њу у 
ци љу из ра жај но сти глу мач ке ак ци је и по сти за ња емо тив ног деј ства, 
као и из ра зи том те жњом за ви зу ел ним је зи ком сце не. Под ова квим кри-
те ри ју мом оства ри вао је сво је те жње за јед но са глум ци ма, пре ци зног 
ми зан сце на, ми ми ке и по кре та ко ји су по дра жа ва ли, у са деј ству са сцен-
ским го во ром, де ло твор ност це ло куп не сцен ске рад ње. У при лог зна-
ча ју ко ји је при да вао је зи ку по кре та на сце ни го во ри и при ме на ко рео-
граф ских еле ме на та у по је ди ним ње го вим ре жи ја ма. Те а трал ност и 
есте ти зам као глав не од ли ке Ха на у ски ног ре ди тељ ског про се деа би ли 
су увек у функ ци ји из ра жај но сти драм ске рад ње на сце ни и у склад ној 
ме ри при ста ја ли су сту ди о зно при пре мље ним и кре и ра ним ка рак те ри-
ма ли ко ва и пра ти ли су ја сно и до след но спро ве де но жан ров ско од ре-
ђе ње. Уви ди у ка рак те ри сти ке ре ди тељ ског по ступ ка Бо ри во ја Ха на-
у ске мо гу по слу жи ти као ин спи ра ци ја и ори јен та ци ја са вре ме ним 
по зо ри шним ства ра о ци ма.
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Sta ge Lan gu a ge Ex pres sed thro ugh Bo dily Mo ve ment in the Plays  
Di rec ted by Bo ri vo je Ha na u ska at the Ser bian Na ti o nal The a tre  

from 1945 to 1955

Sum mary

One of the do mi nant me ans of per for man ce aest he tics is the sta ge mo ve ment and 
as such, it de ser ves an im por tant pla ce in the a tri cal re se arch. The re se arch con duc ted in 
the Ma ti ca Srp ska and en ti tled Sta ge Lan gu a ge Ex pres sed Thro ugh Bo dily Mo ve ment in 
Per for man ces of the Ser bian Na ti o nal The a tre is in li ne with the re se arch mis sion and 
analyses the de ve lop ment of the sta ge mo ve ment in per for man ces of this the a tre in the 
pe riod af ter the World War II till the end of the twen ti eth cen tury. As a con tri bu tion to 
the re se arch, this pa per con si ders the aest he tics of the sta ge mo ve ment in the plays of 
Bo ri vo je Ha na u ska, one of the most im por tant post-war di rec tors at the Ser bian Na ti o nal 
The a tre. The pa per co vers his work for the pe riod 1945 to 1955. Sin ce the pre vi o us the a-
tri cal stu di es of this pe riod of the Ser bian Na ti o nal The a tre did not pay spe cial at ten tion 
to the sta ge mo ve ment, the work of Bo ri vo je Ha na u ska is analysed among ot her im por tant 
aut hors. As the post-war Yugo slav the a tre was ba sed on the met ho do logy of the Rus sian 
the a tre school (Sta ni slav ski), a system ba sed on ex plo ring the dra ma tic text and its enac tment 
on the sta ge, the in ve sti ga tion of the ele ment of the ac tor’s body on the sta ge co mes down to 
dif fe rent ap pro ac hes to its in ter pre ta tion in sig ni fi cant per for man ces. Ha na u ska’s ap pro ach, 
alt ho ugh es sen ti ally tra di ti o nal, is cer ta inly dis tin cti ve. It abo unds with pre ci sion and uses 
a very ca re ful di rec to rial-ac ting met hod ba sed on har mony bet we en words and mo ve ments.

Keywords: Ser bian Na ti o nal The a tre, Bo ri vo je Ha na u ska, sta ge mo ve ment, body 
lan gu a ge, psycho lo gi cal ge stu re, body in ter ac tion, mi mi cry.
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СО ФИ ЈА М. КО ШНИ ЧАР
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет*

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

ИЗА ВИ ДОВ ДАН СКЕ ЗА ВЕ СЕ МИ ЛО ША ЦР ЊАН СКОГ 

У СВЕ ТЛУ РА ДИ О ФОН СКЕ ПО Е ТИ КЕ**  
Фраг мен тар на дра ма тур ги ја и ко ла жи ра ње као  

ин тер ме ди јал ни мо де ла тив ни по ступ ци у ра ној про зи  
М. Цр њан ског и ње ном ра ди о фон ском из ра зу

СА ЖЕ ТАК: Ра ди о фон ска ар ти ку ла ци ја књи жев ног тек ста на до ма ћој ме диј ској 
сце ни је де це ни ја ма мар ги на ли зо ва на прем да, у мо де ла тив ном сми слу, пру жа из ван-
ред не кре а тив не по тен ци ја ле. Тим пре је по себ но вред но ис тра жи вач ке па жње ма ло-
број но, из се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, ра ди о драм ско тран спо но ва ње ра не 
при по вед не про зе Ми ло ша Цр њан ског, а ко ја се у свом ра ди о фон ском из ра зу ре а фир-
ми ше и ре ак ту а ли зу је као из у зе тан аку стич ки ар те факт; при то ме се не на ме тљи во а 
ефект но ну ди са вре ме ном ре ци пи јен ту пост мо дер ни стич ког вре ме на – сви клом на 
асо ци ја тив ну сна гу фраг мен тар не дра ма тур ги је, не ли не ар не мон та же и ко ла жи ра ња. 
Упра во због ак ту ел но сти и све жи не умет нич ког про се деа, у ра ду је фо кус на ра ди о фон-
ској по е ти ци при ме ње ној у ин тер ме ди јал ном тран спо но ва њу три при че М. Цр њан ског 
из При ча о му шком, ко је су об је ди ње не за јед нич ким на сло вом Иза ви дов дан ске за ве се: 
Све та Вој во ди на, Апо те о за, Ве ли ки дан. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: на ра то ло ги ја, на ра то ло шке функ ци је, адап та ци ја, ин тер ме диј ско 
тран спо но ва ње, радиофoнија, фраг мен тар на дра ма тур ги ја, ко ла жи ра ње, не ли не ар на 
мон та жа, Иза ви дов дан ске за ве се: Све та Вој во ди на, Апо те о за, Ве ли ки дан. 

* gri nja@sbb.rs; so fi ja.ko sni car@ff.un s.ac .rs 
** Рад је на стао у окви ру ис тра жи вач ког про јек та Књи жев ност у кон тек сту са вре

ме них сцен ских и дру гих ви зу ел них умет но сти (те а тро ло шкодра ма тур шка из у ча ва ња) 
Оде ље ња Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку, ко ји се спро во ди под ру ко вод ством 
проф. др Со фи је Ко шни чар.
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Про ле го ме на за све жи ну ба на ћан ске па ти не
Фраг мен тар ност и, с тим у ве зи, ко ла жи ра ње1 као до ми нан тан 

умет нич ки по сту пак на ра тив ног мо де ло ва ња ра не про зе Ми ло ша Цр њан-
ског, омо гу ћи ли су „при род ну“ при ме ну фраг мен та ри стич ке дра ма тур-
ги је и не ли не ар них мон та жних по ступа ка као основ ни прин цип компо-
зи ци о ног об ли ко ва ња ра ди о фон ских ко ре ла та, про ис те клих из из вор ног 
тек ста. На та квој дра ма тур ги ји за сно ван је, на при мер, ра ди о драм ски 
трип тих об је ди њен за јед нич ким на сло вом При че о му шком, под ко јим 
је и об ја вље на ра на при по вед на про за М. Цр њан ског. Ком по зи ци о но, 
из вор ни текст, књи га При че о му шком, фор мал но се са сто ји од два бло-
ка: Иза ви дов дан ске за ве се и Мут ни сим во ли, ко ји са др же по три при че.2

На зна че ни ра ди о фон ски трип тих је ко ла жни из бор и фраг мен та-
ри стич ки микс нај у пе ча тљи ви јих те мат ско-мо тив ских аспе ка та из 
пр вог под те мат ског сег мен та При ча о му шком, од но сно из це ли не 
об је ди њу ју ћег на сло ва Иза ви дов дан ске за ве се, а об у хва та све три при-
че: Све та Вој во ди на, Апо те о за и Ве ли ки дан. По ме ну те при че су у 
ра ди о фон ском ом ни бу су При ча о му шком фор мал но екс пли цит не по 
иден тич ном ре до сле ду ко ји за у зи ма ју у при мор ди јал ном тек сту. Цео 
трип тих је об ли ко ван та ко да ре спек ту је основ не на ра то ло шке прин
ци пе3 и прин ци пе кон ге ни јал ног ме диј ског тран спо но ва ња ко ји „пре нос“ 

1 Фраг мен тар ност и ко ла жи ра ње: „пост мо дер ни стич ки кон цепт умет но сти и кул ту-
ре по ла зи од ста ва да су зна че ња и вред но сти кул ту ре и умет но сти фраг мен тар ни и не кон-
зи стент ни“, не це ло ви ти. Фраг мен тар ност (не до вр ше ност, не це ло ви тост) и не кон зи стент ност 
(не у са гла ше ност) у пост мо дер ни стич ко до ба ко ег зи сти ра ју у скла ду са „Ла ка нов ском те о-
ри јом пси хо а на ли зе да је [...] кон сти ту ци ја су бјек та, кул ту ре и дру штва не це ло ви та“ (пре ма 
шуваковић 1995: 46). Колаж, колажирање (од франц. col la ge – лепљење) као термин и појам 
теорије уметности стигао је из сликарске технике, а означава дело настало техником 
лепљења фрагмената различитих и разнобојних материјала (кожа, дрво, текстил, исечци из 
новина, фотографије итд.) на подлогу. У ко ла жу се „по ве зу ју ра зно род ни фраг мен ти из по-
сто је ћих, кул ту ром ство ре них ре пре зен та ци ја. У пост мо дер ни стич кој те о ри ји ко ла жом и 
мон та жом се на зи ва ју се ми о тич ки по ступ ци при ка зи ва ња на ста ли [...] пре у зи ма њем и по-
ве зи ва њем фраг ме на та из по сто је ћих, кул ту ром ство ре них ре пре зен та ци ја“ од ко јих се 
оче ку је но ви се ман тич ки учи нак: но во ме та фо рич ко, але го риј ско зна че ње (пре ма шувако
вић 1995: 62).

2 Но ви ца Пет ко вић ука зу је на из ве сну дис тан цу ко ју је Цр њан ски на чи нио у од но су на 
сво ју ра ну про зу ка да је при пре ма но ње но пре штам па ва ње, сма тра ју ћи те при че сво јим по-
чет нич ким ра до ви ма (петковић 1996: 505). У гру пу „пр вог чи на“ свог ства ра ла штва Цр њан-
ски је свр стао Ли ри ку Ита ке, При че о му шком и Днев ник о Чар но је ви ћу, за ко је ка же да су 
„мла да, по чет на, ре во лу ци о нар на ли те ра ту ра као што је би ло и вре ме, као што је био и 
жи вот“ (Буњац 1982: 109). Упра во и због то га је до бро да се та про за по сма тра по е тич ки 
об је ди ње но.

3 У све тлу на ра то ло шке те о ри је, про цес на ра ци је ус по ста вља се пу тем че ти ри основ не 
на ра то ло шке функ ци је. За не ма ру ју ћи, овом при ли ком, ра зно ли кост ва ри ја на та и под ва ри-
ја на та на ра то ло шких функ ци ја, ис ти че мо че ти ри основ не кла се на ра то ло шких функ ци ја, 
и то две ко је да ју од го вор на пи та ње ШТА? и две ко је да ју од го вор на пи та не КА КО?. То су 
сле де ће функ ци је: 
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за сни ва на ре спек то ва њу идеј но-естет ског и кру ци јал но-са др жај ног 
ни воа ори ги на ла. 

Ра ди о драм ски трип тих При че о му шком по адап ти ра ној4 исто и ме-
ној про зи М. Цр њан ског, на стао је у про дук ци ји Ра дио Бе о гра да, а пре-
ми јер но је из ве ден 5. сеп тем бра 1979. За ра ди о драм ско из во ђе ње по-
ме ну ту про зу је, на кон ге ни јал ним осно ва ма, дра ма ти зо вао Ра до слав 
Па вло вић. Че тр де се то ми нут ни ра ди о фон ски трип тих је ре жи рао Ср бо-
љуб Бо жи но вић, му зи ку је при ре дио Ба ро ни јан Вар ткес, а сни ма тељ ска 

• је згрофунк ци је (јед на или ви ше њих) – гра де кич му основ не фа бу ле – је згро рад ње 
– кључ не до га ђа је (да ју од го вор на пи та ње: ШТА?). 

• ка та ли тич ке функ ци је (ка та ли за то ри или ре тар дан ти) – ди гре си ја ма, а по прин ци-
пу пу пље ња, бо га те основ ну фа бу лу на ра тив ним са др жа ји ма (при ме ри це: рад ња ма, 
до га ђа ји ма, ста њи ма, опи си ма и мно го број ним дру гим на ра тив ним струк ту ра ма) ко ји 
ни су пре суд ни за основ ну фа бу лу; ка та ли за то ри, по де фи ни ци ји, бо га те и све дру ге 
на ра тив не фе но ме не, па, да кле, и ли ко ве; мо гу ће их је из о ста ви ти, без бит не ште те по 
основ ни текст (та ко ђе да ју од го вор на пи та ње: ШТА?).
Две основ не на ра то ло шке функ ци је ква ли те та, ра се ја не по це ло куп ној на ра тив ној 

струк ту ри, а по на хо ђе њу ау то ро ве кре а тив не во ље су: 
• ин фор ман ти – за ду же ни за хро но топ ске пер фор ман се на ра тив ног би ћа (то по си, лока-

ли за ци је...) (до но се од го вор на пи та ња ГДЕ, КА ДА?) и 
• ин ди ци је – ко је упу ћу ју на свој ства, ка рак тер не цр те, осо би не и дру ге ква ли та тив не 

вред но те ли ка, си ту а ци ја, ста ња, до га ђа ја или дру гог фе но ме на са др жа ја (до но се од-
го вор на пи та ња КА КО, ЗА ШТО?). 
Функ ци је са др жа ја, без об зи ра на то ко јим су ре до сле дом и по ступ ком у при по ве да њу 

из ло же не, увек се мо гу ре кон стру и са ти и улан ча ти по од го ва ра ју ћем хро но ло шком ни зу. 
Те основ не че ти ри на ра то ло шке функ ци је (сва ка има сво је пот кла се) у осно ви об лику-

ју на чин, ма три цу из ла га ња на ра ци је, од но сно си жеј ну мре жу у ко ју су упле те ни, из ме ђу 
оста лог, и по ли фо ни ли ко ви (пре ма Barthes 1983; ricoeur 1989; кошниЧар 2013). Ка да је реч 
о књи жев ном ли ку у на ра то ло шком сми слу, нео п ход но је при ме ти ти да се, за раз ли ку од 
пло шних, ша блон ских, кли ше-ли ко ва (ко ји се, на при мер, нај че шће об ли ку ју ди рект ним 
ис ка зом по мо де лу здра во-за-го то во) сло же ни, по ли фо ни, или тзв. пла стич ни ли ко ви упра во 
об ли ку ју пер су а зив но, ин ди рект но, пу тем про це са на ра ци је и ње не че ти ри основ не на ра то
ло шке функ ци је. Да кле, пла сти чан лик, ни у јед ном умет нич ком ме ди ју, про сто ни је мо гућ-
но об ли ко ва ти ми мо по ме ну тог про це са на ра ци је и ње го ве умет нич кокре а тив не хе ми је. То 
би, дру гим ре чи ма ка за но, зна чи ло да се пла стич ни лик гра ди пу тем мо де ло ва ња и раз во ја 
на ра тив них фи гу ра (уп. Barthes 1983: 102–130).

4 Адап та ци ја (лат. ad + ap tus – при кла дан; adap ta re – при ла го ди ти, на чи ни ти по де сним) 
у нај ши рем сми слу озна ча ва сва ку вољ ну про ме ну у функ ци ји или струк ту ри фе но ме на. У 
умет но сти, то је све сно при ла го ђа ва ње тек ста-ар те фак та (ње го ве функ ци је, или струк ту ре, 
или и јед ног и дру гог) не кој умет нич кој свр си. Адап та ци ја је по има нен ци ји је дан од ви до-
ва кон гру ен ци је, ма ње-ви ше „по ду да ра ња“ два тек ста. У осно ви је сло жен ин тер тек сту ал ни 
и ин тер ме ди јал ни по сту пак, то сто га што при ла го ђа ва ње ар те фак та мо же би ти из ве де но у 
окви ру истог умет нич ког ме ди ја, или на ре ла ци ји раз ли чи тих умет нич ких ме ди ја. Ин тер-
ме ди јал на изо се мич ка адап та ци ја се мо же из ве сти на кон ге ни јал ним осно ва ма (на прин ци-
пи ма срод но сти, бли ско сти по на чи ну ми шље ња) и та да, на не ки на чин, прет по ста вља вер ност 
ори ги на лу (кошниЧар 2012: 153, 154). Чет ман сма тра да адап та ци ја, од но сно ме диј ска „пре-
во ди вост при по вед ног тек ста, про из ла зи из струк ту ре ње го вог је зи ка. Обр ну тим пу тем 
би ло би, да кле, мо гу ће про на ћи ту струк ту ру раз ли ку ју ћи и раз вр ста ва ју ћи пре во ди ве и не пре-
во ди ве еле мен те при по вед ног тек ста. Тај за да так по ста вља се пред за себ не ин тер ме ди јал не 
се ми о ло ги је (књи жев но сти, фил ма, ра ди о фо ни је) ко је су за са да још не до вољ но раз ви је не“ 

(chatman 1975: 306). 
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ре а ли за ци ја по ве ре на је тон-мај сто ру Зо ра ну Јер ко ви ћу. У дра ми игра ју 
ве ли ка ни на ци о нал не глу мач ке сце не: Пре драг Еј дус, Пре драг Та со вац, 
Рад ми ла Ан дрић, Не да Спа со је вић, Ђор ђе Је ли сић, На де жда Ву ки ће-
вић, Ми хај ло Вик то ро вић, За гор ка Мар ја но вић и Ни ко ла Јо ва но вић. 
Ра дио-дра ма је сни мље на у сте ре о тех ни ци, а при ре ђе на је за из вед бу у 
еми си ји Ма ла сце на ра ди о драм ског про гра ма Ра дио Бе о гра да.5 Сва ка 
од по ме ну те три при че Све та Вој во ди на, Апо те о за и Ве ли ки дан,6 уз 
по што ва ње те мат ског и су ма тра и стич ко-по ет ског је дин ства – у ра дио-
фон ском трип ти ху је ре а ли зо ва на за себ но, а фор мал но су об је ди ње не 
иден тич ним му зич ким фраг мен том ко ји обе ле жа ва и по че так и крај 
ра ди о драм ског трип ти ха При че о му шком. 

Све та Вој во ди на – Апо те о за – Ве ли ки дан7  
у ра ди о фон ском ом ни бу су

Све та Вој во ди на и Ве ли ки дан – из ра же не фраг мен та ри стич ке фа-
бу лар но сти с еле мен ти ма за пле та на ре ла ци ји му шко –жен ских и брач-
но-љу бав них од но са, с ин ди ци ја ма оно вре мен ских ак ту ел них дру-
штве но по ли тич ких ре флек си ја у вој во ђан ском па ла нач ком ми љеу, а 
ко ји ма се успе шно при кљу чу је Апо те о за гро теск но-екс пре си о ни стич-
ком здра ви цом „Ба на ту [...] и дру гу свом шу сте ру Про ки На ту ра ло ву, 
ге не рал штаб ском ка пла ру слав не ар ма де беч ког ће са ра, ко га су стре љали 

5 По да ци спрам ар хив ске ко шу љи це и од ја ве по ме ну те ра дио-дра ме При че о му шком 
(Ра дио Бе о град, 1979). 

6 Све три при че, као и При че о му шком у це ли ни, из ра зи то те ма ти зу ју аспек те ерот ског 
у кон крет ном со ци јал ном кон тек сту. Зо ран Кон стан ти но вић, на при мер, сма тра да ли те рар-
на де ла, ко ја има ју обе леж ја екс пре си о ни зма, а те ма ти зу ју ерот ско и сек су ал но – то чи не 
ан та го ни стич ки, нај че шће као ди пол ни пар су прот но сти (му шко на су прот жен ском), по пут 
При ча о му шком. Та ко ђе сма тра да та ква де ла ин спи ра ци ју на ла зе у Стринд бер го вој основ-
ној ми сли о бор би по ло ва, ко ја је пре ко ње го вог опу са сна жно до пр ла до екс пре си о ни ста 
(констатиновић 1967: 19) бу ду ћи да је Стринд берг је дан од оних ау то ра ко ји је ин спи ра тив но 
при су тан у де ли ма Ми ло ша Цр њан ског. На и ме, кри ти ка је вр ло ра но за па зи ла ве зу на зна че не 
про зе М. Цр њан ског са Стринд бер гом: „При че о му шком пи са не су у зна ку Странд бер га“ 
(јаковљевић 1993: 158), као и са екс пре си о ни змом, па та ко Бо шко То кин сма тра да су: „При
че о му шком [...] екс пре си о ни стич ке но ве ле ме ђу ко ји ма има не ко ли ко вр ло ле пих [...] јед на 
од нај бо љих ко је сам у по след ње вре ме про чи тао“ (tokin 1994: 56). При ме ће но је да је и 
ду а ли зам по ло ва јед на од ка рак те ри сти ка ове збир ке при ча: „И до и ста – све ове но ве ле рас-
пра вља ју за пра во од нос из ме ђу спо ло ва – сва гдје су ту глав на ли ца ти пич ни му шкар ци с 
му шким вр ли на ма и по ро ци ма“ (herGešić 1993: 228).

7 По ја сни мо: ка да је реч о овим при ча ма, по треб но је на по ме ну ти да је у овом ра ду ис-
тра жи вач ки фо кус на за јед нич ким ин тер ме ди јал ним мо де ла тив ним аспек ти ма при ме ње ним 
у при мор ди јал ном и се кун дар ном тек сту; на ка рак те ри сти ка ма и ак ту ел но сти при ме ње них 
умет нич ких по сту па ка (фраг мен та ри зам и ко ла жи ра ње) као из ра зи то пост мо дер ни стич ких 
ин тер ме ди јал них тех ни ка об ли ко ва ња, ко је по ме ну те тек сто ве чи не ве о ма ко му ни ка тив ним 
и при јем чи вим за са вре ме не ре ци пи јен те. Да кле, фо кус ни је на њи хо вим жан ров ско-по е-
тич ким и стил ским ка рак те ри сти ка ма.
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916, но вем бра пр вог“ (црњански 1967: 197), не сум њи во су по ка за ли ве-
ли ки ка па ци тет за ра ди о фон ско тран спо но ва ње. То ме су до при не ле не 
са мо увек ак ту ел на те ма ти за ци ја еро са већ и све жи на обо стра но приме-
ње не мо де лов не тех ни ке у кон сти ту и са њу умет нич ког про се деа – како 
код Цр њан ског, та ко и у ра ди о фон ском из ра зу тек ста – а у ко ји ма доми-
ни ра ју прин ци пи фраг мен тар ног и ко ла жног об ли ко ва ња. На и ме, ову 
про зу, као и њен ра ди о фон ски из раз, об је ди њу ју и су ма тра и стич ке осо-
бе но сти про се деа, ко ји у на ра то ло шком сми слу ка рак те ри шу из ра зи та 
фраг мен тар ност и ко ла жи ра ње. Упра во ти по ступ ци ре ак ту а ли зу ју ову 
про зу и њен ра ди о фон ски из раз чи не ћи је са ста но ви шта ре цеп ци је 
ве о ма са вре ме ном и ак ту ел ном, по го то во са аспек та на ра тив ног мо де-
ло ва ња: асо ци ја тив но, не ли не ар но кон сти туи са ње тек ста тех ни ком која 
је има нент на ли ри ци (сло же не ме та фо рич не син таг ме као ре фре ни и 
лајт мо ти ви си мул та но и сло бод но се укљу чу ју у основ не се ман те ме 
на ра тив них фраг ме на та); ре ла ти ви за ци ја ау то ра ис ка за на по ли пер спек-
тив ном тех ни ком, по вре ме ним ме ша њем и уза јам ним про жи ма њем 
пер спек ти ве ак те ра и гла са при по ве да ча. 

Све та Вој во ди на у ми зан сцен ском де ко ру там бу ри це
Пр ви део ра ди о фон ског ом ни бу са до но си адап та ци ју но ве ле Све

та Вој во ди на. Ње на ко ла жно-фраг мен та ри стич ка ком по зи ци ја, ка рак-
те ри стич на за овај по ет ски опус М. Цр њан ског, ма хом је очу ва на и у 
ра дио-из вед би. Но ве ла је ком по но ва на у шест на ра тив них се квен ци 
од ре ђе них асо ци ја тив ним се ман те ма ма глав них ли ко ва но ве ле. Пре-
глед ком по зи ци о не си жеј не мре же с на зна ка ма основ них функ циј ских 
је зга ра ука зу је на то да је сва ка ко ре ла тив на се квен ца но ве ле бит но 
обе ле же на по јед ним глав ним ли ком или њи хо вим ка рак те ри стич ним 
од но сом с дру ги ма. Кон стру и са на је та ко да се на пла ну кон крет не 
ре ал не ак тив но сти или ста ња ју на ка ре флек ту ју ре ми ни сцен ци је ко је 
до но се си жеј не је ди ни це из про шло сти сва ког од њих. 

У ра ди о драм ском из ра зу очу ва но је свих шест је зга ра-функ ци ја 
при мор ди јал ног тек ста, као но си о ца „кич ме“ фа бу ле; у ра ди о фон ском 
тек сту на чи њен је из бор до бро ода бра них и у се ми о тич ком сми слу нај-
по тент ни јих ка та ки тич ких на ра то ло шких функ ци ја, ко је, по прин ци пу 
јук ста по зи циј ског и/или дис тор зив ног „пу пље ња“ у кон тек сту је згро-
-функ ци ја и/или око њих – хро но то пи зи ра ју аку стич ку сцен ску сли ку, 
до ча ра ва ју ње ну ат мос фе ру и шти мунг, ка рак те ри шу ли ко ве и си туа ције. 
С тим у ве зи, ево пре гле да основ не ли ни је фа бу ле и си жеј них чво ри шта 
Све те Вој во ди не као се кун дар ног, ра ди о фон ског тек ста, са фраг мен тар-
ном ци та ци јом кључ них вер бал них ис ка за за јед нич ких и при мор ди-
јал ном и се кун дар ном тек сту:
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I. Пан та По пић, ва ро шки ка пе тан: кро ки ста ту са и ка рак те ра; нар ци-
со и дан, ње гов пор трет, при ро да, на ви ке, по на ша ње; по ро дич не при ли ке: 
• ра ди о фон ски пер фор ма тив: Пан та по ау то ма ти зо ва ном ју тар њем 

жа мо ру пи је ју тар њу ка фу у ко ју је „спу стио пет гру ме на ше ће ра“ 
(црњански 1967: 220), од ла зи у бер бер ни цу да га об ри ју, раз ми шља 
о то ме ка ко га „же на му чи“. 

II. Ми ле ва, Пан ти на су пру га: пор трет, ка рак тер; ро ман тич на, сен-
ти мен тал на, по ву че на; не срећ на „ја ло ви ца“; брач не не су гла си це и по-
ја ча но не сла га ње с му жем; Ми ле ва окре ну та цр кви:
• ра ди о фон ски пер фор ма тив: Ми ле ва при ла зи сто лу и си па мле ко. 

„Крај шо ље је ста јао за њу гру мен бе ла ше ће ра што јој је муж оста вио. 
Го спо дар Пан та је ме тао у сво ју ка ву пет, а њој оста вљао, већ го ди на-
ма, је дан гру мен. Он је др жао ше ћер за бра вљен, а све је кљу че ве но сио 
со бом“ (црњански 1967: 221). У том кон тек сту она се се ћа да на љуба ви 
са Пан том, свад бе и пр ве брач не но ћи, ње ног сен ти мен тал но-ро ман-
тич ног по вла че ња у ли те ра ту ру и те а тар и исто вре ме ног ра зи ла же ња 
брач ног пу та: она се опре де љу је за умет ност, а Пан та за „умет ни це“ 
– глу ми це. Ми ле ва је „зна ла и сад да је оти шао да се об ри је и на ми-
ри ше, па ће он да ‘оној’ [...] Па не ка, му шко је“ (црњански 1967: 223). 

III. Је ла, глу ми ца: раз врат на, про ра чу на та, по на ша њем ис ка че из 
окви ра па три јар хал ног мо ра ла; се квен ца Је ли ног за во ђе ња Пан те; Је ла 
же ли да се удо ми и стек не ма те ри јал ну си гур ност: 
• ра ди о фон ски пер фор ма тив: у Пан ти ној љу бав ној по се ти Је ли кроз 

ди ја лог се за па жа Пан ти на на ме ра да ис пу ни обе ћа ње ко је јој је дао 
– да ће оте ра ти же ну, али то још не мо же „од све та“. Исто вре ме но, 
Је ла, се ћа ју ћи се, при ча свој жи вот ни пут пу ту ју ће глу ми це. 

IV. Рас пет из ме ђу жуд ње и па три јар хал ног мо ра ла, из ме ђу Ми ле ве 
и Је ле – Пан та пи јан чи у ка фа ни; по ли тич ко об зор је; по че так епи ло га 
кроз мут но при се ћа ње:
• ра ди о фон ски пер фор ма тив: Пан та у ка фа ни. „У ње му се бу ди не ки 

стра шан бес на обе те же не“ (црњански 1967: 227). Рас пет из ме ђу њих 
– из ме ђу по тре бе да до не се од лу ку да пр ву оте ра и дру гу, ко ја га је 
за ве ла, до ве де у ку ћу – пи јан чи, чи не ћи то уз ба ха на ли је ко јих се не 
се ћа до бро.

V. Мак са Ше пић – Кирш нер, тр го вац, Пан тин таст: кро ки ре ка пи-
ту ла ци ја ње го вог по ро дич ног жи во та, а у ве зи са уда јом кћер ке Ми ле ве; 
до ла зак Ми ле ве оче вој ку ћи, њен су срет с оцем – на кон што ју је Пан та 
ис те рао из брач ног до ма: 
• ра ди о фон ски пер фор ма тив: Мак са Кирш нер, ува же ни ва ро шки трго-

вац, се ћа се ка ко је ра до удао кћер ку је ди ни цу, а са да ра но за тва ра 
рад њу и од ла зи да лег не, слу те ћи не ко зло. „Био је баш за дре мао кад 
се за чу лу па на ка пи ји [...] Ско чи и отво ри вра та. Та мо је ста ја ла њего-
ва кћи, са рас пле те ном раз ба ру ше ном ко сом, у па пу ча ма, по лу го ла 
[...] Го спо дар Пан та По пић, ва ро шки ка пе тан, оте рао је сво ју вен ча ну 
же ну“ (црњански 1967: 236). 
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VI. Нов, за јед нич ки жи вот оро ну лог Пан те с не вен ча ном же ном 
Је лом ко ја оче ку је њи хо во де те; Пан та не ме ња ћуд: 
• ра ди о фон ски пер фор ма тив: „Но ћу ка да би он ле жао бу дан и му чен 

од по тај не гро зни це ко ја му је до шла оне стра шне и за мр ше не но ћи, 
она (Је ла) би му при шла, се ла на ње го ву по сте љу и они би се гр ли ли 
и љу би ли, гу ше ћи се [...] Му чи ла га је да се вен ча с њом [...] до тр ча му 
јед ног да на сва у сме ху [...] и ша ну му не што на ухо. Она до би из глед 
мла де мај ке “ (црњански 1967: 238). Жи вот се по ла ко нор ма ли зо вао 
и ушао у сво ју сва ко дне ви цу. Пан та се опо ра вио и по ла ко по чео да 
ус по ста вља иден ти чан од нос пре ма дру гој же ни, ка кав је, сво је вре ме-
но, имао и са пр вом: „Го спо дар Пан та спу стио је пет гру ме на ше ће ра 
у ка ву. А крај ње не шо ље ле жао је бео је дан гру мен за њу што јој бе ше 
оста вио муж“ (црњански 1967: 239). 

Прет ход ни пре глед ука зу је на то да је на зна че на ком по зи ци о на и 
си жеј на струк ту ра но ве ле у би ти очу ва на и да је ње на адап та ци ја из-
ве де на на кон ге ни јал ним осно ва ма. Јук ста по зи циј ска и дис тор зиј ска8 
уре ђе ност тек ста ори ги на ла го то во је у пот пу но сти очу ва на и у ра дио-
-адап та ци ји, та ко да је и са ма струк ту ра на ра ци је но ве ле очу ва на го-
то во у це ло сти и у ра дио-дра ми. 

Све зна ју ћи ау тор, та ко нео сет но „из ме шан“ или „сто пљен“ с на
ра то ром, у ра дио-из вед би се три пли ци ра, та ко што се као при по ве-
да чи ја вља ју два му шка и је дан жен ски глас. У на из ме нич ном „при-
вид ном ди ја ло гу“ му шки гла со ви ка зу ју на ра тив ну струк ту ру у ве зи 
с пре у зе тим му шким ли ко ви ма, њи хо вим ста њи ма, раз ми шља њи ма, 

8 Јук ста по зи ци ја, као уни вер зал ни мон та жно-ком по зи ци о ни по сту пак об ли ко ва ња 
умет нич ке струк ту ре, под ра зу ме ва уре ђе ност тек стов них је ди ни ца по од ре ђе ном ре до сле-
ду, чи ме сам ре до след по ста је би тан па ра ме тар де фи ни са ња зна че ња, зна ча ја и по ру ке 
тек стов них је ди ни ца ор га ни зо ва них у ве ће тек стов не це ли не. О дис трак ци ји се го во ри ка да 
су зна ко ви јед не по ру ке раз ло мље ни, ра ста вље ни на сег мен те из ме ђу ко јих се ути ску ју, уба
цу ју зна ко ви дру ге по ру ке. Дис трак ци ја се ја сно очи ту је ка да је, при ме ри це, јед на при по вед на 
је ди ни ца са др жа ја (је згро-функ ци ја, ка та ли за тор) дуж лан ца по ру ке ко ју но си, ра ста вље на 
на сег мен те уме та њем де ло ва дру ге при по вед не је ди ни це; сва ки од тих сег ме на та, узет одво-
је но, ми мо ло гич ке це ли не ко јој при па да – не мо же да се раз у ме. Исто је и са се квен ца ма: 
је ди ни це јед не се квен це, иа ко чи не це ли ну на ра зи ни са ме се квен це, мо гу се одво ји ти јед не 
од дру гих уме та њем је ди ни ца ко је при па да ју дру гим се квен ца ма, та ко да функ циј ска рази на 
по при ма „ис пре пле те ну“ струк ту ру фу ге. Дис трак ци ја, та ко, прин ци пом раз два ја ња-про жи-
ма ња дис кур са на ни воу при по вед не ра зи не, при по вед ном тек сту да је спе ци фич но обе леж је. 
„На тај на чин дис трак ци ја усме ра ва ‘хо ри зон тал но’ чи та ње, док му ин те гра ци ја прет по ста-
вља ‘вер ти кал но’ чи та ње. По сто ји не ка вр ста струк тур ног ‘ше па ња’, по пут не пре ста не игре 
мо гућ но сти чи ја пул са ци ја да је при по вед ном тек сту ‘то нус’ и енер ги ју“ (уп. Barthes 1983: 
129). Та ко се јук ста по зи ци ја и дис трак ци ја ја вља ју као основ не си ле ко хе рен ци је при по вед не 
ра зи не. Дис трак ци ја је има нент на на ро чи то фраг мен та ри стич кој дра ма тур ги ји и не ли не ар
ној мон та жи. С об зи ром на то да се адап ти ра њем тек ста не ми нов но ме ња и струк ту ра ори-
ги нал ног пред ло шка, си гур но је да се и на нов на чин ус по ста вља ју сна ге јук ста по зи ци је и 
дис трак ци је (кошниЧар 2013: 22–23).
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ак тив но сти ма, од но си ма, осо би на ма, ка рак те ром, од но сно ка зу ју све оно 
што је кроз на ра ци ју ве за но за се ман тем му шких ли ко ва. Жен ски глас 
до но си на ра ци ју ве за ну за се ман тем два глав на и, по сво јој при ро ди, 
опо зит на жен ска ли ка. 

Ова кав на чин екс пли ка ци је на ра тив ног са др жа ја пу тем „при вид ног 
ди ја ло га“ уз до след но по што ва ње при мор ди јал не гра ма тич ке струк-
ту ре син так се и тек ста у це ли ни – уно си осе ћа ње жи во сти у про цес 
ре ци пи ра ња, по ја ча ва кон цен тра ци ју, а ујед но до но си и не из ме ње ну 
ори ги нал ну ин фор ма ци ју. 

Са мо спо ра дич но и у пот пу ном скла ду с да то сти ма ори ги нал ног 
тек ста, по је ди ни ли ко ви се екс по ни ра ју и кроз ди рек тан го вор, би ло у 
кон тек сту мо но ло шке фра зе, би ло у кра ћим ди ја ло шким фраг мен ти ма 
(Пан та, Ми ле ва, Је ла, Мак са Ше пић). 

Ме ђу тим, нео п ход но је ис та ћи ве ли ки не до ста так овог сег мен та 
ра ди о фон ског ом ни бу са ко ји ни је у до вољ ној ме ри ис ко ри стио ве ли ке 
мо гућ но сти ин фор ма на та при мор ди јал ног тек ста. На и ме, го то во сва 
хро но топ ска од ре ђе ња у но ве ли, бо га то ра су та по це лој ње ној тек сту ри, 
спо ра дич но и ин ди ка тив но – у ра ди о фон ском из ра зу су оста ла „не-
озву че на“, не ви дљи ва, сцен ски не ре а ли зо ва на, не у по тре бље на. На при-
мер, хро но топ ске ин ди ци је при мор ди јал ног тек ста ти па: 

Бе ше то у јед ном гра ди ћу јед ног мо крог ју тра, пред про ле ће... Он 
је био сам у со би и на мр го ђен, цар ски чи нов ник; бер бер ни ца; ка фа на; 
Ми ле ва крај сто ла то чи мле ко и ста вља гру мен бе ла ше ће ра; Ми ле ва 
је ра до од ла зи ла у цр кву на ве чер ње; спа ва ћа со ба Ми ле ви на; од ла зе ћи 
у по се ту Је ли, Пан та про ђе кроз дво ри ште пу но ку ти ја, сан ду ка и за ђе 
у је дан мра чан ход ник па за ку ца; Пред вра ти ма је у јед ном ма лом каве-
зу чу ча ло пет ма лих ку чи ћа. Он уђе у мрач ну со бу [...] Је ла узе ци га ре ту 
и при па ли; Мак са Ше пић за тва ра ду ћан; при зор са од бе глом кће ри на 
кућ ном пра гу у па пу ча ма; Је ла у бе лим чип ка ма и ве шу ула зи ла би у 
со бу док би Пан та за кљу ча вао „цу кер бик слу“; спу шта ње пет ње го вих 
и јед ног ње ног бе лог гру ме на ше ће ра – у ка фу,

у ра дио-из вед би овог про зног де ла су аку стич ки „нео жи вље не“, осим 
што је по не ка хро но топ ска мар ка ци ја за др жа ла са мо из вор ну, при мор-
ди јал ну вер бал ну екс пли ка ци ју. Но, ја сно је да је сам текст пру жао мо-
гућ но сти за бо га ту ра ди о фон ску хро но то пи за ци ју и то ка ко спот-ефекти-
ма и шу мо ви ма, та ко и ре а ли стич ким и су ге стив ним ефек ти ма. Уме сто 
то га, ре ди тељ се од лу чио да це ло ку пан вер бал ни слој ра дио-дра ме по-
ста ви на пло шно озву чен ми зан сцен – на му зич ки бек гра унд, ти хог ру-
ба то пре би ра ња там бу ри це по ста ро град ским пе сма ри ца ма и ба на ћан ском 
ко лу, да ју ћи та ко це лој аку стич кој струк ту ри се тан, че жњив, по ма ло 
ме лан хо ли чан и, исто вре ме но, иро нич но-сен ти мен тал ни тон. 
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Лајт мо тив ске се квен це код Цр њан ског има ју из ра зи то об је ди ња-
ва ју ћу функ ци ју у сми слу за о кру жи ва ња – отва ра ња (по чет ка) и за тва-
ра ња (кра ја) ци клу са-це ли не.9 Та ко је и са лајт мо тив ском се квен цом 
„гру ме ња бе лог ше ће ра“ ко ји Пан та, др же ћи га под кљу чем, сва ко днев-
но де ли не јед на ким та ло ви ма: се би пет, сво јој пр вој па и дру гој су пру-
зи по је дан – нај ин ди ка тив ни ја је се квен ца ко ја ис кљу чи во по ступ ком 
глав ног ак те ра из у зет но ду бо ко и сту ди о зно об ја шња ва те жак Пан тин 
ка рак тер нар ци са, та штог и шкр тог чо ве ка ко ји, во ле ћи ис кљу чи во се бе 
и без спо соб но сти да се да је, из у зи ма ју ћи крат ко трај не за но се – све 
при сут не, па и дру гу же ну, под ре ђу је се би, сво јој во љи, по пут ства ри, 
пре ћут но је на во де ћи на бес ком про ми сну по слу шност. 

Тим „за ше ће ре ним“ лајт мо ти вом по чи ње но ве ла; њи ме по чи ње 
дру га ко ре ла тив на се квен ца о су пру зи Ми ле ви, а њи ме се и за вр ша ва 
но ве ла – с тим што са да Је лу, дру гу, али не вен ча ну су пру гу, иа ко „са 
че дом под ср цем“ за ти че мо опет са јед ним гру ме ном ше ће ра – „што 
јој бе ше оста вио муж“ (црњански 1967: 239). С тим уве зи, и Пет ко вић 
за па жа да по на вља ње код Цр њан ског има уло гу об је ди ња ва ња из ве сне 
це ли не.10 

По ста је очи глед но да су глав ни узрок брач ном не у спе ху при ро да 
и на рав Пан ти на, но па три јар хал ни мо рал га ипак оправ да ва: „Па нека 
– му шко је“ (црњански 1967: 236). Кру жни ток ком по зи ци је се за тва ра, 
а отва ра се те шка слут ња о, из гле да, не ми нов ном, али ла га ном и си гур-
ном про па да њу и ове (ван)брач не ве зе. И у ра дио-дра ми ис по што ва на 
је ова трој на по зи ци ја лајт мо ти ва. Ме ђу тим, и он је пре зен то ван са мо 
вер бал но. Нео спор но је да би звуч ни-спот и ре а ли стич ки аку стич ки 
ефек ти, го то во без ре чи, мо гли до при не ти да се на ра ди о фон ски ау тен-
тич ни ји на чин оства ри сна жни ји естет ски учи нак. 

Јет кост Апо те о зе на ру ба ту ла га ног ба на ћан ског ко ла 
Цен трал но ме сто у ра ди о драм ском трип ти ху При че о му шком 

за у зи ма адап та ци ја Апо те о зе. 
У ра ди о фон ском из ра зу Апо те о за је об ли ко ва на по чи та лач ком 

кљу чу Раст ка Пе тро ви ћа, да кле као „цео рат, стра шни, кр ва ви, су блим-
ни рат, ис под ре чи оно га ко ји ди же ча шу у по кој ду ше Про ке На ту ра-
ло ва, ће сар ског ка пла ра ко га су стре ља ли“ (петровић 1930: 4). Апо те
о зом је, и то у оба ме диј ска из ра за (при мор ди јал ном и ра ди о фон ском), 
на спе ци фи чан на чин те ма ти зо ван и об је ди њу ју ћи мо тив – еро ти зам, 

9 Вид. чу ве ни текст Ју ри ја Ми хај ло ви ча Лот ма на „О мо де лу ју ћем зна че њу пој ма ‘кра ја’ 
и ‘по чет ка’ у умет нич ким тек сто ви ма.“ Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да бр. 23 (1974): 481–485. 

10 Вид. сту ди је Н. Пет ко ви ћа Ли ри ка Ми ло ша Цр њан ског и Лир ске епи фа ни је, Ми ло ша 
Цр њан ског.
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и то пу тем то по са јав не ку ће као из ра зи то екс пре си о ни стич ког мо ти ва.11 
У та квом при ка зу ра та, при су тан то пос јав не ку ће још ви ше пот цр та ва 
сву муч ни ну и му ку ра та, при ка зу ју ћи га ого ље но и из вор но у свој ње-
го вој по ра жа ва ју ћој бе ди. Због то га су и фор ма здра ви це и сам на слов 
тек ста ви ше не го ци нич ни и ап сурд ни, а са ста но ви шта са вре ме не 
ре цеп ци је из у зет но са вре ме ни, ак ту ел ни и све жи!

Ова крат ка про за, али као са ће пу на по ет ског на бо ја, ре а ли зу је се 
кроз два основ на ти па књи жев ног го во ра – лир ски и на ра тив но-про зни, 
ко ји се ме ђу соб но сме њу ју, про жи ма ју и пре пли ћу. У том сми слу струк-
ту ру Апо те о зе ка рак те ри шу два асо ци ја тив на ни за на об ли ков ној рази-
ни: је дан ор га ни зу је „свој“ део гра ђе на на чин уо би ча јен за пе сни штво, 
док дру ги то чи ни ма ни ром фраг мен тар не про зе. Кон крет но, при ча о 
суд би ни при по ве да че вог-пе сни ко вог дру га Про ке На ту ра ло ва:

– „ге не рал штаб ног ка пла ра слав не ар ма де беч ког ће са ра – Ба на ћа-
ни на ‘Фон Ке кен да’“, ко ји је с ба на ћан ским пу ком про шао све ужа-
се ра та и ко ји је про сти тут ки пла тио сто ди нар ку да га за ра зи си-
фи ли сом и ти ме ода брао бол ни цу јер ви ше ни је хтео у бој про тив 
бра ће сво је. О про сти тут ки ко ја га је из да ла, због че га му је су ђе но 
и због че га је стре љан под бар ја ци ма цр но-жу тим, хаб збур шким 
 1916. но вем бра пр вог. Ко ји је пред смрт, це ли ва ју ћи слав ску ико-
ни цу Све тог Јо ва на по ру чио да му, као по след њу же љу, на по вратку 
са стре ља ња от пе ва ју ба на ћан ски бе ћа рац и од и гра ју ко ло! 

дис крет но је уком по но ва на у лир ски, ви со ко асо ци ја тив ни текст ком-
пле мен тар них мо ти ва из ба на ћан ског жи во та:

– ба на ћан ског сме ха и пе сме, пра зни ка и сла ва; зво на за „ју тре ње“ 
кад сун це гра не, бе лог кру ха и вру ће по га че, ми ри са бе лог жен ског 
ру бља, же на, се ста ра, мај ки ба на ћан ских... 
При ча о жи вот ној суд би ни Про ке На ту ра ло ва, из де ље на у ана хро-

не фраг мен те ко ји се то ком те по ноћ не, је два пет на е сто ми нут не здра-
ви це кон сти ту и шу у це ло ви ту фа бу лу, пре пли ће се са над вре мен ским 
асо ци ја тив ним мо ти ви ма ба на ћан ског жи во та и оби ча ја, у ко ји ма се 
са свим ле по ова пло ћу је осно ва су ма тра и стич ког, фраг мен тар но-ко ла-
жног мо де ло ва ња на ра тив ног, нпр. тех ни ком оне о би ча је ног јук ста по-
зи ци о ни ра ња и дис тор зи је: пре но ше њем де ла са др жа ја из јед не у дру-
гу дис тор зич но по зи ци о ни ра ну ре че ни цу (ре че ни це из раз ли чи тих 
хро но ло шких ни зо ва...); го то во шо кант ном ме та фо ри за ци јом мо ти ва 
пу тем ок си мо рон ског асо ци ра ња, ма хом по кон тра сту, су прот но сти и 
вр ло „уда ље ној“ срод но сти. На тај на чин се у мен тал ном фил му ре ци-

11 Мо тив јав не ку ће у при чи Рај М. Цр њан ског те мат ски за у зи ма цен трал но ме сто; 
ме ђу тим, она ни је увр ште на у збир ку При че о му шком, иа ко се стил ски, те ма ти ком и по 
вре ме ну на стан ка – у њу укла па. 



53

пи јен та фор ми ра ком плек сна, по ли сло је ви та и ви ше стру ко раз ло мље-
на асо ци ја тив на мре жа, ко ја, по прин ци пу не ли не ар не мон та же, ка леи-
до скоп ски „иси ја ва“ ко ла жне мен тал не сли ке, омо гу ћа ва ју ћи „ва тро мет“ 
естет ског до жи вља ја. Упра во је асо ци ја тив ност при мар ни мо де ла тив-
ни прин цип лир ског на ра тив ног кон тек ста у де лу М. Цр њан ског. Ка да, 
при ме ри це, ди же „ча шу ка пи ја ма, у не де љу, кад зво на зво не и до ла зе 
же не, се љан ке. Ми ри су ру бља, жен ског и бе лог кру ха, из ко јег ћар ли ја 
бо гат ство ба нат ског жи та и сме ха Ба на ћа на“ (црњански 1967: 200) – 
пр ви део од лом ка (до тач ке) – асо ци ра све ча ну па три јар хал ну ат мосфе-
ру у ко јој про ти че благ дан, у ко јој је све чи сто, до те ра но, ка да се спре ма 
до бар за ло гај и из но си до бра ка пљи ца. Због све га то га се, ин ди рект но 
и ди рект но (по ми ња њем же на), у дру гом де лу ци та та, асо ци ра бе ло 
ми ри сно жен ско ру бље (ко је се по ста ром оби ча ју ме ња ло су бо том по сле 
„ве ли ког ку па ња“ ка да су се пра ле и ко се, те би не де љом све би ло пот-
пу но чи сто). Ру бље, у оно вре ме из ра ђи ва но ма хом од бе лог штир ка ног 
плат на, као и сам по јам же не, као сим бо ла плод но сти, до бро те, бе ри-
ће та... – да ље асо ци ра ју пе сни ка на бе ли крух (до бра као крух, ка же 
се и са да у на ро ду) из ко јег ћар ли ја (као из ми ри сног ру бља) – бо гат ство 
ба нат ског жи та и сме ха (као из ра за ра до сти и при јат но сти на ком плек-
сну си ту а ци ју на ве де ну у ци та ту). 

Сло бод ним асо ци ја ци ја ма и па ра ле ли зми ма на сли чан на чин пе-
сник до ла зи до гро теск но-над ре ал них син таг ми по пут „гној них ка ран-
фи ла“ (црњански 1967: 200) или це лих ре че ни ца: „Зид је био тек окре-
чен, бео као овај чар шав, по ко ме су пр сну ле ру ме не мр ље ње го вог 
мо зга и кр ви, ру ме не као ове мр ље пи ја ног ви на мог“ (црњански 1967: 
197); (бео: зид, чар шав; пр сну ти: ви но, крв, мо зак; ру ме но: ви но, крв, 
мр ље: ви но, крв). Це ла си ту а ци ја Апо те о зе, ар ти ку ли са на у здра ви чар-
ском то ну (а здра ви ца је има нен ци јом сво јом окре ну та жи во ту) у сла ву 
муч не суд би не по кој ни ка – овај лир ски текст чи ни фан та зма го рич ним 
и до ап сур да за о штра ва ег зи стен ци ја ли стич ку про бле ма ти ку. 

При ре ђе на за ра дио-из вед бу, ис кљу чи во по ступ ком ели ми на ци је 
по је ди них фраг ме на та, Апо те о за гу би ши ри ну сми сла и зна че ња, а 
зна чај но јој се оси па и по ет ско-естет ски на бој. Дра ма тург је, на и ме, 
из бо ром фраг ме на та до ми нант но ре спек то вао са мо је дан, и то про зно-
-на ра тив ни сег мент тек ста, очу вав ши основ ну фа бу лу не по сред но 
ве за ну за суд би ну Про ке На ту ра ло ва. Ме ђу тим, сви лир ски фраг мен-
ти ве за ни за ба на ћан ски жи вот и оби ча је, пу ни ви та ли зма, плод но сти 
и ти хе сна ге, све сти о иден ти те ту и на ци о нал ном би ћу, не са мо да се 
спрам прет ход но по ме ну тог суд бин ског фа ту ма Про ке На ту ра ло ва 
по ста вља ју као сна жан по ет ски кон тра пункт, већ и по сред но об ја шња-
ва ју и ту ма че „би ће“ ти хог, јет ког и стал ног от по ра овог ју на ка, ко ји му 
је жи вот учи нио тра гич ним. Но, ти фраг мен ти ни су ушли у струк туру 
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ра ди о фон ске из вед бе Апо те о зе. Сто га, ра дио-адап та ци ја ни при бли-
жно не ма ону асо ци ја тив ну опа ле сцен ци ју и по ет ску сна гу свој стве ну 
ори ги на лу. Фак тич ки, дра ма тург и ре ди тељ ни су ис по што ва ли онај 
ми ни мум зах те ва на ра тив не ра зи не (кључ не је згро-функ ци је, хро но-
топ ске мар ке ре – ин фор ман те, ин ди ци је ат мос фе ре, шти мун га...) ко ји 
омо гу ћа ва успе шан „кон ге ни јал ни пре вод“ иде је и ду ха де ла, а не са мо 
основ не фраг мен те фа бу лар но-асо ци ја тив ног ни за, ко ји, на рав но, сам 
по се би, ни је га ран ци ја ва лид но сти це ло куп ног но вог ар те фак та. 

Ипак, у осно ви, јук ста по зи циј ско и дис тор зив но уре ђе ње ори ги-
нал ног тек ста (пре све га ње го вих функ циј ских је зга ра), ма да у дра ми 
знат но мо ди фи ко ва но, још увек је у гра ни ца ма „очу ва ња сми сла ори-
ги нал ног пред ло шка“, та ко да са њим ко ре спон ди ра на кон ге ни јал ним 
осно ва ма. 

Глав ни лик, „сто пљен“ с при по ве да чем и им пли цит ним ау то ром, 
сна жни је не го у би ло ко јој дру гој лир ској про зи об у хва ће ној При ча ма 
о му шком, ову „су же ну“ вер зи ју Апо те о зе екс пли ци ра мо но ло шки, 
до след но је бо је ћи ба на ћан ским из го во ром, што да ка ко про из ла зи из 
има нен ци је са мог тек ста. Без ика квих по ку ша ја аку стич ке хро но то-
пи за ци је и ин ди ци ра ња на ра тив ног то ка аку стич ким ефек ти ма (за шта 
ори ги нал ни текст по тен ци јал но пру жа ве ли ке мо гућ но сти), це ла вер-
бал на струк ту ра екс пли ци ра на је на фо ну дис крет ног му зич ког де ко ра 
(кро ки аку стич ког ми зан сце на у функ ци ји ин ди ка то ра основ не ба на-
ћан ске и вој во ђан ске ат мос фе ре) а ко ји чи ни ру ба то ин тер пре ти ра на 
фра за јед ног ла га ног, ши ро ког и сет ног ба на ћан ског ко ла на там бу ри ци 
(сим бо лу ба на ћан ске пе сме и ве се ља). 

Ве ли ки дан на ки ко ту по тен ци јал не уда ва че 
При ча Ве ли ки дан ко ја за тва ра пр ви ком по зи ци о ни ци клус Иза ви

дов дан ске за ве се ујед но је по след њи део ра ди о фон ског ом ни бу са. Те-
ма ти зу је, из ме ђу оста лог, од нос отац –кћер ка. По сто ји из ве сна слич ност 
из ме ђу го спо да ра Пе ре из ове при че и ва ро шког ка пе та на Пан те из 
Све те Вој во ди не, а она се по нај пре мо же уо чи ти у бе су ко ји се ја вља 
ка ко код јед ног та ко и код дру гог, али и у то ме што Пан ту „му чи“ же на, 
док Пе ру „му чи“ кћер ка. Њих дво ји цу пак не му чи кон крет на осо ба, 
већ је то: у Све тој Вој во ди ни же ни но по сто ја ње, од но сно „ти хо го во-
ре ње“ кћер ке оцу у Ве ли ком да ну. До дат но, при су тан је исти обра зац 
по на вља ња ре че ни ца („Му чи ла га је и кћи“, 204; „Она га је сва ки дан 
му чи ла“, 204; „ти хо га је му чи ла“, 205; црњански 1967), као и за ни-
мљи во по ста вљен лик кћер ке ко ја до ми ни ра сво јом нео бич но шћу. Са 
аспек та ту ма че ња ерот ског, мо же се про бле ма ти зо ва ти „кћер кин“ до ста 
отво рен, „сло бо дан“ од нос пре ма му шкар ци ма, не тр пе љи вост пре ма 
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уда ва ча ма, као и го то во ко ми чан из глед: „Бе ше ру жна, али то она није 
зна ла. Су ха, са но га ма тан ким као шта по ви, ишла је вр ло сме шно, ње-
ном су се хо ду сме ја ли сви, али то она ни је зна ла“ (црњански 1967: 206). 
Про во ка тив ним се чи не и сам за вр ше так при че, тј. од би ја ње оца да отво-
ри вра та и пр ви че сти та кћер ки ве рид бу, као и по ре кло увре ђе но сти 
ко ју пи сац су ге ри ше, а ко ја, мо же би ти, ко ре не има у про ме ни на чи на 
оп хо ђе ња на ре ла ци ји отац –кћер ка, ко ја је то ком вре ме на на ста ла; јер 
„док бе ше ма ла он је [...] по цео дан се део, играо се с њом и љу био је“, 
а по што је кћер од ра сла, она „го то во пре ста ла да го во ри са њим (оцем)“ 
(црњански 1967: 204). 

У ра ди о фон ском ом ни бу су, Ве ли ки дан је са прет ход не две но ве ле 
ко је су ушле у струк ту ру ра ди о фон ске адап та ци је, по ве зан те мат ски 
– ак ту а ли зо ва њем му шко –жен ских од но са, кон крет но, од но са оца и 
кћер ке, као и ком плек сног жи во та вој во ђан ског се ла два де се тих го ди-
на про шлог ве ка. 

Кру жни ком по зи ци о ни на ра тив ни мо дел12, ка рак те рис ти чан за рану 
про зу Ми ло ша Цр њан ског, огле да се и у но ве ли Ве ли ки дан. Струк ту-
ри ра на је та ко да ње не основ не је згро-функ ци је, ко је да кле кон сти ту-
и шу кич му фа бу ле – „отва ра ју“ од но сно „за тва ра ју“ фраг мен та ри стич ке 
при по вед не кру го ве, фор ми ра ју ћи „ве зив на“ чво ри шта за на ред не се-
квен це, по пут „на ра тив ног пре се ка“ ко ји је за јед нич ки за прет ход ну 
и на ред ну при по вед ну се квен цу и чвр шће их по ве зу је у це ли ну фа бу-
лар ног ни за. 

Пр ва ко ре ла тив на на ра тив на се квен ца, чи стог хро но ло шки сук це-
сив ног, ви зу ел но ве о ма упе ча тљи вог раз во ја рад ње – с мал тре ти ра њем 
и из вр га ва њем јав ном ру глу „де бе лог на чел ни ка“ ко је га ја ши То ма 
Са пун, глав ни бун та џи ја и „ми ро ђи ја у сва кој чор би“ – пот пу но је из о-
ста вље на из струк ту ре ра дио-дра ме. Та се квен ца – иа ко прет хо ди дру гој 
(у ко јој се пот пу ни је го во ри о при ро ди, ка рак те ру и ли ку То ме По ли ћа 
зва ног Са пун) – јук ста по зи ци јом и на ра ци јом ко ја те жи да из све при-
сут не кон стант но сти пре ра сте у пер фор ма тив ну пре зен та ци ју, са мо 
из о штра ва То мин лик у кон тек сту га здач ко-ку лач ког пре ви ра ња се о-
ско-па ла нач ког вој во ђан ског мен та ли те та и жи во та у пр вој че твр ти ни 
ово га ве ка. 

То ма По лић, као по тен ци јал на зва ни ца на ве че ри, по ве зу је и тре-
ћу, нај сло же ни ју ко ре ла тив ну се квен цу о удов цу и бив шем на чел ни ку 
га зда Пе ри Гр ку и ње го вој по ста ри јој кћер ци је ди ни ци На де жди, ве-
чи тој уда ва чи, са ко јом отац ни је мо гао да про на ђе за јед нич ки је зик. 

12 О то ме, на при мер, де таљ ни је пи ше Звон ко Ко вач у тек сто ви ма Ин тер пре та циј ски 
кон тек сти (Ри је ка: Из да вач ки цен тар Ри је ка, 1987) и По е ти ка Ми ло ша Цр њан ског (Ри је ка: 
Из да вач ки цен тар Ри је ка, 1988).
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На пре зент ској при по вед ној ра зи ни, у бо га тој ку ћи Пе ре Гр ка, при пре-
ма се ве че ра за до чек Mајора, по тен ци јал ног зе та, као и ње гов до ла зак 
с прат њом; ве че ра са број ним зва ни ца ма, те на го ве штај при стан ка 
На де жде и Mајора на ве рид бу. Па ра лел но с овим основ ним то ком рад-
ње, и уз де ли мич но на ра тив но (дис тор зиј ско) про жи ма ње, при по ве дач 
у по себ ним си жеј ним ре ми ни сцен ци ја ма, тзв. „џеп на ра ци  јом“, осве-
тља ва ли ко ве оца и кће ри, као и при ро ду њи хо вог по ре ме ће ног од но са. 

Ра дио-из вед бом је тре ћа ко ре ла тив на се квен ца знат но су же на – 
пре све га ап стра хо ва њем си жеј них је ди ни ца (ка та ли за то ри, ин ди ци је) 
са ка рак те ри за ци ја ма оца и кће ри и њи хо вог не сла га ња, као и функ ци-
је по зи ва То ме Са пу на на ту ва жну ве че ру: „Го спо дар Пе ра сме шио се 
при по ми сли ка ко ће То ма Са пун ста ја ти пред Mајором ма ло на де ран, 
и ка ко ће ма за ти ко су ви ном“ (црњански 1967: 210). 

Оштра ре дук ци ја, не са мо при по вед ног тек ста у це ли ни већ и функ-
ци о нал них је зга ра, да кле оних бит них за кон сти ту и са ње це ло ви то сти 
при мор ди јал не фа бу ле (нпр. ап стра хо ва ње ко ре ла тив не се квен це, је-
зга ра у ко ји ма се То ма Са пун ја вља у ко нек тив ној функ ци ји из ме ђу I 
и III се квен це, и већ по ме ну тих си жеа из по след њег при по вед ног фраг-
мен та) – до из ве сне ме ре је раз би ла ин те гри тет ка ко на ра ци је та ко и 
основ не фа бу ле но ве ле при ре ђе не за ра дио, та ко да ју је, на мо мен те, 
учи ни ла не ра зу мљи вом. Том ло шем учин ку узрок су, да кле, пре све га, 
не а де кват на дра ма тур шко-ре ди тељ ска ре ше ња (не ве шта ели ми на ци-
ја је згро-функ ци је са по чет ка при мор ди јал ног тек ста; од су ство, или 
не до во љан из бор ка та ли тич ких функ ци ја, ин ди ци ја и ин фор ма на та; 
гру би „ре зо ви“ и мон та жа ода бра ног тек ста). На тај на чин су до из ве-
сне ме ре на ру ше ни иден ти тет и по ет ско је згро са ме но ве ле, ма да је 
по сто ја ла вид на ин тен ци ја да се ње на ра ди о фон ска адап та ци ја из ве де 
на кон ге ни јал ним осно ва ма. 

По гле дај мо и де таљ ни ји пре глед на ра тив не гра ђе ко ја је из ори ги-
на ла увр ште на у струк ту ру ра дио-дра ме – основ не се квен це на ра тив-
них је зга ра пре у зе ти из при мор ди јал ног тек ста, а ко је су об у хва ће не 
ра ди о фон ском об ра дом Ве ли ког да на: 

I. То ма Са пун у ка фа ни бе ле жи по де лу зе мље се ља ци ма; у ка фан-
ском аку стич ком ми зан сце ну, ат мос фе ра обо жа ва ња ру ског ца ра, као 
и не сим па ти је за бољ ше ви ке – све кроз фраг мен та ри стич ке вер бал не 
ис ка зе и по ви ке.

II. Су же на фраг мен тар на сли ка жи во та и све та Пе ре Гр ка.
III. Су же на вер бал на ек фра за из гле да и ка рак те ра На де жде Пе тров-

на је. 
IV. До ла зак Mајора; ве че ра; епи зо да са вој ни ком; на го ве штај ве-

рид бе.
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Да кле, са ма струк ту ра при мор ди јал ног тек ста је у ра ди о фон ском 
об ли ку на ру ше на пре све га до след ном ели ми на ци јом ва жних фраг ме-
на та ко ји са др же на ра тив не ка та ли за то ре, ин ди ка то ре и ин фор ман те, 
а у при мор ди јал ном тек сту се на ла зе на по чет ку при че (пр ва фраг мен-
тар на це ли на). То је до ве ло и до по ре ме ћа ја јук ста по зи циј ског су од но са 
фраг ме на та и дру га чи је ди стри бу ци је ефе ка та дис тор зи је ме ђу пре у зе-
тим је згри ма, као и до по ре ме ћа ја ефе ка та струк ту ре си жеј не мре же. 

У овом де лу драм ског трип ти ха При че о му шком го то во у пот пу-
но сти је очу ва на из вор на син так са. Но ви на је у то ме што се, ина че, све
зна ју ћи ау торпри по ве дач, као и у пр вом де лу трип ти ха Све та Вој во
ди на, три пли ци ра кроз два му шка и је дан жен ски глас на ра то ра и то 
та ко да сег мен те ко ји се од но се на жен ске ли ко ве (На де жда, по па ди ја...), 
го во ри жен ски глас, док оста лу на ра тив ну гра ђу (ка ко у ве зи с од но си-
ма, до га ђа ји ма, ста њи ма, хро но то пи јом...) – на из ме нич но, уви ду „при-
вид ног ди ја ло га“, ре а ли зу ју дво ји ца на ра то ра (два му шка гла са). 

У де о ни ца ма у ко ји ма је на ра ци ја глав них ак те ра, ко ји су увр ште ни 
у струк ту ру ра дио-дра ме, ар ти ку ли са на кроз ди рек тан го вор – би ло у 
мо но ло шкој, или у ди ја ло шкој фор ми – тај прин цип је, углав ном, очу-
ван, та ко да они вер бал но ожи вља ва ју гла со ве То ме Са пу на, Пе ре Гр ка, 
На де жде Пе тров на је и Ма јо ра. 

По ма ло ар ха и чан го вор М. Цр њан ског чи ју струк ту ру из во ђа чи 
до след но по шту ју, бо је ћи га „ба нат ским из го во ром“, основ ни је иденти-
фи ка тор хро но топ ског кон тек ста дра ме, али без де таљ ни је ло ка ли за ције 
– ау тен ти за ци је, ам би јен та ци је и про стор но-вре мен ског ди мен зи о ни-
ра ња до га ђа ја но ве ле. У том сми слу на слу ћи ва ње основ не хро но топ ске 
струк ту ре при по вед ног тек ста у ра дио-из вед би омо гу ћа ва је ди но стал-
ни му зич ки де кор на там бу ри ци с „ба на ћан ским ко лом“ и ко ла жом му-
зич ких фра за по зна тих ста ро град ских пе са ма на аку стич ком бек гра-
ун ду, са спо ра дич ним аку стич ким ефек том жен ског ки ко та и му шког 
ка шља ња. Ујед но, му зич ки фон је ми зан сцен за мар ки ра ње основ не 
ат мос фе ре и шти мун га ком па ти бил них из вор ном тек сту. Ме ђу тим, 
аку стич ке ин ди ци је у овом ра ди о фон ском сег мен ту ни су раз ви је не. 
Из ра же на су, као што је ре че но, са мо два, и то спот-ефек та (ка шља ње, 
као аку стич ки гест ко ји ар ти ку ли ше Ма јор; ки кот по тен ци јал не вере-
ни це-уда ва че, ко ји ар ти ку ли ше На де жда, та ко ђе као аку стич ки гест – а 
све ску па има нент но ори ги нал ном тек сту). Но, све оста ле мо гућ но сти 
ко је ну ди но ве ла, у сми слу ар ти ку ла ци је на ра тив ног пу тем аку стич ких 
ефе ка та (ат мос фе ра у ка фа ни при по де ли зе мље, ки ша, бла то на се о ским 
ули ца ма, На де жди не сви ле не ха љи не, ат мос фе ра на ве че ри, си ту а ци ја 
у шта ли где Ма јо ров по сил ни гла ди те ле и кра ву...) – оста ле су, до след-
но, не ис ко ри шће не. 
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Ба на ћан ска се та Иза ви дов дан ске за ве се  
оро ну лих по ро ди ца 

Ра ди о драм ски трип тих При че о му шком, као ау тох то но аку стич-
ко де ло, фор мал но је за о кру жен и естет ски об је ди њен исто род ним 
му зич ким де ко ром од ру ба то из ве де них фраг ме на та ста ро град ских 
пе са ма и ба нат ско-ба чван ске ин стру мен тал не, сет не и јет ке, из вор не 
му зи ке на там бу ри ци. Иста му зич ка фра за обе ле жи ла је ка ко сам по-
че так и крај ра ди о драм ског трип ти ха, та ко и ин тер ме ца – „раз ме ђа“ 
из ме ђу дра ма ти за ци ја Све те Вој во ди не, Апо те о зе и Ве ли ког да на. 

Иден ти чан је и при ступ фраг мен та ри стич ког на чи на дра ма ти за-
ци је иде је Све те Вој во ди не и Ве ли ког да на углав ном до след ним, спо ра-
дич но не до вољ но ве штим, по што ва њем еле ме на та на ра тив них ра зи на 
(функ ци је, рад ње – ли ко ви; при по ве да ње) у оној ме ри ко јом се обез-
бе ђу је „основ на идеј на пре во ди вост“ тек ста у дру ги ме диј. На ра тор из 
при мор ди јал ног тек ста је зна чај но мо ди фи ко ван у ра ди о фон ској ар ти-
ку ла ци ји. У обе ма по ме ну тим адап та ци ја ма он је три пли ци ран у два 
му шка и је дан жен ски глас, у на из ме нич ном сле ду, фор ми ра ју ћи та ко 
„при вид ни“ ди ја лог и уно се ћи сво је вр сну жи вост у це лу ин тер пре та-
тив ну ра зи ну де ла. У том сми слу, а за раз ли ку од адап та ци је Апо те о зе 
– јед но стра но и не при ме ре но са же те фа бу ле о суд би ни Про ке На тура-
ло ва – Све та Вој во ди на па и Ве ли ки дан (исти на са не ја сно ћа ма ко је се 
спо ра дич но раз от кри ва ју на ра зи ни рад ње, до га ђа ја и ак тан ци о не функ-
ци је То ме Са пу на) – у кон тек сту овог ра ди о драм ског трип ти ха углав-
ном су успе шно очу ва ли по ет ски дух и естет ско би ће ори ги нал ног 
умет нич ког пред ло шка; ме ђу тим, без пре тен зи ја да се на ау тен ти чан 
на чин по твр де и као ар те факт ви со ких ра ди о фон ских ква ли те та. Ме-
ђу тим, иа ко је ра ди о фон ски трип тих фор мал но-тех нич ки, од но сно 
на ра то ло шки-мо де ла тив но, да нас вр ло ак ту е лан – оче ки ва ња на пла ну 
очу ва ња ау тен тич не фа бу ле из вор ног тек ста су би ла ве ћа; упра во је то 
глав ни раз лог што се ње го ви до ме ти по ма ло гу бе на ру бо ви ма хо ри-
зон та оче ки ва ња ау ди то ри ју ма. 

* * *
Ра ди о фон ски трип тих При че о му шком, на стао се дам де се тих го ди-

на про шлог ве ка по исто и ме ној збир ци ра не при по вед не про зе Ми ло ша 
Цр њан ског – ре а ли зо ван је као ко ла жни из бор и фраг мен та ри стич ки 
микс нај у пе ча тљи ви јих те мат ско-мо тив ских аспе ка та из пр вог под те-
мат ског сег мен та При ча, и то под об је ди њу ју ћим на сло вом Иза ви дов
дан ске за ве се (три при че: Све та Вој во ди на, Апо те о за и Ве ли ки дан).

Ову про зу, као и њен ра ди о фон ски из раз, об је ди њу ју, пре све га, 
су ма тра и стич ке осо бе но сти про се деа, ко ји, у на ра то ло шком сми слу, 
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ка рак те ри шу из ра зи та фраг мен тар ност и ко ла жи ра ње. Упра во ти по-
ступ ци ре ак ту а ли зу ју овај ин тер ме ди јал ни умет нич ки ди мер чи не ћи 
га, са ста но ви шта ре цеп ци је, ве о ма са вре ме ним и ак ту ел ним, по го то во 
са аспек та на ра тив ног мо де ло ва ња: асо ци ја тив но, не ли не ар но кон сти-
ту и са ње тек ста тех ни ком ко ја је, при ме ри це, има нент на ли ри ци и лир-
ском (ме та фор ске син таг ме, као ре фре ни и лајт мо ти ви, си мул та но и 
сло бод но се укљу чу ју у на ра тив не фраг ме на те); ре ла ти ви за ци ја ау то-
ра-на ра то ра тех ни ком ње го вог „ра сло ја ва ња“ и по ли пер спек ти ви за-
ци је, „ста па њем и пре та па њем“ (по вре ме ним ме ша њем и уза јам ним 
про жи ма њем) пер спек ти ве ак те ра и гла са при по ве да ча. 

С аспек та са вре ме ног, пост мо дер ног ре ци пи јен та, по себ но је при-
јем чи ва по ет ска игра с фраг мен тар но-ко ла жним мо де ло ва њем на ра тив-
ног, нпр. тех ни ком оне о би ча је ног јук ста по зи ци о ни ра ња и дис тор зи је: 
пре но ше њем де ла са др жа ја из јед не у дру гу дис тор зич но по зи ци о ни-
ра не ре че ни це (ре че ни це из раз ли чи тих хро но ло шких ни зо ва...); го то во 
шо кант ном ме та фо ри за ци јом мо ти ва пу тем ок си мо рон ског асо ци ра ња, 
ма хом по кон тра сту и вр ло „уда ље ној“ срод но сти. На тај на чин се у 
мен тал ном фил му ре ци пи јен та фор ми ра ком плек сна, по ли сло је ви та и 
ви ше стру ко раз ло мље на асо ци ја тив на мре жа, ко ја, по прин ци пу не ли-
не ар не мон та же, ка ле и до скоп ски „иси ја ва“ ко ла жне мен тал не сли ке, 
омо гу ћа ва ју ћи „ва тро мет“ естет ског до жи вља ја. 

При ро да при ме ње ног про се деа, и за са вре ме ног ре ци пи јен та, ве о ма 
бли ски, при јем чи ви об ли ков ни по ступ ци, на све жи ји на чин ре ак ту а-
ли зу ју и ре а фир ми шу овај умет нич ки ин тер ме ди јал ни ду блет – Иза 
ви дов дан ске за ве се ко ји, осим Ми ло ша Цр њан ског, пот пи су ју Ср бо љуб 
Бо жи но вић (ре жи ја), Ра до слав Па вло вић (дра ма тур шка об ра да) и Зо ран 
Јер ко вић (тон-мај стор) – као књи жев но и као ра ди о фон ско по нов но 
раз от кри ве ње!
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So fi ja M. Koš ni čar

Iza vi dov dan ske za ve se (Be hind the Vi dov dan Cur ta ins)  
by Mi loš Cr njan ski in the Light of Ra di op ho nic Po e tics

‒ Frag men tary dra ma turgy and col la ging as in ter me dial mo de ling pro ce du res  
in the early pro se of M. Cr njan ski and its ra di op ho nic ex pres si on ‒

Sum mary

The ra di op ho nic ar ti cu la tion of li te rary text on the do me stic me dia sce ne has been 
mar gi na li zed for de ca des, alt ho ugh it pro vi des ex cel lent cre a ti ve mo de ling po ten tial. All 
the mo re va lu a ble for re se ar chers are a few ra dio dra ma tic tran spo si ti ons of Cr njan ski’s 
early nar ra ti ve pro se in the 1970s, which in its ra di op ho nic ex pres si on is re af fir med and 
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re-ac tu a li zed as an ex cep ti o nal aco u stic ar ti fact; at the sa me ti me, it is unob tru si vely and 
ef fec ti vely of fe red to the post mo dern con tem po rary re ci pi ent − ac cu sto med to the as so-
ci a ti ve po wer of frag men tary dra ma turgy, non-li ne ar mon ta ge, and col la ging.

Ra di op ho nic triptych Pri če o muš kom (Ma scu li ne Sto ri es) ba sed on the eponymo us 
col lec tion of Mi loš Cr njan ski’s early nar ra ti ve pro se has been re a li zed as a col la ge se lec-
tion and frag men tary mix of the most im pres si ve the ma tic-mo ti ve aspects from the first 
sub-the ma tic seg ment, Pri če (Sto ri es) un der the unifying ti tle Iza vi dov dan ske za ve se 
(Be hind the Vi dov dan Cur ta ins) (three sto ri es: Sve ta Voj vo di na, Apo te o za, Ve li ki dan 
(Holy Voj vo di na, Apot he o sis, Gre at day)).

This pro se, as well as its ra di op ho nic ex pres si on, are uni ted pri ma rily by the Su ma-
tra ist fe a tu res of the procédé, which in the nar ra to lo gi cal sen se is cha rac te ri zed by a 
dis tinct frag men ta rity and col la ging. The se ac ti ons re-ac tu a li ze this in ter me dial do u blet 
ma king it, re gar ding re cep tion, very mo dern and to pi cal, espe ci ally from the aspect of 
nar ra ti ve mo de ling: the as so ci a ti ve, non li ne ar con sti tu tion of the text with a tec hni que 
im ma nent to lyric and lyri cism (me tap ho ric syntagms, as re fra ins and le it mo tifs, si mul-
ta ne o usly and freely en ga ge in nar ra ti ve frag ments...); re la ti vi za tion of the aut hor-nar ra-
tor by the tec hni que of his “stra ti fi ca tion” and mul ti per spec ti vity, “mer ging and blen ding” 
(by oc ca si o nal mi xing and mu tual per me a tion) of the cha rac ter’s per spec ti ve and the 
vo i ce of the nar ra tor.

A con tem po rary, post mo dern re ci pi ent is espe ci ally re spon si ve to a po e tic play with 
frag men tary col la ge mo de ling of the nar ra ti ve, for exam ple by the tec hni que of unu sual 
jux ta po si ti o ning and dis tor tion: by tran sfer ring a part of the con tent from one to anot her 
dis tor ti o nally po si ti o ned sen ten ces (sen ten ces from dif fe rent chro no lo gi cal se qu en ces...); 
by an al most shoc king me tap ho ri za tion of the mo ti ves thro ugh oxymo ro nic as so ci a tion, 
mostly by con trast, op po si tion, and very “dis tant” kin ship. In this way, a com plex, mul ti-
layered and mul ti-di vi ded as so ci a ti ve net work is for med in the re ci pi ent’s men tal film, 
which, ac cor ding to the prin ci ple of non li ne ar mon ta ge, ka le i do sco pi cally “ra di a tes” 
col la ge men tal ima ges, ena bling “fi re works” of aest he tic ex pe ri en ce.

The na tu re of ap plied procédé and de sign pro ce du res very clo se to the mo dern re-
ci pi ent in the fres hest way re-ac tu a li ze and re af firm this ar ti stic in ter me dial do u blet − Iza 
vi dov dan ske za ve se (Be hind the Vi dov dan Cur ta ins) by Mi loš Cr njan ski − as a li te rary 
and ra di op ho nic re-re ve la tion! 

Keywords: nar ra to logy, adap ta tion, in ter me dial tran spo si tion, ra di op hony, frag men tary 
dra ma turgy, col la ge, non li ne ar mon ta ge, Iza vi dov dan ske za ve se (Be hind the Vi dov dan 
Cur ta ins): Sve ta Voj vo di na, Apo te o za, Ve li ki dan (Holy Voj vo di na, Apot he o sis, Gre at Day).
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ДУ ЊА В. ЊА РА ДИ
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

ПЛЕ СНА КРИ ТИ КА У СЈЕ ДИ ЊЕ НИМ АМЕ РИЧ КИМ 
ДР ЖА ВА МА: МА ПИ РА ЊЕ ПРО БЛЕ МА И ИЗА ЗО ВА 

ПИ СА ЊА О ПЛЕ СУ

СА ЖЕ ТАК: Овај рад је сте при каз раз во ја кри ти ке за пад ног умет нич ког пле са 
са освр том на те о риј ска пи та ња и исто риј ско пи та ње. Плес као јед на од нај ста ри јих 
људ ских ак тив но сти ујед но је и нај мла ђа од свих умет но сти, те по ка зу је од ре ђен от пор 
пре ма те о ре ти за ци ји и ева лу а ци ји. Због то га је раз ми шља ње о пле сној кри ти ци су о ча-
ва ње са иза зо ви ма те о ре ти за ци је пле са. У овом ра ду се рас пра вља о овим иза зо ви ма 
(ка ко ви де ти, ка ко за пам ти ти и нај зад ка ко опи са ти плес). Рад је усред сре ђен на ХХ 
век у ко јем је до шло до успо на те о ри је и прак се умет нич ког пле са и ма хом се пра ти 
пле сна кри ти ка у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, где је због спе ци фич них окол-
но сти она не са мо пра ти ла де ша ва ња на пле сној сце ни већ је да ла и кљу чан до при нос 
ње ном раз вит ку.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: умет нич ки плес, пле сна кри ти ка, пле сна те о ри ја, исто ри ја пле са.

Увод
На осно ву про гра ма ба ле та да ва них то ком про шлих сто ти нак го-

ди на на европ ским дво ро ви ма мо гло би се по ми сли ти да је ова умет ност, 
да ле ко од тог да је на пре до ва ла, из гу би ла мно го то га: исти на, та кве вр сте 
за пи са увек су ве о ма сум њи ве. Са ба ле ти ма је као са оп штим свет ко-
ви на ма; ни шта та ко ле по и еле гант но на па пи ру, ни шта та ко до сад но и 
че сто по гре шно схва ће но у из вед би (nover 2011: 9).

Ре чи Жа на Жор жа Но ве ра (Jean Ge or ges No ver re), јед ног од пр вих 
пле сних ми сли ла ца, има ју про роч ку моћ. Иа ко су за пи са не у XVI II 
ве ку, го то во да у пот пу но сти опи су ју не по ве ре ње из ме ђу пле са1 и пи сма 

* dra sno vi@g mail.com 
1 У овом ра ду ко ри сти ћу тер мин плес упр кос ра ши ре ном и одо ма ће ном тер ми ну игра. 

Ов де пра тим по зив ет но ко ре о ло га Се ле не Ра ко че вић да се при хва ти тер мин плес као ужи 
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ко је по сто ји и да нас. У уво ду јед не од пр вих ан то ло ги ја по све ће них 
пле сној умет но сти (али и пле су уоп ште) из да тој не та ко дав не 1983. го-
ди не, Ро џер Ко планд (Ro ger Co pe land) и Мар шал Ко ен (Mar shall Co hen) 
го во ре ка ко њи хо ва ан то ло ги ја већ ка сни, јер упр кос чи ње ни ци да је 
пле сна умет ност јед на од нај ви тал ни јих у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма, по ку шај да се плес те о ре ти зу је и да ље на и ла зи на же сток 
от пор не са мо пле са ча и ко ре о гра фа већ и пле сних кри ти ча ра и исто-
ри ча ра ко ји од ба цу ју те о ри ју као не ва жну или мањ ка ву. Ко планд и 
Ко ен за кљу чу ју да, као по сле ди ца овог ста ња, пле сна за јед ни ца пла ћа 
од ре ђе ну це ну, јер се у пле су по сле дич но рет ко ја вља ју жи ве и плод не 
ди ску си је ко је об ли ку ју дру ге умет но сти (coPeland, cohen 1983: x). 
Ов де го во ри мо о не до стат ку,2 ба рем до по чет ка 90-их го ди на про шлог 
ве ка, си сте мат ског те о ре ти са ња пле са би ло пу тем ака дем ског са гледа-
ва ња пле са као умет но сти или, што је те ма овог ра да, кроз ста бил ну 
и ути цај ну пле сну кри ти ку.3

Шта је то кри ти ка?
Ка да го во ри мо о умет но сти, реч кри ти ка обич но се упо тре бља ва 

за нај ра зно вр сни ја пи са ња о умет но сти, јер на ме ра па и фор ма пи са ња 
мо гу би ти нај ра зли чи ти је. Је ша Де не гри, пи шу ћи о умет нич кој кри-
ти ци ХХ ве ка, ис та као је ка ко је не мо гу ће утвр ди ти шта умет нич ка 
кри ти ка је сте и шта би она тре ба ло да бу де. По што је го то во не мо гу ће 
утвр ди ти шта је то кри ти ка, Де не гри пред ла же да је по сма тра мо пре-
вас ход но као де лат ност љу ди ко ји се овим по слом ба ве, и ко ји по ста ју 

тер мин од мно го стру ког зна че ња ко ји ко но ти ра тер мин игра (ко ја је, у на шој тра ди ци о нал-
ној кул ту ри, ре фе ри са ла на раз не ви до ве чо ве ко вог те ле сног по на ша ња и ис по ља ва ња). Плес 
је, пре ма то ме, те ле сни по крет уз прат њу му зич ког зву ка (за ди ску си ју вид.: ракоЧевић 2004: 
96–116).

2 Мој из бор да се усред сре дим на пле сну кри ти ку у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жава-
ма и да го во рим о ‘не до ста ци ма’ не раз ви је ног по ља пле сне кри ти ке не по ку ша ва да ума њи 
до при но се пле сних кри ти чар ки и кри ти ча ра у Ср би ји и ши ре. Ов де се ра ди о ‘не до ста ци ма’ 
у вр ло спе ци фич ном сми слу. Кри ти ка у САД је узе та као при мер за ди ску си ју јер су та мо 
пле сни кри ти ча ри, ка ко ћу по ка за ти, има ли моћ да ути чу на сам ток раз во ја пле сне сце не и 
пр ви су ко ји су отва ра ли ака дем ске де парт ма не о пле су. На не ки на чин, пред ста вља ли су 
спо ну из ме ђу пле сне сце не и ака дем ских, те о риј ских про ми шља ња о пле су. Код нас је та кву 
уло гу до не кле од и гра ла Свен ка Са вић.

3 За ни мљи во је да је про ме на ове си ту а ци је, од но сно успон те о риј ских па ра диг ми у 
пле сну прак су и ми сао о пле су, по чет ком де ве де се тих го ди на XX ве ка на и шла на осу ду Ро-
џе ра Ко план да. У члан ку ше сна ест го ди на на кон ових про ми шља ња у пле сној ан то ло ги ји 
Ко планд при зна је ка ко го во ри као „не ко ко фун да мен тал но пре зи ре ту вр сту жар гон ске, 
пре ви ше ‘ме то до ло ги зо ва не те о ри је’ ко ја је по че ла да до ми ни ра ака дем ским при сту пи ма 
умет но сти у по след њих пет на ест го ди на. Мо жда је сре ћа у не сре ћи што су сту ди је пле са 
– упр кос стал ном по ра сту де кон струк ци је, постструк ту ра ли зма и род не по ли ти ке – и да ље 
ре ла тив но ‘под те о ре ти зо ва не’.“ (coPeland 1998: 100–101).
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ак те ри на по љу кул ту ре, у окви ру ко је се пак де фи ни ше са др жај ко ји 
спа да у ‘свет умет но сти’. Де не гри до да је да тај ‘свет умет но сти’ „не би 
био та ко уз бу дљив, та ко сло жен, бо гат, са др жа јан, ако тре ба ре ћи кон-
тро вер зан, чак и кон флик тан, да у ње му са сво је стра не не уче ству ју 
кри ти ка и кри ти ча ри“ (deneGri 2006: 6). Де не гри по том об ја шња ва да 
оно што та кри ти ка до при но си ‘све ту умет но сти’ ни је утвр ђи ва ње нор-
ма тив них кри те ри ју ма на осно ву ко јих се про це њу ју и про из во де вред-
но сти, од но сно кри ти ка ни је ‘по ли ци ја за умет ност’, већ је „уло га кри-
ти ке и кри ти ча ра, или њи хо ва суд би на, са др жа на [...] у сва ком за себ ном 
жи вље њу за умет ност, са умет но шћу, у умет но сти“ (deneGri 2006: 6). 
Иа ко, да кле, исто риј ски гле да но, нај ра зно вр сни ја пи са ња о умет но сти 
мо же мо под вр сти ти под кри ти ку, ја ћу у овом ра ду де фи ни са ти (пле сну) 
кри ти ку као пи са ње ко је се за сни ва на де скрип ци ји, ин тер пре та ци ји 
и ева лу а ци ји од ре ђе ног пле сног де ла а пе ри од о ко јем ћу го во ри ти је-
сте ХХ век. Два де се ти век ви део је успон и сјај пле сне кри ти ке ко је су 
пра ти ли успон и сјај пле сне умет но сти и ко ре о гра фи је као ње ног објек та. 
С дру ге стра не, XXI век до вео је до од ре ђе не кри зе пле сне кри ти ке са 
успо ном ку сто ских прак си, ве ли ке про ли фе ра ци је раз ли чи тих жанро-
ва и ге не рал но крат ким жи во ти ма пле сних де ла. На ово мо ра мо до да ти 
и про ме ну раз у ме ва ња у иде ји ко ре о гра фи је као и су штин ској про ме ни 
иде је и прак се пле сне про фе си је. Но, хај де мо из по чет ка.

Не ки иза зо ви пи са ња пле сне кри ти ке
Већ овла шно ис тра жи ва ње те ме пле сне кри ти ке ука зу је на не до-

вољ ну раз ви је ност овог по ља. Пле сна кри ти ка се ни при бли жно не 
мо же по ре ди ти са раз ви је ном кри ти ком ка ква по сто ји у дру гим гра на ма 
умет но сти,4 на при мер у књи жев но сти, ко је су раз ви ле број не прав це 
и шко ле ми шље ња као што су фрој дов ска, марк си стич ка, фор ма ли стич-
ка, мит ска. Пле сна кри ти ка је два да је так ну та кри тич ким ме то до логи-
ја ма ко је су про мар ши ра ле дру гим гра на ма умет но сти и ко је су ма хом 
пре у зе те из лин гви сти ке, струк ту ра ли зма и се ми о ло ги је. За то, ка да се 
упо ре ди са ком плек сно шћу кри тич ких пра ва ца и раз ми шља ња у дру-
гим гра на ма умет но сти, по сто је ћи кор пус пле сне кри ти ке ис па да или 
ве о ма на и ван или осве жа ва ју ће ди рек тан. Ов де има мо по сла са он то-
ло шким ста ту сом пле са – плес не се ди у би бли о те ци, или у га ле ри ја ма, 
не мо же се до дир ну ти, по гле да ти из дру гог угла, или иш чи та ти ви ше 
пу та. Пле сни кри ти чар мо ра да се но си, ка ко Ко ен и Ко пе ланд ка жу, 
са про ла зном екс пло зи јом сен зор них ути са ка. На рав но, све из во ђач ке 
умет но сти де ле, ма ње или ви ше, овај иза зов у то ли кој ме ри да је драм ски 

4 Ма хом у оним гра на ма умет но сти у ко је не спа да ју из во ђач ке умет но сти.
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кри ти чар Џон Меј сон Бра ун (John Ma son Brown) јед ном про ко мен та-
ри сао да „за мно ге љу де, драм ска кри ти ка мо ра да из гле да као по ку шај 
да се те то ви ра ју ба ло ни са пу ни це“ (coPeland, cohen 1983: 424). Ово 
он то ло шко ста ње пле са/по зо ри шта из не дри ло је си ту а ци ју у ко јој је 
де скрип ци ја од нај ве ће ва жно сти и пле сни кри ти ча ри че сто ста вља ју 
на гла сак на де скрип ци ју уме сто на ин тер пре та ци ју и ева лу а ци ју. Ово 
је, ре ци мо, ка рак те ри сти ка пле сне кри ти ке ко ја је одва ја од кри ти ке 
дру гих ви до ва умет но сти ко је се усред сре ђу ју на ин тер пре та ци ју и 
где је пи та ње ева лу а ци је од кључ ног зна ча ја. Да кле, за кри ти ча ра пле-
са иза зов са ко јим се су о ча ва има три ди мен зи је – не ве ро ват но те жак 
за да так да ви ди плес/по крет; за тим, го то во јед на ко ком пли ко ван за-
да так пам ће ња оно га што се ви де ло и нај зад го то во под јед на ко те жак 
за да так опи си ва ња оно га што је ви ђе но на на чин ко ји је ра зу мљив чи-
та о цу (на ро чи то оном ко ји ни је ви део плес). Лин колн Кир стен (Lin coln 
Kir stein) јед ном се по жа лио на чи ње ни цу да су „чак и нај де таљ ни ји и 
нај по е тич ни ји опи си не до вољ ни уко ли ко ни сте ви де ли ба лет“ (coPeland, 
cohen 1983: 425). За и ста, мо ме нат за мо мен том де та љи оно га што нам 
се од ви ја пред очи ма и оно га што чу је мо обич но се из гу бе за чи та ча 
у де та љи ма опи са – „пи са ти опис пле са“ је, бе ле жи Кир стен, „чак бе-
сми сле ни је од сли ка ња му зи ке“ (coPeland, cohen 1983: 425). Ипак, кри-
ти ча ри пле са од XIX ве ка на о ва мо по ку ша ва ли су на раз ли чи те на чи не 
да ре ше ове па ра док се и осми шља ва ли су сво је ‘ис тра жи вач ке про це се’ 
(theodores 2013). На при мер, Ди ја на Те о до рес (Di a na The o do res) опи су-
је на чи не на ко ји су по је ди не кри ти чар ке пле са раз ви ја ле сво је ин диви-
ду ал не пу те ве и прак се су че ља ва ња са пле сом на сле де ће на чи не: „Ако 
по јед но ста ви мо, мо же мо ре ћи да Кро че ре а гу је на ‘моћ сто па ла’, Си гел 
на об ли ке те ла и ква ли те те по кре та, Џо вит на ки не сте тич ки осе ћај/до жи-
вљај фра за по кре та, а Голд нер на ми сте ри је пле сног ефек та“ (theodores 
2013: 5). Оно што је ка рак те ри стич но за кри ти ча ре пле са, иа ко ови ква-
ли те ти ва ри ра ју од осо бе до осо бе па и од пе ри о да до пе ри о да, је сте да 
су они у ста њу да опи шу не по сред ни ути цај/ефе кат ко ји је плес имао на 
њих ком би ну ју ћи га са ана ли зом спе ци јал них ка рак те ри сти ка пле са. 
Ову ана ли зу, по том, кри ти ча ри по сма тра ју као ка рак те ри сти ку од ре-
ђе ног из во ђач ког до га ђа ја али и као део це ло куп не исто ри је из во ђе ња 
да тог де ла. Иа ко су пи са ња о пле су по сто ја ла ко ли ко и плес, овај при-
каз усред сре ди ће се на пи са ња о пле су ко ја су на ста ла у пе ри о ду ка сног 
XIX ве ка до ка сног XX ве ка јер је овај пе ри од био око сни ца раз во ја 
умет нич ког пле са а пре ма то ме и пле сне кри ти ке. Та ко ђе, овај при каз 
ба зи ра ће се го то во у пот пу но сти на раз вој пле сне кри ти ке у Сје ди ње-
ним Аме рич ким Др жа ва ма јер је ов де пле сна кри ти ка има ла ме сто у 
раз во ју умет нич ког пле са као ниг де дру где у све ту. Не са мо да су по-
сто ја ли ака дем ски про гра ми пи са ња пле сне кри ти ке већ су пле сни 
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кри ти ча ри и по је ди ни ли сто ви, као што је The New York Ti mes, има ли 
кључ ну уло гу у де фи ни са њу па ра ме та ра умет нич ког пле са. Што се 
ти че са ме кри ти ке, XX век раз вио је кри ти ку ко ја је, пре све га, из дво-
ји ла по јам ко ре о гра фи је као ре ле вант ног окви ра за по сма тра ње пле са. 
Нен си Голд нер (Nancy Gold ner) иде то ли ко да ле ко да твр ди да је кри-
ти ча ре ње не ге не ра ци је са ма ко ре о гра фи ја на у чи ла „да ви де на од ре-
ђе ни на чин“ (theodores 2013: 6). За и ста, иде ја ко ре о гра фи је као art 
ob ject-а је „по ја шње на, об ја шње на и мо рал но за шти ће на“ (theodores 
2013: 6) у пи са њу њу јор шке шко ле пле сних кри ти ча ра. Да кле, ка рак-
те ри сти ка ко ја по ве зу је кри ти ча ре XX ве ка, без об зи ра на раз ли ке у 
при сту пи ма, је сте фо кус на ко ре о гра фи ју јер је ко ре о гра фи ја по ста ла 
је дин стве на ка рак те ри сти ка пле сне умет но сти, од но сно, „кроз ко ре о-
гра фи ју се ви део плес“ (theodores 2013: 8). Осим то га, пле сна кри ти ка 
XX ве ка из ни јан си ра ла је сле де ће од ред ни це ка да го во ри мо о пле су: 
фор ма ли стич ко по сма тра ње пле са (стил као зна че ње) ко је је по сма трало 
плес по се би; и пре зер ва ци ју ко ја је об у хва та ла иден ти фи ка ци ју раз-
ли чи тих сти ло ва, њи хо во па жљи во сме шта ње у од ре ђе ни дру штве ни 
и исто риј ски кон текст не би ли се по ја ча ла свест о исто риј ском и кул-
тур ном зна ча ју пле са као умет но сти. Да кле, на плес се под јед на ко 
гле да ло као на огле да ло од ре ђе не кул тур но-исто риј ске епо хе али и као 
на је дин ствен фе но мен у из во ђач ком сми слу. Ка да го во ри мо о опи су 
(де скрип ци ји) као је дин стве ном ору ђу пле сних кри ти ча ра, XX век ви део 
је раз вој ви ше мо де ла де скрип ци је пле сног де ла. Пре ма Ди ја ни Те о до рес 
(theodores 2013: 8–9), пле сни кри ти ча ри ово га пе ри о да раз ви ли су 
сле де ће мо де ле де скрип ци је: 1. ре-кре а тив ни опис ко ји је ки не сте тич ки 
ин фор ми сан и уко ре њен у са мој пле сној ак ци ји са ци љем да се аде кват-
но од ре а гу је на је дин стве ни ко ре о граф ски је зик, 2. ко ри шће ње по ет ског 
или сен зу ал ног опи са ко ји ну ди има ги на ри јум за при ступ су шти ни 
пле са и ње го вим сен зор ним ефек ти ма, и 3. ана ли тич ки опис ко ји по ве-
зу је од ре ђе ње сен зор не ефек те ко је плес про из во ди са кон крет ним корео-
граф ским ре ше њи ма и у кон крет ној из во ђач кој си ту а ци ји. Да кле, пле сни 
кри ти ча ри раз ви ли су за вид не ме ха ни зме, ма ко ли ко не пре ци зни они 
би ли, за хва та ње у ко штац са он то ло шким ка рак те ри сти ка ма пле са. 
Ипак, би ло је по треб но мно го вре ме на да пле сна кри ти ка из ни јан си ра 
сво је ору ђе. У на ред ном де лу при ка за ће мо раз вој пле сне кри ти ке од 
де вет на е сто ве ков них про ми шља ња до са вре ме не ра зно ли ко сти.

Ма ла исто ри ја пле сне кри ти ке
Те о фил Го тје (Théop hi le Ga u ti er), пе сник и пи сац (на при мер пи сац 

ли бре та за Жи зе лу), био је за стан дар де XIX ве ка са вр шен за уло гу кри-
ти ча ра. Као ама тер ски сли кар Го тје је опи си вао у сли ка ма оно што му 
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се де ша ва у уму док гле да плес. Пе снич ки стаж омо гу ћио му је да ове 
сли ке учи ни ве о ма по е тич ним. На при мер, Го тје пи ше о Ма ри ји Та-
љо ни (Ma rie Ta gli o ni), јед ној од нај чу ве ни јих ба ле ри на свих вре ме на: 
„го спо ђи ца Та љо ни под се ћа нас на све же и се но ви те до ли не, где се 
ви зи ја у бе лом из не на да по ја вљу је да би по здра ви ла по глед мла дог, 
из не на ђе ног и по сти ђеног па сти ра“ (Gautier 1972). Иа ко су ови опи си 
ве о ма ле пи, исто ри ча ри ма пле са ни је остао ни је дан пре ци зан опис кон-
крет ног по кре та те је ово ве ли ки гу би так за пле сну исто ри ју пре по чет-
ка ви део-за пи са и но та ци је. Го тје ни је пи сао о ко ре о гра фи ји, она га 
ни је за ни ма ла, већ је опи си вао пле са чи це, на из у зет но сли ко ви те начи не. 
Два де се ти век до но си зна чај не про ме не. С јед не стра не, ви део-за пи си 
и раз вој не ко ли ко си сте ма но та ци је зна чај но ме ња ју си ту а ци ју. Са поет-
ских сли ка и фо ку са на пле са че, кри ти ча ри XX ве ка по ме ра ју па жњу 
на ко ре о гра фа и ко ре о гра фи ју, што илу стру је и раз вој овог пој ма и зна-
чај ко ји он има за плес. Иа ко су то ком XX ве ка, за раз ли ку од књи жев-
них кри ти ча ра ко ји су би ли те о ре ти ча ри и ака де ми ци, кри ти ча ри пле са 
би ли но ви на ри, њи хов ути цај на раз вој умет нич ког пле са је без пре-
се да на. Ов де мо же мо на ро чи то из дво ји ти Џо на Мар ти на (John Mar tin), 
јед ну од нај у ти цај ни јих лич но сти мо дер ног пле са. Иа ко је Мар тин био 
но ви нар (пи сао је за The New York Ti mes из ме ђу 1927. и 1962. го ди не), 
ње го во пи са ње из вр ши ло је огро ман ути цај на раз вој и ле ги ти ми за-
ци ју мо дер ног пле са па се Мар тин, ба рем у Аме ри ци, с пра вом на зи ва 
оцем мо дер ног пле са. На при мер, Лин Ко нер (Lynne Con ner) об ја шња ва 
да је у на ста ја њу обла сти са вре ме ног умет нич ког пле са и пле сне кри-
ти ке на стао и раз ви јан је дан је дин ствен ре ци про чан ди ја лог. Она пи ше: 
„Из ме ђу пи о нир ске пле сне кри ти ке и пи о ни ра мо дер ног пле са, раз ме на 
иде ја, фи ло зо фи ја и кри ти ка би ла је цен трал на и кроз за ла га ње ра них 
ко лум ни ста ко ји су се бо ри ли да ле ги ти ми шу мо де ран плес. Да би ово 
учи ни ли, но вин ски кри ти ча ри кон стру и са ли су ка те го ри је ко је опису ју 
и де ми сти фи ку ју пле со ве ко је су гле да ли“ (conner 1997: 109). Мар тин 
је, осим у пи са њу за Ti mes, и у пре да ва њи ма у но вој шко ли за дру штве-
на ис тра жи ва ња, а на ро чи то у сво јој књи зи The Mo dern Dan ce, по ку шао 
да об ја сни и ка те го ри ше раз ли чи те об ли ке пле са у ци љу „ши ре ња је-
ван ђе ља мо дер ног пле са“ но вој пу бли ци и оси гу ра ва ња ње го ве бу ду ће 
ви тал но сти (conner 1997: 1). Као ре зул тат то га, но вин ске пле сне кри-
ти ке у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма раз ви ја не су у је дин стве ном 
раз го во ру са пле сом, а но вин ски кри ти ча ри су че сто де ло ва ли као ауто-
ри те ти са је дин стве ном мо ћи ети ке ти ра ња и екс пли ка ци је. Ова функ-
ци ја пле сних кри ти ча ра бр зо је по че ла да се ме ња. Већ 1934. го ди не, 
Мар тин је оп ту жен за при стра сност, јер је раз ма трао са мо фрак ци ју 
пле сне ак тив но сти јед не ере, али је ње гов мо дел већ обе ле жио раз вој 
пле сне кри ти ке.
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Мар ти но ва де лат ност у обла сти мо дер ног пле са је ре во лу ци о нар на 
на ви ше на чи на. На при мер, пре ње го вог до ла ска на ме сто пле сног крити-
ча ра у The New York Ti mes-у, пле сна кри ти ка је углав ном би ла по кри вена 
од стра не му зич ких кри ти ча ра и Мар тин је пр ви ко ји је пле сну кри ти ку 
одво јио од му зич ке кри ти ке. Ово је ин ди ка ти ван по ме рај ка да го во ри мо 
о мо дер ном пле су и те о ри ји пле са уоп ште. Са мо дер ним пле сом, умет-
нич ки плес по чео је по ла ко да се одва ја од иде је да је плес ‘по крет уз 
му зи ку’ и до зво лио је пле су он то ло шку по јав ност ко ја је (по не кад) не-
за ви сна од му зи ке. Ове тен ден ци је су по че ле свој раз вој од мо дер ног 
пле са а кул ми на ци ју сте кле пост мо дер ним пле сним тен ден ци ја ма ко је 
су на ста ви ле са де кон струк ци јом иде је ‘по кре та уз му зи ку’. Дру га ре-
во лу ци о нар на де лат ност Џо на Мар ти на је ње гов фо кус, као кри ти ча ра, 
на пу бли ку. Да кле, Мар тин је раз ви јао зна чај не те о риј ске по став ке ко је 
се ти чу ре ци проч ног од но са пле са ча и пу бли ке кроз своју иде ју ме та-
ки не зи са. Свој бо га ти те о риј ски до при нос из нео је у књи зи Тhe Mo dern 
Dan ce (1968) и мно гим дру гим, али је за слу ге за при хва та ње и по пу ла-
ри за ци ју мо дер ног пле са у ши рој аме рич кој јав но сти по сти гао број ним 
пре да ва њи ма и јав ним на сту пи ма. У све тлу но ви јих ис тра жи ва ња и 
ин те ре со ва ња за афект у из во ђач ким умет но сти ма твр дим да је Мар тин 
кроз иде ју ме та ки не зи са дао пле сној те о ри ји зна чај ну пред ност у из у-
ча ва њу ком плек сних од но са из во ђа ча и пу бли ке. У ства ри, ићи ћу то-
ли ко да ле ко да твр дим да је Мар тин за чет ник пле сне те о ри је. Иа ко је 
Мар тин раз вио за вид не прак се ‘гле да ња по кре та’, ипак, кри ти чар за 
ко јег се с пра вом твр ди да је ма е страл но овла дао спо соб но шћу да са 
пре ци зно шћу и ја сно ћом опи су је по крет је Едвин Ден би (Ed win Denby). 
Ње гов опис ада ђа из Ба лан ши но вог (Ba lan chi ne) Con cer to Ba roc co је 
ве ро ват но нај у ти цај ни ји од ло мак у са вре ме ној пле сној кри ти ци:

Уса гла ша ва ње ока и уха је нај и зне на ђу ју ће у дир љи вом по кре ту 
ада ђа. У мо мен ту кли мак са, на при мер, ба ле ри ну, ко јој су ру ке моћ но 
ра ши ре не, по ди же парт нер у уским лу ко ви ма све ви ше и ви ше док је 
иза њих хор ко ји су ге ри ше из глед др ве ћа не ко ли ко мо ме на та пред олу-
ју. А он да, у кул ми ни ра ју ћој фра зи са ње не нај ве ће ви си не он је по ла ко 
спу шта. Ви гле да те ње но те ло ка ко се ла га но спу шта, ње но сто па ло и 
но га кру то сто је на до ле, док ње но сто па ло не до дир не под и она не спу-
сти чи та ву те жи ну на ову по след њу кру ту осно ву и за ста не. У том 
тре нут ку до би ја се ефе кат на мер ног и моћ ног спу ста [који се] емо тив но 
на чу дан на чин по кла па са му зич ким на гла ском (denBy 1983: 428). 

Оно што Ден би чи ни је да нам ну ди ‘чи та ње из бли за пле са’ (пре-
ци зан опис оно га што те ла на сце ни ра де) у ком би на ци ји са су бјек тив-
ни јим опи сом осе ћа ња и сли ка ко је је по крет у ње му иза звао. До ду ше, 
ни је слу чај ност што је Ден би сте као ову мај стор ску ре пу та ци ју упра-
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во кроз кри ти ку Ба лан ши но вог ра да јер је Ба лан шин и сам у сво јим 
ко ре о гра фи ја ма усме ра вао па жњу пу бли ке на ком плек сност по кре та 
као та квог. Он же ли да се по крет ви ди (очи шћен од не по треб не те а тра-
ли за ци је) а Ден би га, јед но став но, ви ди. Иа ко је Ден би то ком сво је 
ка ри је ре пи сао о раз ли чи тим ти по ви ма умет нич ког пле са, он је остао 
прин ци пи јел но ба ле то ман. Де бо ра Џо вит (De bo rah Jo witt), ко ја је пи-
са ла пле сну кри ти ку за Vil la ge Vo i ce од 1967. го ди не, пи ше са пу но на-
кло но сти и оштре пер цеп ци је и о мо дер ном и пост мо дер ном пле су као 
и о ба ле ту. Осим што је пи са ла о кон крет ним ко ре о гра фи ја ма, Џо вит 
је та ко ђе па тен ти ра ла ви ше спе ци ја ли зо ва ну ана ли зу ко ре о гра фо вог 
‘реч ни ка’ по кре та (mo ve ment vo ca bu lary), ње го вог из во ра и раз во ја то-
ком го ди на. Ко ре о граф ки ња од спе ци јал ног ин те ре са за Џо вит је мо-
дер на пле са чи ца Мар та Гре јам (Mart ha Gra ham) чи ји је еклек тич ни 
по крет Џо вит пра ти ла ду ги низ го ди на. Џо вит је при лич но опре зна у 
‘оце њи ва њу’ ква ли те та ко ре о гра фи ја и фо ку си ра се на ана ли тич ну и 
ин тер пре та тив ну ду жност кри ти ча ра. Ипак, ва жно је на по ме ну ти да 
се, иа ко је опис увек био у фо ку су пле сне кри ти ке, ни су сви кри ти ча ри 
ли би ли ин тер пре та ци је. Ар ле на Кро че (Ar le ne Cro ce), јед на од нај по-
зна ти јих и нај у ти цај ни јих кри ти чар ки XX ве ка, сма тра ла је да је ду жност 
кри ти ке да пру жи вред но сну ева лу а ци ју, што је она и чи ни ла. Пре ма 
Кро че, до бар рад је онај ко ји мо же да пре жи ви тест вре ме на – а кри ти-
ча ри ка да ева лу и ра ју но ви рад, мо ра ју да ми сле и осе ћа ју из над и из ван 
сво јих не по сред них ре ак ци ја на рад да би мо гли да оце не хо ће ли ква-
ли тет ра да тра ја ти или не ће. Кро че ка же: „Ма стер пис по де фи ни ци ји 
пре ва зи ла зи сво је до ба, али чак су и ма стер пи си ство ре ни као од го вор 
са да шњег мо мен та. Мо жда је тач ни је ре ћи да ма стер пис не пре ва зи лази 
вре ме у ко ме је на стао већ га по на вља – чи ни мо ме нат жи вим“ (croce 
1983: 459). Да кле, не по сред на осе ћа ња иза зва на од ре ђе ним де лом мо-
ра ју ипак да се по ти сну у дру ги план – ева лу а ци ја је, пре све га, ин те-
лек ту ал на ве жба и за да так.

Ме ђу тим си ту а ци ја ни је ни из бли за ја сна и ком плек сност са вре-
ме ног све та умет но сти из не дри ла је пле ја ду раз ли чи тих ста во ва о 
умет нич кој кри ти ци. Кри ти чар ка са вре ме не умет но сти Ро за линд Кра ус 
(Ro sa lind Kra uss), упра во су прот но од Кро че о ве, твр ди да умет нич ко 
де ло тре ба да бу де пер ци пи ра но пре вас ход но кроз мо то рич ко и так тил-
но те ле сно ис ку ство. Фи зич ко при су ство гле да о ца (или те ле сни до жи вљај 
гле да ња/слу ша ња пле са) пр ви је пред у слов кри ти ке, све оста ло до ла зи 
ка сни је (deneGri 2006: 162–167). Пле сна кри ти чар ка Голд нер је та ко ђе 
на слич ном тра гу. Она пр во до зво ли да ‘осе ти’ пле сно де ло на ин ту и-
тив ном ни воу и то да га осе ти, од јед ном, у це ли ни. По том пи шу ћи 
кри ти ку, она по ку ша ва да ре ши ми сте ри ју соп стве них емо тив них ре-
ак ци ја на ви ђе но де ло. Ово нас вра ћа на сам по че так овог при ка за.
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Ко планд и Ко ен, го во ре ћи о от по ру ко ји пле сна за јед ни ца има ка 
те о ри ји и те о риј ском пи са њу, твр де да пле са чи и пле сни исто ри ча ри/
хро ни ча ри че сто сма тра ју да пи са ње о пле су тре ба да оста не на ни воу 
чи сте де скрип ци је јер све дру го чи ни на си ље пре ма овој умет нич кој 
фор ми. Не ки би ишли то ли ко да ле ко да твр де да је од свих умет но сти 
пле сна умет ност нај от пор ни ја на те о ре ти са ње јер она „не пре кид но 
усме ра ва на шу па жњу на кон крет но и не по сред но“ (coPeland, cohen 
1983: x).5 Иа ко је ово не сум њи во тач но, ја бих до да ла да је фо кус на 
де скрип ци ји мо жда мно го ком плек сни ји про блем и да ње гов из вор 
мо жда ни су пот пу не пред ра су де од стра не пи са ца пле са. Мо жда је у 
пи та њу ин ту и тив ни ји осе ћај да је про блем де скрип ци је око сни ца и срж 
раз у ме ва ња пле са. Опи са ти плес тач но, зна чи раз у ме ти га на од ре ђе ни 
на чин. Раз ми шља ње о опи су/де скрип ци ји вра ћа нас у са му срж пи та-
ња о пле су, а то је од нос пле са и је зи ка и од нос те ла и је зи ка. Иа ко се у 
са мом пле су че сто ко ри сти син таг ма ‘реч ник по кре та’ (mo ve ment vo ca-
bu lary) или ‘је зик пле са’, пи та ње да ли плес кон сти туи ше од ре ђе ни 
је зик и, ако је та ко, ка кав би то био је зик су штин ско је пи та ње пле сне 
те о ри је.6 Осим што се бо ри са ова ко су штин ским пи та њи ма о пле сној 
умет но сти, пле сна кри ти ка се на шла на уда ри ма ко је је до нео пре лаз 
из XX у XXI век. За по че так, кри ти ка ко ја је опе ри са ла по си сте му ста-
бил них пле сних жан ро ва, са да је су о че на са са вре ме ном пле сном сце ном, 
ко ја је по ста ла то ли ко фраг мен ти ра на да је и са ма озна ка ‘са вре ме ни 
плес’ пу на раз ли чи тих па и опреч них зна че ња. Вр ло је че сто не мо гу ће 
жан ров ски од ре ди ти пле сно де ло, те се чи ни да су је зик и ка те го ри јал-
ни апа рат ко јим кри ти ча ри рас по ла жу не а де кват ни да об у хва те но ве 
трен до ве. Нај зад, са кри зом про фе си је кри ти ча ра пле са до ла зи и кри за 
зна че ња про фе си је пле са ча а и са ме су шти не ко ре о гра фи је као ‘објек та’ 
умет но сти ко ја је то ли ким ге не ра ци ја ма кри ти ча ра омо гу ћи ва ла да 
‘ви де плес’.

За кљу чак – про ме не
Ле сли Бер ман (Le slie Ber man) пи шу ћи о тра ди ци ји пле сне кри ти ке 

у The New York Ti mes-у то ком XX ве ка го во ри ка ко је пле сна кри ти ка 
у Аме ри ци у кри зи и ка ко тре нут не кри ти ке обе ле жа ва анк си о зност 

5 На при мер, Мо рис Бе жар на јед ном ме сту твр ди „Не знам шта је ‘ара бе ска’. Ни кад 
ни сам ви део ара бе ску (да, то че сто по на вљам) али сам ви део го спо ђу X и го спо ди на Y ко ји 
из во де ту фор му ко ју игра чи зо ву ‘ара бе ска’.“ (Bežar 2010).

6 Ов де ва ља по ме ну ти и му ке пле сне но та ци је. Иа ко је пле сна те о ри ја раз ли чи тих тра-
ди ци ја раз ви ла низ но та циј ских си сте ма, оста је пи та ње да ли смо у ста њу да раз ви је мо је дан 
је дин ствен си стем но та ци је ко ји ће нам омо гу ћи ти да за пи ше мо су штин ске од ли ке сва ког 
по је ди нач ног пле са.
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ве за на за бу дућ ност што умет нич ког пле са што пле сне кри ти ке (Ber
man 2008: 1–39). Пре ма Бер ман, ова но стал ги ја за про шлим вре ме ни ма 
и анк си о зност ве за на за бу дућ ност та ко ђе обе ле жа ва ју и дис кур се пле-
сне за јед ни це. При ти сак да се на ђе сми сао у овом пе ри о ду, ко ји мно-
ги ма из гле да као тран зи то ран и без трен да, мо же се ви де ти и у го то во 
оп се сив ној по тре би кри ти ча ра да ор га ни зу ју ‘ха о тич ност’ пле сне сце не 
у ка те го ри је или жан ро ве иа ко се ова ве жба чи ни за ста ре лом и бе сми-
сле ном. Ипак, Бер ман твр ди да се и пле сна за јед ни ца бо ри са осе ћа њем 
но стал ги је ве за ним за ‘злат но вре ме’ па ти ме и кри ти ча ри по сте пе но 
гу бе сво је по зи ци је и по ста ју про шлост. Је дан раз лог је и то што ин тер-
нет и бло гов ско но ви нар ство по ла ко по ти ску ју штам па но но ви нар ство, 
а дру ги раз лог је све о бу хват ни ји и ти че се успо на ку сто ских прак си 
ко је све ви ше обе ле жа ва ју и тран сфор ми шу умет нич ки свет а са њим 
и свет пле са. 

Успон ин тер ди сци пли нар них из во ђач ких фе сти ва ла у по след њој 
де це ни ји по ве ћао је ви дљи вост ку сто са као цен трал них и моћ них фи-
гу ра ко је ме ња ју пеј заж из во ђач ких умет но сти. Све ве ћи број умет нич-
ких ди рек то ра, фе сти вал ских про гра ме ра, кре а тив них ства ра ла ца и 
умет ни ка обра ћа па жњу не са мо на умет нич ка де ла по се би не го их 
ин те ре су ју и на чи ни на ко је су ова де ла струк ту ри ра на и пред ста вље на 
у му зеј ским и га ле риј ским про сто ри ма. А ка ко по зо ри ште и плес по-
ста ју све ви ше део га ле риј ских и му зеј ских по став ки та ко има мо по раст 
зна ча ја ку сто ских па ра диг ми и прак си за раз вој умет нич ких пле со ва. 
Дру ги трен до ви ко ји об ли ку ју да на шњу пле сну сце ну је су сва ка ко 
по ра сти кон цеп ту ал них пле сних прак си, ме ста су сре та пле са и фи ло-
зо фи је, где и са ми пле са чи на сту па ју из ја сно по ста вље них те о риј ских 
по став ки, и обра зла жу свој рад те о риј ским по став ка ма. На при мер, 
Ан дре Ле пе ки (An dré Le pec ki) об ја шња ва тен ден ци је у европ ској пле-
сној прак си по след њих три де сет го ди на ко је отво ре но ис тра жу ју плес 
кроз фи ло зо фи ју, „по ка зу ју ћи да се на вод но ста би лан од нос из ме ђу 
‘пле са’ и ‘ко ре о гра фи је’ под ри ва од ре ђе ним фи ло зоф ским пој мо ви ма“ 
(lePecki 2004: 176). Да кле, ако је кри ти ка сво јим де ло ва њем у XX ве ку 
усто ли чи ла ‘ко ре о гра фи ју’ као при ви ле го ван art ob ject, ова ве за из ме ђу 
пле са и ко ре о гра фи је се све ви ше та њи и бри ше. Чи ни се да и пле са чи 
ра ди кал но пре и спи ту ју по јам ко ре о гра фи је и ово пре и спи ти ва ње по-
ста је око сни ца мно гих са вре ме них пле сних прак си. Шта пле сни крити-
ча ри тре ба да по сма тра ју и тра же у пле су ка да је и сам по јам ко реогра-
фи је под зна ком пи та ња? Где је ме сто пле сној кри ти ци и кри ти ча ри ма 
ка да су са ми ко ре о гра фи и пле са чи да нас пле сни кри ти ча ри, те о ре ти-
ча ри, исто ри ча ри? Мо жда је од го вор Је ше Де не гри ја са по чет ка зго дан 
и за ово пи та ње. Кри ти ча ри су јед но став но по је дин ци и по је дин ке ко ји 
„жи ве за умет ност и у умет но сти“ (lePecki 2004: 176).



73

ЛИТЕРАТУРA
ракоЧевић, Се ле на. „Шта је то игра? Ет но ко ре о ло шки по глед на тер ми но ло шка и кон-

цеп ту ал на пи та ња од ре ђе ња пој ма.“ Збор ник ра до ва Да ни Вла де С. Ми ло ше ви ћа. 
Ба ња Лу ка, 2004, 96–116.

Berman, Le slie. “Wri ting No stal gia: Dan ce Cri ti cism in the New York Ti mes in the Age of 
In ter net Jo ur na lism.” Se ni or Se mi nar in Dan ce, Bar nard Col le ge, Fall 2008, 1–39.

Bežar, Mo ris. Pi sma mla dom igra ču. Be o grad: Kor net, 2010.
conner, Lynne. Spre a ding the Go spel of the Mo dern Dan ce: A Hi story of New spa per Dan ce 

Cri ti cism, 1850–1934. Pittsburgh: Uni ver sity of Pittsburgh Press, 1997.
coPeland, Ro ger, Mar shall Co hen (eds.). What is Dan ce. New York: Ox ford Uni ver sity Press, 

1983.
coPeland, Ro ger. “Bet we en de scrip tion and de con struc tion.” U: carter, Ann (ed.). The Ro u tledge 

Dan ce Stu di es Re a der. Lon don – New York: Ro u tled ge, 1998, 100–101.
croce, Ar le ne. “Mo men to us (Fo ur Tem pe ra ments).” U: coPeland, Ro ger, Mar shall Co hen 

(eds.). What is Dan ce. New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1983.
denBy, Ed win. “A Ba lan chi ne Ma ster pi e ce (Con cer to Ba roc co).” U: coPeland, Ro ger, Mar shall 

Co hen (eds.). What is Dan ce. New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1983, 454–455.
deneGri, Je ša. Umet nič ka kri ti ka u dru goj po lo vi ni XX ve ka. No vi Sad: Sve to vi, 2006.
Gautier, Théop hi le. The Ro man tic Bal let. New York: Dan ce Ho ri zons, 1972.
lePecki, An dré. “Con cept and Pre sen ce: The New Eu ro pean Dan ce Sce ne.” U: carter, Ale-

xan dra (ed.). Ret hin king Dan ce Hi story: A Re a der, 2004.
martin, John. The Mo dern Dan ce. Bro oklyn: Dan ce Ho ri zons, 1968.
nover, Ž.-Ž. Pi sma o ple su i ba le tu. Be o grad: The a tri con, 2011.
theodores, Di a na. First We Ta ke Man hat tan: Fo ur Ame ri can Wo men and the New York School 

of Dan ce Cri ti cism. Lon don: Ro u tled ge, 2013.

Du nja V. Nja ra di

Dan ce Cri ti cism in the Uni ted Sta tes:  
Map ping the Pro blems and Chal len ges of Wri ting abo ut Dan ce

Sum mary

The pa per de als with the de ve lop ment of dan ce cri ti cism, mostly in the Uni ted Sta tes 
du ring the twen ti eth cen tury. The first part pre sents the main is su es re la ted to dan ce and 
art cri ti cism in ge ne ral. Dan ce cri ti cism has a far shor ter and mo re mo dest tra di tion, which is 
di rectly re la ted to the on to lo gi cal sta tus of dan ce, as well as the sta tus of dan ce art. Un li ke 
wi dely un der stood dan ce as a hu man ac ti vity, dan ce art is the youn gest art and the on to-
lo gi cal sta tus of dan ce cer ta inly pre sents a chal len ge to dan ce the ory − dan ce can not be 
fo und in li bra ri es or gal le ri es, can not be to uc hed, vi e wed from anot her an gle, or read 
on ce again. The se cond part of the pa per di scus ses “tro u bles” with dan ce cri ti cism: the 
in cre dibly dif fi cult task of se e ing dan ce/mo ve ment; then, the al most equ ally com pli ca ted 
task of re mem be ring what was seen and, fi nally, the al most equ ally dif fi cult task of de-
scri bing what was seen in a way that is un der stan da ble to the re a der (espe ci ally one who 
has not seen the dan ce). This part of the pa per di scus ses the stra te gi es de ve lo ped by dan ce 
cri tics in over co ming the se “tro u bles”. The third part gi ves a bri ef hi story of the de ve lop-
ment of dan ce cri ti cism, from ni ne te enth-cen tury es says on dan cers full of per so nal 
im pres si ons (The op hi le Ga ut hi er) to a twen ti eth-cen tury fo cus on cho re o graphy (John 
Mar tin) and mo ve ment (Ed win Denby) re flec ting the de ve lop ment of dan ce the ory and 
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the ri se of cho re o graphy as “the only way dan ce can be seen”. This part of the pa per sheds 
light on the chal len ges of de scri bing dan ce (De bo rah Jo witt) as well as the pro blems of 
its eva lu a tion (Ar le ne Cro ce). Fi nally, the con clu sion pro vi des cur rent con cerns and fe ars 
re la ted to the cri sis of dan ce cri ti cism, which re flect the key chan ges ta king pla ce in the 
fi eld of (dan ce) art in the twenty-first cen tury. The se chan ges re pre sent the ri se of cu ra-
to rial prac ti ces that chan ge the dan ce art, as well as chan ges in the un der stan ding of the 
pro fes sion of dan cers re qu i ring them to be able to de scri be, in ter pret, and eva lu a te the ir 
own works. Ac cor dingly, dan ce cri ti cism is in ter na li zed in the cho re o grap hi es and dan cers 
be co me dan ce cri tics, just as cu ra tors be co me its the o rists.

Keywords: art dan ce, dan ce cri ti cism, dan ce the ory, hi story of dan ce.
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ГОР ДА НА M. КА РАН и ИВА НА Ђ. ДРОБ НИ
Уни вер зи тет умет но сти, Фа кул тет му зич ке умет но сти у Бе о гра ду*

МА ПИ РА ЊЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ  
ВЛА ДИ МИ РА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА У РАЗ ВО ЈУ  

МУ ЗИЧ КЕ НА СТА ВЕ У СР БИ ЈИ

СА ЖЕ ТАК: Раз гра на та де лат ност Вла ди ми ра Р. Ђор ђе ви ћа (1869–1938) и пе чат 
ко ји је ути снуо у исто ри ји срп ског му зич ког по сле ни штва на пре ла зу из XIX у ХХ 
век, из и ски ва ли су па жљи во ра све тља ва ње свих аспе ка та ње го вог жи во та и ра да. Иако 
је му зич ко-пе да го шки ан га жман овог зна чај ног пре га о ца при ка зан у не ко ли ким на-
уч ним ра до ви ма до ма ћих ис тра жи ва ча, до са да ни је из вр ше но ње го во исто риј ско-пе-
да го шко по зи ци о ни ра ње и ни је пру жен це ло вит увид у би бли о гра фи ју ко ју је на ме нио 
на ста ви му зи ке у срп ским шко ла ма. У овом ра ду би ће го во ра не са мо о Ђор ђе ви ће вим 
пу бли ко ва ним уџ бе ни ци ма већ ће би ти дат по пис свих му зич ко-пе да го шких де ла 
са чу ва них у Ле га ту Вла ди ми ра Р. Ђор ђе ви ћа по хра ње ном у би бли о те ци Фа кул те та 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, где на ла зи мо и уџ бе ни ке и тек сто ве у ко ји ма су дра-
го це на про ми шља ња о та да шњој на ста ви му зи ке у Ср би ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин струк тив на ли те ра ту ра, му зич ка на ста ва, му зич ка пи сме-
ност, му зич ка пе да го ги ја, Вла ди мир Ђор ђе вић. 

Основ не по дат ке о по чет ку раз во ја му зич ке на ста ве са вре ме ним 
ис тра жи ва чи ма исто ри ја та му зич ке пе да го ги је у Ср би ји пру жио је 
упра во Вла ди мир Р. Ђор ђе вић сво јим члан ци ма у ча со пи су Му зич ки 
гла сник. На осно ву њих су, знат но ка сни је, на ста ли При ло зи би о граф
ском реч ни ку срп ских му зи ча ра (1950), др Ста не Ђу рић Клајн (1905–
1986), а де таљ но и ду бин ско про у ча ва ње исто ри је срп ске му зич ке 
пе да го ги је у Ср би ји за по чи ње ис тра жи ва њи ма др Зо ри сла ве М. Ва си-
ље вић (1932–2009), осам де се тих го ди на про шлог ве ка. У док тор ској 
ди сер та ци ји Pro ble mi mu zič ke kul tu re i obra zo va nja od Mi lo vu ka do Mo
kranj ca (1986) и мо но гра фи ји про ис те клој из ње – Рат за срп ску му
зич ку пи сме ност (2000), она је бри жљи во ра све тли ла пе да го шко де ло-
ва ње ве ли ка на срп ске му зи ке и му зич ке пе да го ги је. Ва си ље ви ће ва је 
об ра ди ла ар хив ску гра ђу ве за ну за ро до на чел ни ка му зич ке пе да го ги-

* ka ran.gor da na@g mail.com ; iva na.drob ni@g mail.com
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је у Ср би ји Ми ла на Ми ло ву ка (1825–1883), Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо-
крањ ца (1856–1914) и њи хо вих са вре ме ни ка, што пред ста вља пе ри од 
ко ји је знат но ути цао не по то ње то ко ве срп ске му зич ке пе да го ги је 
(каран, дроБни 2008). Са рад ни ци и след бе ни ци Ва си ље ви ће ве ме ђу 
ко ји ма су: Гор да на Сто ја но вић, Гор да на Ка ран, Алек сан дра Јо вић Ми-
ле тић, Ива на Дроб ни, Ми о ми ра Ђур ђа но вић, од та да се си сте мат ски 
и кон ти ну и ра но ба ве овом об ла шћу, та ко да су исто ри о граф ски об ра-
ђе не не ке од нај зна чај ни јих лич но сти срп ске му зич ке пе да го ги је ме ђу 
ко ји ма су Иси дор Ба јић (1878–1915), Ми ло је Ми ло је вић (1884–1946), 
Ми о драг Ва си ље вић (1903–1963), а у но ви је вре ме и Зо ри сла ва М. Ва-
си ље вић. У го то во свим по ме ну тим ра до ви ма се, у од ре ђе ним кон тек-
сти ма, по ми ње и де лат ност Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа, али до са да ње гов 
уку пан пе да го шки до при нос ни је био пред мет про ду бље ног ис тра жи-
ва ња. У том сми слу је овај текст, као ини ци ја лан у ма пи ра њу Ђор ђе-
ви ће ве му зич ко-пе да го шке де лат но сти, усме рен ка то ме да дâ пре глед 
еле мен тар них би о граф ско-би бли о граф ских по да та ка и по зи ци о ни ра 
га у исто риј ском кон ти ну у му, али и да под стак не све о бу хват ни ја са-
гле да ва ња ње го вог пе да го шког де ла.

Ни је ве лик број му зич ких по сле ни ка ко ји су у пр вом ве ку раз во-
ја срп ске му зич ке пе да го ги је,1 упо ре до са пе да го шком де лат но шћу и 
уз дру ге број не оба ве зе као што су ру ко во ђе ње хо ро ви ма и ор ке стри-
ма, пи са ли ин струк тив ну ли те ра ту ру. Упра во за то Вла ди мир Ђор ђе вић 
и ње го ве об ја вље не пу бли ка ци је, члан ци и са чу ва ни ру ко пи си за служују 
да им се по све ти ка ко би сли ка о до ме ти ма му зич ког обра зо ва ња кра јем 
XIX и у по чет ним де це ни јама XX ве ка би ла ја сни ја и ком плет ни ја.

Ко је био Вла ди мир Ђор ђе вић?
Ро ђен је 2. де цем бра 1869. го ди не у Бре стов цу. Основ ну шко лу и 

че ти ри раз ре да гим на зи је за вр шио је у Алек син цу, а у Ни шу 1890. го-
ди не за вр шио је пе ти и ше сти раз ред гим на зи је и Учи тељ ску шко лу 
у ко јој га је ка му зи ци усме рио Бо гу мил Сво бо да (stojanović 2001). По 
за вр шет ку Учи тељ ске шко ле по ста вљен је за учи те ља основ не шко ле 
у Ку ли ни код Кру шев ца (1890–1892), за тим, но вем бра 1892. го ди не 
при хва та по зив пе вач ког дру штва „Шу ма то вац“ и пре ла зи у Алек си-
нац, где је до ма ја 1893. го ди не био хо ро во ђа овог дру штва. 

Му зич ко обра зо ва ње Вла ди мир Ђор ђе вић уса вр ша вао је у ино стран-
ству. У два на вра та је по ха ђао лет ње кур се ве у Бе чу, где 1893. го ди не на 
Кон зер ва то ри ју му из у ча ва На у ку о хар мо ни ји код про фе со ра Ро бер та 
Фук са (Ro bert Fuchs, 1847–1927), а 1895. го ди не и На у ку о кон тра пунк-
ту. У то вре ме ра ди као хо но рар ни на став ник у гим на зи ји у Пи ро ту 
(1894–1895).

1 Пр ва му зич ко-обра зов на ин сти ту ци ја „Пра ви тељ стве на шко ла му зи ке“ уте ме ље на 
је за слу гом Ми ла на Ми ло ву ка 1863. го ди не.
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Го ди не 1897. по ста вљен је у гим на зи ји у Ва ље ву за при вре ме ног 
учи те ља му зи ке а, по ло жив ши др жав ни ис пит, стал но на ме ште ње до био 
је у ав гу сту 1898. го ди не у гим на зи ји у Вра њу.2 Не ду го за тим (17. ок то-
бра исте го ди не), пре ба чен је у Срп ску кра љев ску му шку учи тељ ску 
шко лу у Ја го ди ни као на став ник Му зи ке (сви ра ња) и Пе ва ња.3 То ком 
на ме ште ња у овој ин сти ту ци ји (до 1912. го ди не), ни је за по ста вио соп-
стве но уса вр ша ва ње, те 1901. го ди не при ват но учи аран жи ра ње у Пра-
гу код про фе со ра Ка ре ла Ше бо ра (Ka rel Ric hard Še bor, 1843–1903). У 
Бе о град се пре се ља ва 1912. го ди не и пре да је Му зи ку у III гим на зи ји. 
Пр ви свет ски рат про во ди у Фран цу ској, као про фе сор у Срп ској гим-
на зи ји у Бор доу, а та ко ђе и у Ни ци и Бо ли јеу. По окон ча њу ра та вра ћа 
се у Бе о град и на ста вља са де лат но шћу у III гим на зи ји и у Му зич кој 
шко ли „Стан ко вић“, све до од ла ска у пен зи ју 1924. го ди не.

Као је дан од нај ак тив ни јих му зи ча ра сво га до ба, де лу ју ћи на ве-
о ма ши ро ком по љу у исто ри ји срп ске му зи ке као ме ло граф, са ку пљач 
ар хив ске гра ђе, ком по зи тор и на став ник, Вла ди мир Ђор ђе вић је у 
ис тој ме ри зна ча јан и као ау тор ин струк тив не ли те ра ту ре. На по љу 
ши ре ња му зич ке про све ће но сти оста вио је ви ше уџ бе ни ка и при руч-
ни ка од ко јих су нај зна чај ни ји Шко ла за ви о ли ну – об ја вље на 1899. го-
ди не,4 Оп шта те о ри ја му зи ке (1924), Крат ко упут ство за пре да ва ње 
нот ног пе ва ња у основ ној шко ли (1927) и Пе ван ка за уче ни ке основ них 
шко ла и учи тељ ских шко ла (1928). 

Ме ђу уџ бе ни ци ма за ин стру мен тал ну на ста ву то га до ба осим оних 
Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа на ла зи мо још са мо де ла Да ни це Кр стић (1873–
1966)5 и, ка сни је, Пе тра Сто ја но ви ћа (1877–1957),6 ко ји су за јед но са 
оста лим ства ра о ци ма чи ја су де ла са чу ва на обе ле жи ли пр ви век уте-
ме љи ва ња му зич ког обра зо ва ња у Ср би ји. Пре њих ли те ра ту ру овог 
ти па пи са ли су још са мо Ак сен ти је Мак си мо вић (1884–1873)7 и Јо сиф 
Сво бо да (1856–1898)8.

2 Чла но ви испитне ко ми си је би ли су: Да во рин Јен ко, пред сед ник, и чла но ви Јо сиф Ма-
рин ко вић и Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац.

3 За ви шег учи те ља ве шти на у Срп ској кра љев ској му шкој учи тељ ској шко ли у Ја го-
ди ни по ста вљен је 1907. го ди не. 

4 У овом ра ду ко ри шће но је осмо из да ње об ја вље но по сред ством Из да вач ке књи жар-
ни це Ге це Ко на 1930. го ди не у Бе о гра ду.

5 Да ни ца Кр стић је би ла про фе сор кла ви ра у Му зич кој шко ли „Стан ко вић“ и ау тор 
пр ве Шко ле за кла вир на срп ском је зи ку пу бли ко ва не 1911. го ди не.

6 Пе тар Сто ја но вић, ви о ли ни ста и ком по зи тор, био је про фе сор у Му зич кој шко ли 
„Стан ко вић“ и на Му зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду.

7 Мак си мо вић је 1870. го ди не об ја вио уџ бе ник Из у ча ва ње ви о ли не по мо ћу на род них 
пе са ма за по сте пе но уче ње; При пра ва за уче ње нот ног по ја ња и сви ра ња на ви о ли ни. По
ку шај ка ко би нај лак ше на у ку о му зи ци у на ро ду рас про стра ни ли.

8 Де ло ва ње Јо си фа Сво бо де ве за но је, из ме ђу оста лог, и за из во ђе ње на ста ве у Пр вој 
бе о град ској гим на зи ји (од 1883. до 1898. го ди не), во ђе ње ор ке стра у Ве ли кој шко ли и ау тор-
ство Шко ле за ви о ли ну об ја вље не по сле ње го ве смр ти, 1914. го ди не (риБић 2003).
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Ђор ђе ви ће ва Шко ла за ви о ли ну на ме ње на сред њим шко ла ма обја-
вље на је у тре нут ку ка да је му зич ка на ста ва у гим на зи ја ма дра стич но 
ре ду ко ва на (1898). До та да оба ве зно сви ра ње на ви о ли ни је уки ну то, 
а пе ва ње се учи ло са мо у пр вом и дру гом раз ре ду (stojanović 2001). 
На сре ћу, гим на зи је у ко ји ма је му зич ка на ста ва има ла до бру струч ну 
пот по ру, на ста ви ле су са до та да уста ље ном прак сом. У том сми слу је 
Ђор ђе ви ће ва Шко ла за ви о ли ну нај ши ру при ме ну има ла упра во у учи-
тељ ским шко ла ма и слу жи ла оспо со бља ва њу бу ду ћег учи тељ ског 
ка дра да сво ју на ста ву у основ ним шко ла ма упот пу ни ин стру мен тал-
ном прат њом.9 Сма тра ју ћи да је за пре да ва ње пе ва ња у шко ла ма нај по-
год ни ји пра те ћи ин стру мент ви о ли на, бу ду ћи да се у то вре ме лак ше 
на ба вља ла од кла ви ра, да је јеф ти ни ја и мо бил ни ја, Ђор ђе вић је сма трао 
да сва ки учи тељ мо же сȃм, у то ку јед не или нај ви ше две го ди не, да се 
до вољ но оспо со би и са успе хом пре да је и пра ти уче ни ке у соп стве ној 
на ста ви. За ово су му би ли по треб ни са мо, ка ко је сма трао, до бра во ља 
и ква ли те тан уџ бе ник за уче ње сви ра ња на ви о ли ни (ЂорЂевић 1927). 
У том сми слу је и рас по ред гра ђе у Шко ли за ви о ли ну об у хва тио не само 
са вла да ва ње осно ве ви о лин ске тех ни ке већ и осно ве му зич ке пи сме-
но сти, упо зна ва ње основ них му зич ких пој мо ва, те о ри је му зи ке и нот но 
пе ва ње. 

На по чет ним стра на ма Ђор ђе вић об ја шња ва да је му зи ка „ве шти на 
ко ја нам ве жба и опле ме њу је чу ла, учи нас да во ли мо ред, да це ни мо 
што је ле по и до бро, ули ва нам осе ћа ње уза јам не љу ба ви, ја ча нам пам-
ће ње и при јат но нас за ба вља.“ На ста вља ју ћи ка ко се до би ја тон на ин-
стру мен ту, Ђор ђе вић по ре ди му зи ку са го во ром и об ја шња ва да „ка ко 
од гла со ва по из ве сним пра ви ли ма пра ви мо сло го ве, ре чи, ре че ни це, 
та ко исто пра ви мо од то но ва по из ве сним пра ви ли ма ме ло ди је.“ Ме ло-
ди ју је де фи ни сао као „ред то но ва ко ји до ла зе је дан за дру гим и ко ји су 
уре ђе ни по за ко ни ма му зи ке“, до да ју ћи да „као што мо же мо да за пи-
ше мо све оно што го во ри мо, та ко исто мо же мо за пи са ти и све оно што 
пе ва мо или сви ра мо“ (ЂорЂевић 1905: 3–4). Овај део књи ге са др жи и 
од го ва ра ју ће илу стра ци је ли ниј ског и „нот ног“ си сте ма, но та, њи хо вих 
тра ја ња, па у за, при каз ви о лин ског ре ги стра, об ја шње ња так то ва, такт-
них цр та, итд.10

Ма ка ко Шко ла за ви о ли ну би ла ма лог оби ма (50 стра на), и ма како 
скром но из гле да ла на ста ва из во ђе на пре ма Ђор ђе ви ће вом уџ бе ни ку,11 
у њој је на нај са же ти ји на чин рас ту ма че на ве ћи на му зич ких пој мо ва, 

9 У Ср би ји је са мо де сет го ди на пре об ја вљи ва ња Шко ле за ви о ли ну (1888), де ло ва ло све га 
три на ест учи те ља му зи ке у три де сет пот пу них и не пот пу них гим на зи ја (vasiljević 2000).

10 Де таљ ни ји при каз Шко ле за ви о ли ну вид. у књи зи Ме то дич ке осно ве во кал ноин стру
мен тал не на ста ве (дроБни 2008).

11 Cf. Ka ran, G. (1993). 
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учи те љи су оспо со бља ва ни да еле мен тар но вла да ју овим ин стру мен-
том. Прет по став ку да је Шко ла за ви о ли ну слу жи ла и као уџ бе ник за 
на ста ву нот ног пе ва ња у учи тељ ским шко ла ма (и до пу на по сто је ће 
на став не ли те ра ту ре у основ ним шко ла ма), до не кле пот кре пљу је чи-
ње ни ца да је на пре ла зу из XIX у XX век био еви ден тан де фи цит ин-
струк тив не ли те ра ту ре на ме ње не не са мо раз во ју му зич ке пи сме но сти 
већ и на ста ви пе ва ња. На и ме, од Ми ло ву ко ве Шко ле нот ног пе ва ња (1871), 
Те о ри је пра вил ног нот ног пе ва ња Иси до ра Ба ји ћа (пу бли ко ва не у та-
да шњој Ау стро у гар ској), пу бли ка ци је Ка жи пут учи те љи ма основ них 
шко ла при пре да ва њу мо га Бу ква ра и Чи тан ке нот ног пе ва ња Ак сенти-
ја Мак си мо ви ћа (1870), осим раз ли чи тих збир ки пе са ма ко је су срп ски 
учи те љи пре ма соп стве ним афи ни те ти ма и на хо ђе њу при ре ђи ва ли са 
ма њим или ве ћим успе хом и у њих ин тер по ли ра ли ту ма че ња по је ди них 
му зич ких пој мо ва, спе ци ја ли зо ва не ли те ра ту ре го то во да ни је би ло 
(ЂурЂановић 2019).

На иде ју да се по све ти из ра ди збир ки за на ста ву пе ва ња12 и му зи ке 
Ђор ђе ви ћа је иза зва ла по ме ну та си ту а ци ја, те он по чет ком ХХ ве ка 
пу бли ку је књи ге Збир ка де чи јих пе са ма у је дан, два, три и че ти ри 
гла са (1904)13 и Збир ка ода бра них пе са ма: за школ ску омла ди ну (1909)14. 
Знат но ка сни је, у свом Крат ком упу ству за пре да ва ње нот ног пе ва ња, 
ко је се ко ри сти ло упо ре до са Пе ван ком за уче ни ке основ них шко ла и 
учи тељ ских шко ла у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (1928) – уџбе-
ни ком за 3. и 4. раз ред основ них и учи тељ ских шко ла – обра зло жио је 
ме то дич ки пут му зич ког опи сме ња ва ња ко ји би за по чео у основ ним шко-
ла ма, а утвр ђи вао се и про ши ри вао у гим на зи ја ма, чи ме би се, по њего-
вом ми шље њу, вас пи та вао му зич ки укус омла ди не (ЂорЂевић 1927).15 

Као чо век ко ји је био по све ћен при ку пља њу и из у ча ва њу соп стве не 
на род не ба шти не, Ђор ђе вић је сма трао да је про фе си о нал на му зич ка 
прак са у Ср би ји ису ви ше окре ну та му зи ци За пад не Евро пе (на ро чи то 
Фран цу ске и Не мач ке), те да му зи ча ри ко ји ста са ва ју не по зна ју соп стве-
но му зич ко на сле ђе. За ме ра ју ћи др жа ви на ис по ље ном не ха ту ка да је 
реч о му зич ком обра зо ва њу (Из за о став шти не Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа, 
бр. 518/1), он кон ста ту је да без об зи ра на то што ра сте број шко ло ва них 

12 По је ди не ком по зи ци је ко је је Ђор ђе вић ком по но вао за деч ји хор пр ви пут су пред ста-
вље не јав но сти у Ан то ло ги ји срп ске му зи ке за деч ји и жен ски хор Гор да не Ка ран и Дра га не 
В. Јо ва но вић, ко ја је у три де ла об ја вље на у пе ри о ду од 2014. до 2016. го ди не.

13 Књи га је осим пе са ма са др жа ла и ме тод ска упут ства и би ла уџ бе ник за на ста ву 
пе ва ња у свим учи тељ ским шко ла ма у Ср би ји (miletić 2019).

14 Ова збир ка је би ла на ме ње на на ста ви у основ ним шко ла ма и гим на зи ја ма (stojanović 
2001).

15 Пе ван ка је са др жа ла 148 пе са ма. Пре ма ау то ро вим ре чи ма, њен на слов је на стао пре-
ма ана ло ги ји са Чи тан ком (stojanović 2001).
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му зи ча ра, срп ска му зи ка стаг ни ра због то га што не по сто ји до ма ћа 
ин струк тив на ли те ра ту ра на ме ње на му зич кој на ста ви (Из за о став шти-
не Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа, бр. 518/2). Кон ста ту ју ћи да се у срп ским му-
зич ким шко ла ма чак и пул са ци ја од бро ја ва на не мач ком је зи ку, он се 
са пра вом пи та ка ко је мо гу ће да се та ко не што до го ди у на ро ду ко ји 
има из ван ред но на род но пе ва ње. У ве зи с тим пи та њем за кљу чу је како 
се и не мо же оче ки ва ти да де ца ко ја ста са ва ју у та квим шко ла ма бу ду 
срп ски му зи ча ри у пра вом сми слу ре чи (Из за о став шти не Вла ди ми ра 
Ђор ђе ви ћа, бр. 518/3). 

У сво јим на по ри ма да на ста ву му зи ке и му зич ку пи сме ност про-
ши ри у на ро ду и ис так не њен зна чај и циљ, му зич ко опи сме ња ва ње је 
по ре дио са уче њем чи та ња и на ста вом ма тер њег је зи ка и тај став аргу-
мен то вао у Крат ком упут ству за пре да ва ње нот ног пе ва ња по тре бом 
да „згод на му зи ка“ мо же де ци би ти од ко ри сти и као „до бра лек ти ра“ 
(stojanović 2001: 17). Кон ста ту ју ћи да би не ко ко би по же лео да на у чи 
и нај јед но став ни ју ме ло ди ју мо рао да учи са мо од дру го га, по слу ху, 
са пра вом се пи та шта би се ре кло кад би не ко са за вр ше ном основ ном 
шко лом тра жио да му се би ло ка кав текст про чи та или за пи ше (Ђор
Ђевић 1927). У том по гле ду је Ђор ђе ви ће во на сто ја ње да се у основ ним 
шко ла ма уче ни ци му зич ки опи сме не и ста са ва ју на осно ву соп стве ног 
му зич ког на сле ђа пот пу но ра зу мљи во и ви ше стру ко оправ да но, бу ду ћи 
да су се по је дин ци у ста ри јем уз ра сту опре де љи ва ли за (спе ци ја ли зо-
ва но) ба вље ње му зи ком или учи тељ ски по зив. Ме ђу тим, ње гов став 
о по губ но сти до ми нант но за пад њач ког ути ца ја у му зич ким шко ла ма 
ни је био иден ти чан ка да је реч о ње го вом ме то дич ком опре де ље њу у 
на ста ви пе ва ња.

На и ме, на пи та ње да ли је Вла ди мир Ђор ђе вић ко ји се ак тив но 
ба вио ме то ди ком и на ста вом му зич ке пи сме но сти пу не че тр де сет че-
ти ри го ди не, од пр вог за по сле ња у Ку ли ни код Кру шев ца 1880. го ди не, 
до пен зи је ко ју је сте као у III бе о град ској гим на зи ји 1924. го ди не, имао 
ори ги нал на ме то дич ка ре ше ња у на ста ви му зич ке пи сме но сти – одго-
вор је пру жио сȃм у за вр шном де лу књи ге Крат ко упу ство за пре да
ва ње нот ног пе ва ња. У ње му он при зна је ка ко глав не иде је ко је је 
из нео у сво јим из ла га њи ма фак тич ки ни су ње го ве, већ су одав но опро-
ба не и усво је не код дру гих на ро да, а он их је са мо мо ди фи ко вао пре ма 
срп ским при ли ка ма и пре ма соп стве ном ду го го ди шњем ис ку ству у 
на ста ви (ЂорЂевић 1927). Да кле, нео спор но је да је Ђор ђе вић, по пут 
ве ћи не сво јих са вре ме ни ка, пре у зео ме то дич ке по став ке из гер ман ске 
му зич ке на ста ве. По пут Бо жи да ра Јок си мо ви ћа код ко јег се мо же ви-
де ти скро ман, али кон струк ти ван, траг ме то дич ких по став ки ко је су 
пре у зе те из ро ман ске шко ле нот ног пе ва ња (на при мер, на чин ко ри шће-
ња ме ло диј ских при ме ра из му зич ке ли те ра ту ре), Вла ди мир Ђор ђе вић 
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се као ме то ди чар про фи ли сао на гер ман ској ле ствич но-ин тер вал ској 
по став ци то но ва ко ја за го ва ра смер на ста ве од те о риј ских ту ма че ња ка 
звуч ној ре а ли за ци ји (stojanović 2001), под ра зу ме ва ве зи ва ње зву ка ла бил-
них са ста бил ним то но ви ма (си стем ра да на ал те ро ва ним то но ви ма).16 

Без об зи ра на све, са аспек та са вре ме не ме то ди ке на ста ве му зич ке 
пи сме но сти, Вла ди мир Ђор ђе вић се не мо же свр ста ти у зна чај не или 
ре фор ма тор ске му зич ко-пе да го шке лич но сти каквe су би ли Ми лан 
Ми ло вук, Иси дор Ба јић, Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, Ми о драг Васи-
ље вић и у са вре ме ном до бу Зо ри сла ва Ва си ље вић. Ме ђу тим, са ши рег 
аспек та исто ри је срп ске му зич ке пе да го ги је ме сто, уло га и зна чај Вла-
ди ми ра Ђор ђе ви ћа као му зич ког пе да го га су не спор ни. Као ау тор уџбе-
ни ка и при руч ни ка оства рио је не сум њив ути цај бу ду ћи да су ње го ве 
Шко ла за ви о ли ну и Збир ке деч јих пе са ма до жи ве ле број на из да ња и 
ко ри сти ле се у на став ној прак си не ко ли ко де це ни ја. Као на став ник Пе-
ва ња и Сви ра ња на ви о ли ни нај ду же се за др жао у Ја го ди ни у Срп ској 
кра љев ској му шкој учи тељ ској шко ли, где је упо ре до са оба ве за ма у 
на ста ви не го вао хор ско пе ва ње и ор ке стар ско сви ра ње.17 У ши рем пе-
да го шком де ло ва њу, по зна то је да је одр жа вао се ми на ре за учи те ље у 
окви ру ко јих је ту ма чио про грам ске зах те ве му зич ке на ста ве у основ-
ним шко ла ма.18 

У Ле га ту Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа ко ји је по хра њен на Фа кул те ту 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду са чу ва ни су број ни ру ко пи си ко ји све-
до че о по све ће ној пе да го шкој стра ни лич но сти чо ве ка ко ји је обе ле жио 
срп ску кул ту ру на по чет ку ХХ ве ка. Ма ње ис тра же ни део ове вред не 
гра ђе од но си се на област ме то ди ке и на ста ве те о риј ских пред ме та где, 
осим бе ле шки са пре да ва ња о хар мо ни ји Ро бер та Фук са и об ја вље не 
Руч не књи ге из На у ке о хар мо ни ји у пр вом ре ду за му зич ке и учи тељ ске 
шко ле, нај за ни мљи ви ји сег мент пред ста вља ју уоб ли че ни уџ бе ни ци и 
збир ке при ме ра и за да та ка за хар мо ни ју, кон тра пункт и (кла сич не) 

16 Овај си стем се, мо ди фи ко ван, де фи ни сан и при ла го ђен са вре ме ној ме то ди ци и на ста-
ви сол фе ђа, при ме њу је и да нас у ру ској и бу гар ској пе да го шкој прак си.

17 Ђор ђе вић је „у сва ком раз ре ду офор мио по је дан хор и ор ке стар, а од нај бо љих извођа-
ча ство рио је глав ни ан самбл за јав не на сту пе и кон цер те, ко ји су се одр жа ва ли сва ке су бо те“ 
(гавриловић 2009: 110). Осим то га, уче ни ци Срп ске кра љев ске му шке учи тељ ске шко ле не-
де љом су уче ство ва ли на бо го слу же њу, где се, осим Ли тур ги је Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ-
ца, из во ди ла и ли тур ги ја не дељ на или пра знич на, ка да се пе ва „Бла же ни“ Вла ди ми ра Ђорђе-
ви ћа, а ко ја је об ја вље на у Ја го ди ни 1903. го ди не.

18 При ме ра ра ди, 1900. го ди не, у Ја го ди ни, Вла ди мир Ђор ђе вић је одр жао се ми нар за 
32 учи те ља и 20 учи те љи ца на ко јем је „у те о риј ском одељ ку сво је га пре да ва ња... са оп штио 
учи тељ ству све зах те ве из ме то ди ке пе ва ња као при пре му. За тим је из ло жио ме то до ло шке 
по ступ ке при пре да ва њу ово га пред ме та у I и II раз ре ду основ не шко ле по нот ном си сте му. 
У прак тич ном одељ ку г. Ђор ђе вић је пе ва ју ћи по ка зи вао учи тељ ству све ме ло ди је пе са ма 
ко је су на став ним про гра мом од ре ђе не. Пре да вач је це лим пре да ва њем за ин те ре со вао слу-
ша о це и по сти гао успех“ (Protić 1991: 167).
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му зич ке ин стру мен те за ко је се мо же прет по ста ви ти да су из не дре ни 
из Ђор ђе ви ће ве на став не прак се. 

Ме то дич ке од ред ни це и ре флек си је ак тив но сти и де ло ва ња Вла-
ди ми ра Ђор ђе ви ћа у обла сти ме то ди ке на ста ве му зич ке пи сме но сти 
ра све тље не су у кон тек сту кон ти ну и те та, ме то да и ме то ди ке на ста ве 
нот ног пе ва ња и те о ри је му зи ке у ра до ви ма ис тра жи ва ча исто ри је срп-
ске му зич ке пе да го ди је Зо ри сла ве М. Ва си ље вић, Гор да не Сто ја но вић, 
Гор да не Ка ран и Ива не Дроб ни, те пред ста вља ју део про це са ко ји 
тре ба у пер спек ти ви до вр ши ти и уоб ли чи ти. 

До дај мо на кра ју да овај текст пред ста вља ини ци јал но са гле да ва-
ње и ма пи ра ње Ђор ђе ви ће ве му зич ко-пе да го шке де лат но сти и у том 
сми слу је, осим уви да у еле мен тар не би о граф ско-би бли о граф ске по дат-
ке и по зи ци о ни ра ње Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа у (пе да го шком) исто риј ском 
кон ти ну у му, на чи њен пр ви ко рак ка све о бу хват ни јем и про ду бље ни јем 
са гле да ва њу ње го вог му зич ко-пе да го шког де ла у вре ме ну ко је је пред 
на ма, ка ко у обла сти ме то ди ке на ста ве му зич ке пи сме но сти та ко и у 
до ме ну ме то ди ке на ста ве те о риј ских ди сци пли на (хар мо ни је, кон тра-
пунк та и му зич ких ин стру мен та та). 

Mузичкопе да го шка би бли о гра фи ја  
Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа
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MappingtheWorkofVladimirĐorđević 
in the De ve lop ment of Mu sic Te ac hing in Ser bia

Sum mary

The wi de-ran ging work of Vla di mir P. Đor đe vić (1869–1938) and the mark he left 
on the hi story of Ser bian mu si cal wri ting at the turn of the 20th cen tury re qu i re a ca re ful 
exa mi na ti on of all aspects of his li fe and work. Alt ho ugh the mu si cal-pe da go gi cal com-
mit ment of this sig ni fi cant fi gu re has been hig hlig hted in se ve ral sci en ti fic analyses by 
do me stic re se ar chers, a hi sto ri cal-pe da go gi cal fra ming has not yet been con duc ted and 
the re has not been a com pre hen si ve over vi ew of his bi bli o graphy, which was in ten ded for use 
in te ac hing mu sic in Ser bian scho ols. This pa per di scus ses not only Đor đe vić’s pu blis hed 
tex tbo oks but al so pro vi des a de ta i led li sting of all mu si cal-pe da go gi cal works pre ser ved 
in the Be qu est of Vla di mir P. Đor đe vić, kept in the li brary of the Fa culty of Mu si cal Art 
in Bel gra de, whe re the re are both tex tbo oks and texts con ta i ning pre ci o us tho ughts on 
the con tem po rary sta te of mu si cal edu ca tion in Ser bia.

Keywords: te ac hing li te ra tu re, mu sic te ac hing, mu sic li te racy, mu sic pe da gogy, 
Vla di mir Đor đe vić.
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Introduction
In recent years, with the implementation of China’s national policy, 

exchanges between China and Central and Eastern European countries have 
become pyramidally more frequent, which is not simply reflected in eco-
nomic and political terms, but also in the great development of art and 
culture, in particular with regard to communication between higher educa-
tion institutions. Serbia, as a priority country under the “China-Central and 
Eastern Europe” and “One Belt and One Road” policies, has formed inter-
active relations with China in a variety of ways. This paper will focus on 
two higher art institutions in China and Serbia: Zhejiang Conservatory of 
Music, and the Faculty of Music of the University of Arts in Belgrade, tak-
ing the performance of Collegium Musicum choir1 of the Faculty of Music 
as the main case study to analyze its impact and effect in a cross-cultural 
context. 

The Collegium Musicum choir, one of the first artistic groups to visit 
China since the establishment of ChinaCEEC Music Academies Union 
(founded on September 23, 2017, at Zhejiang Conservatory of Music), went 
to China in November 2018. The choir, led by its conductor Dragana 
Jovanović,2 with its’ thirty members, gave special concerts at Zhejiang 
Conservatory of Music and Jiaxing College (Pinghu campus)3 on November 
14th and 15th, respectively. Nineteen pieces were performed, with two 
Chinese folk songs – Kangding Love Song (康定情歌) and Little Cabbage 
(小白菜), and the Serbian religious hymn Tebe pojem (We sing to you) com-
posed by Stevan Stojanović Mokranjac (1856–1914), sung in collaborating 
with the Eight Seconds choir of Zhejiang Conservatory of Music. 

The framework of this paper is as follows: first, we will make a brief 
review of the theoretical background regarding “multi-”, “inter-”, “trans-” 
and “cross-culturalism” (kim 2017: 19); second, we offer the necessary 
information on the two higher music education institutions in China and 
Serbia, their choirs, as well as the background to the realization of the aca-

1 The choir gave two performances in China at Zhejiang Conservatory of Music and Jiaxing 
College (Pinghu Campus). The programmes showed slight differences, with 19 pieces performed 
at Zhejiang Conservatory of Music, and 12 pieces at Jiaxing College (Pinghu Campus). Collegium 
musicum performed Chinese folk songs at both concerts, without performing the Serbian chant at 
Jiaxing College. 

This paper will focus on the programme performed at Zhejiang Conservatory of Music, and 
more precisely, we will deal with three pieces – two Chinese folk songs, and a Serbian liturgical 
hymn sung by both choirs. 

2 Dragana Jovanović: DA, Associate Professor at the Faculty of Music of the University of 
Arts in Belgrade, Serbia. 

3 Jiaxing College: founded in March 2000, located in Jiaxing, Zhejiang, with three campus 
– Yuexiu (越秀), Lianglin (梁林) and Pinghu (平湖). 

The concert was held at the Pinghu campus. 
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demic exchange; third, an analysis of two Chinese folk songs and the Stevan 
Stojanović Mokranjac’s liturgical piece follow, accompanied by a detailed 
examination of the interpretation of these three pieces; finally, the discus-
sion is concluded by the elaboration on the subject of music as a tool for 
cross-cultural exchange.

The theoretical background on “SinoSerbian”  
musical exchanges

“Cross-cultural”, “intercultural” and “multicultural” are among the 
terms which have been the focal point of research in recent years. There are 
many different approaches to and definitions of these terms, and that is the 
topic for another study. In this particular text, it is important to remember 
William B. Gudykunst’s notion of these terms: “cross-cultural involves 
comparisons of communication across cultures” while “intercultural com-
munication involves communication between people from different cul-
tures” (Gudykunst 2003). Scollon et al. extended this to three areas of study: 
intercultural communication, cross-cultural communication and inter-discur-
sive communication (scollon et al. 2012)4. Among many other definitions, 
the Oxford Dictionary gives explanations of these three terms: “multicul-
tural” relates to or contains several cultural or ethnic groups within a society 
(multicultural education); “cross-cultural” relates to different cultures or 
comparison between them (cross-cultural understanding); while “intercul-
tural” takes place between cultures, or is derived from different cultures 
(intercultural communication). According to Jin-Ah Kim, the term “’inter-
cultural’ describes the process or the condition in which two or more cultures 
interact with each other; it was created in order to account for cultural in-
teractions which the concept of ‘multiculturality’ is not able to do” (Kim 
2017: 20). The term “cross-cultural” does not simply “describe cultural 
interaction... rather, it denotes the process and condition of cultural cross-
ings, crossing over back and forth” (Kim 2017: 20). 

This paper analyses the performance of Chinese folk songs and Mokra-
njac’s Tebe pojem sung by two choirs, respectively, from the perspectives of 
“cross-cultural” and “intercultural” communication in the academic context. 

Musical cultural exchange between Serbia and China is a brand-new 
research perspective, and there is no unified or relatively complete research 
in the field. The theoretical background, therefore, described here must be 
seen in a larger context, involving an understanding of cross-cultural studies, 
of which considerable attention has been paid to the study of “Chinese and 
Western music exchanges”, with theoretical writings published on Chinese 

4 See various further studies: Dietz 2018: 1–19; tinGtoomey et al. 2012; Grant 2010.
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music as exported to and understood in the West, and the reception of 
Western music in China. The following is a brief overview of the key theo-
retical works on the ‘Chinese and Western musical exchanges’, with a view 
to deepening the comprehension of the theoretical background on “Sino-
Serbian” musical exchanges. 

With regard to the “musical exchange between China and the West”, 
this is mainly concerned with the process of musical cultural interaction 
between both sides, including the issues of Chinese music sent to the West 
and the reception of Western music in China. A Ph.D. dissertation, ‘Chinese 
Elements’ in Western Music in the 20th Century, written by Mr Bi Minghui, 
gives a specific analytical study on a variety of patterns of manifestation 
of Chinese music in the West from the Eastern culture perspective, focusing 
exclusively on the 20th century (Bi 2007); published in 2017, China and the 
West: Music, Representation and Reception, contains a series of research 
findings produced in recent years on “Chinese and Western musical ex-
changes”, which is also a representative theoretical work formed on the 
basis of cross-cultural study (yanG 2017); Mr Tao Yabing and Feng Wenci 
approached the issue in a similar way, with the former examining it from 
the perspective of Chinese music, comprehensively giving an introduction 
to the musical exchange between China and the West from the Tang dy-
nasty to 1919 (tao 1994); the latter author discussed Sino-foreign musical 
exchange at the level of Chinese music (FenG1998); Gong Hongyu wrote a 
book, in 2007, under the title Musical Encounters in SinoWestern Cul
tural relations, which is one of the most significant works on Chinese and 
Western musical exchange in recent years, with three volumes – missionar-
ies and Sino-Western music culture; modern dissemination and the influence 
of Chinese music in the West; and the interactive impact of contemporary 
Chinese and Western music culture (GonG 2017)5. 

On the Schools and Choirs and the background to the realization  
of the choir’s trip to China 

Zhejiang Conservatory of Music (浙江音乐学院)  
and Eight Seconds Choir

Among the many conservatories of music, Zhejiang Conservatory of 
Music, the tenth independent specialized conservatory in China, which was 
founded in 2016, is relatively young. The predecessor of Zhejiang Con-
servatory of Music was the Music School of Hangzhou Normal University 
(杭州师范大学) founded in 1982. Zhejiang Conservatory of Music, richly 

5 The book is in Chinese; its original three volumes are: 来华传教士与中西音乐文化交流溯
源；中国音乐在西方的近代传播与影响；当代中西音乐文化的交互影响。
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endowed by nature, has become a rising star in terms of international com-
munication and exchange. In 2017, led by Zhejiang Conservatory of Music, the 
“China – CEEC Music Academies Union” (中国-中东欧国家音乐院校联盟) 
was founded. It has initiated cooperation with 15 music academies from the 
Central and Eastern European countries to promote the construction of 
music culture along with “One Belt and One Road”, and to build an inter-
national platform for musical cultural interchanges and encounters. The 
case of the academic choir Collegium Musicum is one of the good examples 
of Sino-Serbian musical cultural exchanges launched by the ChinaCEEC 
Music Academies Union.6

The Eight Seconds choir is one of the professional performing ensem-
bles (the others are: Chinese Traditional Instrument Orchestra, the Sym-
phony Orchestra and the Dance Group) of Zhejiang Conservatory of Music. 
It is composed of students in the school and was founded in 2009 by the 
national first-class conductor and choral educator – Han Baolin (阎宝林). 
The Eight Seconds choir contains a mixed chorus group, a female chorus 
group, a male chorus group and a chamber choir7. Over the decades of its 
development, the Eight Seconds choir has become one of the China’s profes-
sional representative choirs and enjoyed a certain reputation around the 
world. The choir’s name – Eight Seconds, points out the limited time with-
in which the group formation should be changed while performing. The 
Eight Seconds choir has achieved excellent results in many international 
competitions, winning the World Championship in the Youth Mixed group 
and the World Runner-up in the Female and Folk groups at the 7th World 
Choir Festival, during which the flag of the People’s Republic of China was 
raised and the national anthem was played owing to the first overall score, 

6 We provide here some additional information about Zhejiang Conservatory of Music: In 
2013, Zhejiang People’s Government formally decided to transform the Music School of Hangzhou 
Normal University into Zhejiang Conservatory of Music, and on March 1, 2016, it was officially 
established as a publicly funded institution approved by the Ministry of Education of China. 
Zhejiang Conservatory of Music houses 12 academic departments, with an affiliated Music school 
(Junior and High School), and 4 professional performing ensembles. 

Zhejiang Conservatory of Music is located on the banks of the River Zhijiang (之江), in the 
south-west of Hangzhou, the capital city of Zhejiang Province in east China. This is a city with a 
long history. An old Chinese saying – Up in heaven; there is paradise; down on earth; there are 
Suzhou and Hangzhou (上有天堂，下有苏杭), witnesses her beauty that could compare favorably 
with paradise. The city is built around the West Lake (西湖，a scenic spot which is very prestigious, 
on the “World Heritage List”) with the history of Chinese nation and exudes the breath of ancient 
culture. With regard to international cooperation, it has signed cooperation agreements with a 
number of internationally renowned music schools and conservatories, such as University 
Mozarteum, the Royal Academy of Music, the Royal Northern College of Music and The University 
of Nottingham.

7 Online address: https://www.sogou.com/link?url=DOb0bgH2eKjRiy6S-EyBciCDFRTZx
EJgRo30BMpXuwZVy6JvJfJZBvCJC-1zdrX6k8iYe3AGBOjKjSRU1I_g_6GaIUfvLCkOtA540ig
mRlbEmv6ZNxtMA6gFD-dm3ht4, accessed on September 10, 2021
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which is another considerable achievement in the history of Chinese choral 
music. 

In the spirit of learning, the Eight Seconds choir had an in-depth ex-
change with Collegium Musicum choir on the afternoon of November 14. 
Han Baolin, at the special concert of Collegium Musicum choir, stated that 
“these distinguished guests from afar brought us not only their expressive 
forms but also a range of representations of Eastern European musical 
styles8.” The Eight Seconds choir, as the main party, too, performed two 
Chinese pieces – Ap jie lop9 and A Cappella – A Xi Jumping over the moon 
(阿细跳月, Jubliant Jump)10. With an eclectic attitude, the Eight Seconds 
choir has incorporated various advanced choral methods and summarized 
its choral experience to showcase traditional Chinese music and promote 
Chinese culture on the international stage. 

The Faculty of Music and the Collegium Musicum choir 
The Faculty of Music in Belgrade was founded as the Music Academy 

in 1937. The establishment of the Music Academy as the highest state in-
stitution, along with the Music High School, rounded out the Serbian music 
education system for the first time in the national context. 

The second period of the history of the Music Academy / Faculty of 
Music (1958–1987) was marked by the importance and momentum of its 
institutional integration, both horizontal, with other higher education insti-
tutions; and vertical, with various institutions involved in the process of 
music education. Postgraduate studies were introduced in 1957, thus creat-
ing the opportunity for the best students to expand their proficiency by 
obtaining the titles of Master of Music Art and Master of Music Sciences. 
In 1973, the Music Academy changed its name to the Faculty of Music, 
alongside other art schools and their association, which as such gained the 
status of the independent University of Arts in Belgrade. Postgraduate Doc-
toral studies were introduced in 1985, enabling to obtain a PhD title in either 
Musicology or Ethnomusicology.

The third period (since 1988), which extends to the present day, is seen 
as the time in which all kinds of changes have accumulated and concen-

8 This information was obtained by watching the concert recording video. Han Baolin spoke 
in Chinese. The text was translated by Yuanning Zhang. 

9 Ap jie lop. Lyric and Composition: Chunlin Mo; Arranging: Yifan Zhao; Lead singer: Han 
Ding, Yue Chen

《不要怕》，词曲：莫春林；编曲：赵轶凡；演唱：浙江音乐学院“八秒”合唱团；领唱：丁涵，陈玥
10 A Cappella – A Xi Jumping over the Moon (Jubliant Jump); Lyric: Xiaoping Yang; 

Composition: Xiaogeng Liu; Beat Box: Junsen Ni; Weizhou Weng.
阿卡贝拉-阿细跳月；作词：杨晓萍；作曲：刘晓耕；演唱：浙江音乐学院“八秒”合唱团；Beat 

Box：倪俊森、翁伟洲
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trated, reaching a state of saturation. Currently, Undergraduate studies at the 
Faculty of Music are organized into three study programmes: Composition, 
Performing Arts (with 28 modules) and Music Science (with 4 modules). 
Masters studies include three study programmes: Composition, Performing 
Arts and Music Sciences, with two new Masters programmes introduced 
in 2020/21 (the artistic programme Music Direction and the scientific pro-
gramme Applied Research in Music) as part of the ERASMUS+ program 
funded by the EU.11 The third cycle of studies lead to a Doctoral degree, 
either an Artistic Doctorate or a PhD. Since 2006/2007 the Faculty’s work has 
been adjusted to the standards of the Bologna Convention (Perković2017).

The female choir Collegium Musicum was founded fifty years ago, by 
the Faculty of Music in Belgrade (in 1971), on the initiative and under the 
mentorship of Vojislav Ilić (1911–1999), and under the direction of Darinka 
Matić Marović (1937–2020). The great reputation of the choir was achieved 
thanks to its Conductor Matić Marović. The artistic identity of the choir has 
been built through fifty continuous years, with a programme policy firmly 
directed towards the highest artistic achievements, but also with the goal of 
the education of female students at the Faculty of Music in Belgrade. In the 
last 50 years, over 300 students of the Faculty have been members of this 
ensemble, and dozens of students of conducting have gained their first 
experiences by leading the ensemble by assisting with the choir.

The ensemble has also taken part in the realization of significant vocal-
instrumental works, independently or as part of larger choirs, collaborating 
with orchestras from both Serbia and the wider region, under the direction 
of Darinka Matić Marović, but also Zubin Mehta, Emil Tabakov, Uroš La-
jovic, En Shao, Francesco La Vecchia, Mikhail Jurovsky and many others. 
The choir’s programme is very broad and includes works by old masters 
and medieval sacred music, as well as music inspired by folklore, through 
choral “classics” to the contemporary music that gives the main stamp to 
the ensemble’s repertoire. In its history, the choir has premiered over two 
hundred compositions whose scores, along with numerous works of Ser-
bian, Yugoslav and world choral heritage, are kept in its’ rich library. The 
visibility of the ensemble in both Serbian and world cultural activities is 
demonstrated by its numerous performances (over three thousand) rated 
with the highest marks, both also through the opinion of the professional 
public and the subjective feeling of tens of thousands of listeners who have 
had the opportunity to hear this ensemble in concert halls around the world. 

11 Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in 
Serbia for culturally more engaged society – DEMUSIS (598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-
CBHE-JP) is a Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE) project funded by the 
Erasmus+ programme and coordinated by the University of Arts in Belgrade with Prof. Ivana 
Perković as the contact person.
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The academic choir Collegium Musicum has participated in a range of 
major festivals in Serbia and abroad, such as the Flemish Festival in Ghent 
(Belgium), the Berlin Festival (Germany), “Prague Spring” and the Festival 
of Vocal Music in Brno (Czech Republic), the “Georges Enescu” Festival 
in Bucharest (Romania), the Festival of Sacred Music in Moscow (Russia) 
and others. Some of the most representative works of domestic art have been 
performed by the choir for audiences in over forty countries – Spain, Portugal, 
France, Belgium, England, Ireland, Norway, Sweden, Germany, Austria, 
Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Italy, Slo-
venia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Greece, 
Cyprus, Turkey, Pakistan, Afghanistan, Iran, India, Mongolia, China, Taiwan, 
South Korea, Russia, Belarus, Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia, Argen-
tina, Brazil, Ecuador, Mexico, Cuba and the USA. 

The Collegium Musicum choir has won numerous awards, both in Ser-
bia and abroad, including Outright First Place for performing Polyphonic 
Music at the International Competition in Arezzo (Italy, 1971); Outright 
First Place for performing Polyphonic Music and First Prize in the category 
of National Music at the International Music Competition in Langolen (Great 
Britain, 1973); BBC/British National Television Award (UK, 1973); Two 
gold medals at the Tenth World Festival of Youth and Students in East Berlin 
(East Germany, 1973); Outright First Place and Special Award for perform-
ing Polyphonic Music, as well as First Prize in the category of National 
Music in Gorizia (Italy, 1980); First Prize for performing Polyphonic Music 
and Award for the Best Conductor at the International Torrevieja Competi-
tion (Spain, 1998); Outright First Prize for the Best Choir of the Festival, 
Outright First Prize for the Best Choir of the Festival, Special Award for 
Performing a Composition in Chinese and Award for the Best Conductor 
at the Sixth International Choir Festival in Beijing (China, 2002); The First 
Prize in the category of Musically Educated Choirs, the Special Award for 
the Best Choir of the Polish National Radio Television Festival and Award 
for the Best Conductor at the 29th International Festival of Sacred Music in 
Hajnowka (Poland, 2010); Gold Medal at the International Choir Festival at 
Carnegie Hall (New York, USA, 2013), and numerous other awards and 
recognitions. (jovanović 2017).

On the background to the realization of crosscultural  
exchanges between the choirs

The musical cultural exchanges between China and Serbia can be 
traced back to the visit of the Yugoslav “Kolo” Ensemble to China in 1955. 
This is the earliest cultural communication since the establishment of dip-
lomatic relations between China and Yugoslavia (1955). Friendly relations, 
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however, between China and Yugoslavia continued only until 195812, and 
were then gradually restored after 1968. The heads of the two states exchanged 
visits in 1977 (Josip Broz Tito’s visit to China) and 1978 (Hua Guofeng’s 
visit to Yugoslavia),13 marking a new historical stage in their diplomatic rela-
tions. The amity between China and Yugoslavia (and China and Serbia) has 
always existed, despite the fact that Yugoslavia had experienced the war and 
the internal disorder of the country. China’s diplomatic priorities, in recent 
years, with the introduction of China’s national policies, notably “One Belt 
and One Road” and “China-Central and Eastern European Countries” Coop-
eration, have begun to shift towards the countries of Central and Eastern 
Europe. Musical cultural exchanges, consequently, between China and Serbia, 
have become increasingly frequent. It is against this backdrop that the female 
choir of the Faculty of Music in Belgrade’s visit to China took place.

In response to the national policy of “China – Central and Eastern 
European Countries” cooperation, the opening ceremony of “China – CEEC 
Music Academies Union” (中国-中东欧音乐院校联盟), on September 23, 
2017, was held at Zhejiang Conservatory of Music. Fifteen music institutions 
from Central and Eastern European countries participated and signed co-
operation agreements.14 With the aim of “culture, exchanges, cooperation 
and sharing”, the union gives full play to the national characteristics of 
different countries and forms a model of interaction in an international 
context. The Collegium Musicum choir was one of the first artistic groups 
to visit China after the establishment of the Union, with the important mis-
sion of showcasing Serbian national cultural features. The performances in 
China not only gave more people the opportunity to enjoy Serbian tradi-
tional music at first hand, but also showcased the flavors and rhythms of 
Eastern and South Eastern European nations. 

The programme and performances of  
the Collegium Musicum choir

The academic choir Collegium Musicum held special concerts, at the 
Zhejiang Conservatory of Music and Jiaxing College (Pinghu Campus), on 
November 14th and 15th, 2018, respectively. Divided into two halves, the 

12 The Soviet Union played a significant role in the early relations between China and Yugoslavia. 
For example, Yugoslavia was one of the first countries to recognise the establishment of the People’s 
Republic of China, but China later cooled its relations with Yugoslavia in part due to the Soviet Union’s 
acute relations with Yugoslavia at that time (in 1948, the Soviet Union, by uniting with many other 
Communist countries, made a decision of expelling Yugoslavia from the Intelligence Bureau). 

13 Hua Guofeng (华国锋, 1921–2008), the Chairman of the People’s Republic of China after 
Mao Zedong (毛泽东)。

14 Former Vice Dean of the Faculty of Music and Full professor Dr. Ivana Perković, attended 
the ceremony and signed the agreement on behalf of the University of the Arts in Belgrade. 
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concert included, in total, 19 pieces:15 Collegium Musicum performed a total 
of 17 representative works ranging in date from the 17th century to the present; 
the Eight Seconds choir sang two pieces – Ap jie lop, A Cappella- A Xi Jump-
ing over the moon (Jubliant Jump). The full programme was as follows:

Composition Related information Performer

Polyeleos Anonymous author, Russian chant 
from the 17th Century Academic Choir Colleguim Musicum

Virigine Mary Anonymous author, Russian chant 
from the 17th Century Academic Choir Colleguim Musicum

Virigine Mary
Sergei Rachmaninov (1873–1943), 
from All Night Vigil op. 37 
(Transcription for female choir by 
Vojislav Ilić)

Academic Choir Colleguim Musicum

Litany to the Tzar
Anonymous author, Russian chant 
from the 18th Century (soloist Milena 
Damnjanović, soprano)

Academic Choir Colleguim Musicum

Sing Unto the Lord  
a New Song Marko Tajčević (1900–1984) Academic Choir Colleguim Musicum

Coastal Songs Stevan Stojanović Mokranjac  
(1856–1914) Academic Choir Colleguim Musicum

The Swallow Dragana Veličković (1963) Academic Choir Colleguim Musicum

Musandra 2 Toma Prošev (1931–1996), soloist 
Milena Damnjanović, soprano Academic Choir Colleguim Musicum

Junior Žarko Mirković (1952) Academic Choir Colleguim Musicum
Scherzo in SCH Dragutin Gostuški (1923–1998) Academic Choir Colleguim Musicum

Medow Zapro Zaprov (1955), soloist 
Magdalena Petrović, recorder Academic Choir Colleguim Musicum

Ergen Deda Petar Lyondev (1936), a humorous 
traditional song from Bulgaria Academic Choir Colleguim Musicum

Songs from Kraina Nemanja Savić (1957) Academic Choir Colleguim Musicum

Mndra Mja Ilija Rajković (1974), a traditional 
song from Eastern Serbia Academic Choir Colleguim Musicum

Three humorous 
miniatures from 
Montenegro

Boro Tamindžić (1931–1993), soloist 
Milena Damnjanović, soprano Academic Choir Colleguim Musicum

Jokes from Bačka Dušan Kostić (1925–2005) Academic Choir Colleguim Musicum

Ap jie lop Lyrics and Composition: Chunlin Mo; 
Arrangement: Yifan Zhao

’Eight Seconds’ Choir of Zhejiang 
Conservatory of Music, lead singer: 
Han Ding, Yue Chen

A Cappella – A Xi 
Jumping over the 
moon (Jubliant Jump)

Lyrics: Xiaoping Yang; Composition: 
Xiaogeng Liu

’Eight Seconds’ Choir of Zhejiang 
Conservatory of Music, Beat Box: Ni 
Junsen, Weng Wei Zhou

Tebe pojem Stevan Stojanović Mokranjac  
(1856–1914)

Academic Choir Colleguim Musicum; 
‘Eight Seconds’ Choir of Zhejiang 
Conservatory of Music

15 In Pinghu, the choir performed 12 pieces, as well as the two Chinese folk songs but without 
the Eight Seconds choir being present. 
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Chinese folk songs and a Serbian liturgical hymn 
Collegium Musicum performed two Chinese folk songs – Kangding 

Love song and The Little Cabbage, at the concerts, in addition to the pieces on 
the programme during their nearly 2-hour performance at Zhejiang Conserva-
tory of Music and Jiaxing College (Pinghu campus). These are long-standing 
songs with Chinese traditional ethnic characteristics, and the performances 
can be seen as an important embodiment of cross-cultural communication. 
In the following section of this study, we will first give a brief introduction 
to these two Chinese folk tunes, and then analyze the performance effective-
ness in the context of the choir’s interpretation, revolving around several 
fundamental issues: the interpretive style, the performance effects, as well 
as the choir’s understanding of Chinese folk culture. 

Kangding Love Song (康定情歌)

Kangding, located in Sichuan province, is a world-renowned historical 
and cultural city. Kangding is Tibetan, meaning a place where three moun-
tains face each other, and two rivers meet (Zhou 2013: 67). The Tibetan and 
Han nation’s cultures met there, it has become, over the centuries, one of 
the distinctive areas of China with a particular ethnic flavor. It was in this 
seraphic and saintly place that the Kangding Love Song was born.

Kangding Love Song can be traced back to the “Liu Liu Tune” (溜溜调) 
sung by people there in ancient times. Originally, it belonged to the genre 
of mountain songs, sung by peasant while working in the fields. “Liu Liu 
Tune”, what’s more, at the time, was a popular folk song genre, and has 
derived many variations. As it was, however, born in the folklore and passed 
on by word of mouth, there is almost no way of knowing exactly who its 
author was. In the 1940s, according to recent research (Zhou 2013: 67), Mr 
Dingxian Jiang16 found the piece as a result of serendipity, and it was later 
set to music, processed and adapted as Kangding Love Song. Keeping it in the 
repertoire, famous singers, such as Xiaoyan Zhou17 and Yixuan Yu18, spread 
it all over the country. Kangding Love Song has a very strong local Sichuan 
flavor, with lyrics that mimic the Kangding dialect. We are providing the 
following text of original lyrics and the corresponding English translation19:

16 Dingxian Jiang (江定仙，1912–2000), the famous Chinese composer, music educator and 
tenured Professor, taught at the Central Conservatory of Music. 

17 Xiaoyan Zhou (周小燕, 1917–2016), a tenured Professor at the Shanghai Conservatory of 
Music. 

18 Yixuan Yu (喻宜萱, 1909–2008), Vocal Professor at the Central Conservatory of Music, 
one of the main pioneers and founders of new China’s vocal music approach. 

19 Cited from the website: https://wenku.baidu.com/view/ae536f6a5901020207409cdd.html, 
accessed on September 14.
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跑马溜溜的山上，一朵溜溜的云哟；端端溜溜的照在，康定溜溜的城哟；
月亮弯弯，康定溜溜的城哟。李家溜溜的大姐，人才溜溜的好哟；张家溜溜的
大哥，看上溜溜的她哟；月亮弯弯，看上溜溜的她哟。一来溜溜的看上，人才溜
溜的好哟；二来溜溜的看上，会当溜溜的家哟；月亮弯弯，会当溜溜的家哟。世
间溜溜的女子，任你溜溜的求哟；世间溜溜的男子，任你溜溜的爱哟；月亮弯弯，
任你溜溜的爱哟。

Over the mountain of Running Horse, there is a beautiful cloud; Over 
the town of Kangding, there is a beautiful moon; There is a beautiful moon, 
over the town of Kangding. There is a girl in the Li Family, she is really 
beautiful; There is a man in the Zhang Family, he is in love with her; The 
beautiful moon can see, he is in love with her. First because the girl is very 
beautiful, second because the girl is really good at housework; The beautiful 
moon can see, she is really good at housework. Of all the girls in the world, 
I can like any I like; Of all the young men in the world, you can pick any you 
like; The beautiful moon can see, you can pick any you like.

The overall structural form of Kangding Love Song is quite simple, 
with four segments (easily divided by the lyrics) that comprises of three 
phrases, as a strophic form. The whole song is in the F Gong (F宫) system20, 
with the tonic stopping at D Yu (D羽), which pertains to the characteristics 
of typical Chinese folk songs. The tune is upbeat and heartfelt, celebrating 
the pleasantness and beauty of life.

The Little Cabbage (小白菜)

The Little Cabbage, a popular folk song from Hebei province (Central 
Hebei), with a melancholic tone, is a traditional ditty sung by the lower 
classes of the old society and applies a satirical approach to telling a story 
of that time, with a poignant implied meaning. The song portrays a young 
girl who has lost her biological mother and has been brutalized by her step-
mother, which expresses the disdain of and rejection for the patriarchal 
ideology and corrupt ideas of the old feudal society, while also attempting 
to arouse society’s sympathy for the miserable lives of women and children. 

Seven segments of The Little Cabbage, with the same melody and dif-
ferent lyrics, were composed in an easy-to-understand language. The orig-
inal texts and English translation21 are provided as follows:

20 The Chinese pentatonic mode is composed of five tones, which are: Gong (宫), Shang (商), 
Jue (角), Zhi (徵) and Yu (羽).

This piece is in the D Yu (F Gong) mode. Through observation of the piece, it could be seen 
that the pentatonic scale used is F (Do, Gong), G (Re, Shang), A (Mi, Jue), C (Sol, Zhi) and D 
(La,Yu), with the tonic stopping at D (La, Yu). As such, we call it D Yu mode (D羽调式).

21 Translation by Zhang Yuanning. 
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小白菜（呀）地里黄（呀），三两岁上没了娘（呀）。亲娘呀，亲娘呀；跟着
爹爹，还好过（呀），只怕爹爹娶后娘（呀）。亲娘呀，亲娘呀；娶了后娘三年半
（呀），生个弟弟比我强（呀）。亲娘呀，亲娘呀；弟弟穿衣绫罗缎（呀），我只
穿上粗布衣（呀）。亲娘呀，亲娘呀；弟弟吃面我喝汤（呀），端起碗来泪汪汪
（呀）。亲娘呀，亲娘呀；亲娘想我谁知道（呀），我想亲娘在梦中（呀）。亲娘呀，
亲娘呀；桃花开（呀）杏花落（呀），想起亲娘一阵哭（呀）。亲娘呀，亲娘呀。

The poor little cabbage growing in barren ground, lost her Mum at the 
age of two or three. Mother, Mother. It was fine living with her Father, for 
fear that her Father would get married again. Mother, Mother. Three and half 
years after marring the Stepmother, I had a brother who was better than me. 
Mother, Mother. My younger brother wore silks, while I only deserved coarse 
cloth. Mother, Mother. My younger brother ate noodles while I drank only 
the soup, with watery eyes holding the bowls. Mother, Mother. Who would 
know my Mum missed me, I missed my Mum in my dreams? Mother, Moth-
er. Peach blossom bloomed apricot blossom withered, I cried when I thought 
about my Mum. Mother, Mother. 

The lyrics, as a whole, recount the tragic life of Little Cabbage – after 
her mother’s death, her father married her stepmother and had a younger 
brother, which makes her life a misery, reflecting a contrast between when her 
mother was alive and after she died. Apparently, she became an “orphan”. 
This folk tune depicts the life of the underclass in the old society and attacks 
the feudal patriarchal ideology of men over women. It is composed of 6 bars 
(4 main bars and 2 additional bars), with a one-part form, and is in the E Zhi 
(A Gong system, E徵A宫系统) hexatonic mode22, alternating between the 4/4 
and 4/5 meters, with a very melancholy melody. The first four bars, stopping at 
‘Re, Do, La, Sol’, in downward fifths, have a sense of weeping and sighing. 

Tebe pojem sung by the Collegium Musicum Choir and  
the Eight Seconds choir

Stevan Stojanović Mokranjac is one of the most celebrated Serbian 
composers. Many years of melographic work in the field of Orthodox ec-
clesiastical music gave him a solid foundation and the opportunity to dive 
deep into the essential principles of Serbian chant; his position as the prom-
inent conductor of the First Belgrade Choral Society (1887–1914) provided 
him with the opportunity to check what he composed for choir in vivo and 
to refine his results in practice. His pedagogical experience (for example, 

22 The Chinese hexatonic mode. The six tones in Chinese are: Gong (宫), Shang (商), Jue (角), 
Zhi (徵), Yu (羽) and Biangong (变宫).

The piece is in the E Zhi (A Gong) hexatonic mode. It involves six tones: A (Do, Gong), B 
(Re, Shang), #C (Mi, Jue), E (Sol, Zhi), #F (La, Yu) and G (Si, Biangong). The tonic stops at E 
(Sol), so we may call it the E Zhi hexatonic mode (E徵六声调式缃).
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as the chant teacher at the St. Sava Theological Seminary in Belgrade) – pro-
vided systematicity, while his talent, professional education and originality 
in his compositional work gave him the right basis to produce works which 
were rich and original in their creativity. Mokranjac’s life path was marked 
by church music, and his Liturgy of Saint John Chrysostom is one of his most 
famous and most widely performed works in this genre (Perković 2008). 

Tebe pojem (We sing to you) is a hymn sung within the last part of the 
Liturgy, known as the Liturgy of the Faithful.23 Its central and the most solemn 
section is the Anaphora, during which the offerings of bread and wine are 
consecrated as the body and blood of Jesus Christ. It contains several hymns, 
and We sing to you is among them. According to the standard practice of the 
Serbian Orthodox Church, the text is sung in Church Slavonic, not in Serbian.

The lyrics of the hymn devoted to the Holy Spirit is a thanksgiving and 
the prayer to the Creator; it is important that the hymn itself contains refer-
ences to music (we sing to you), which is not the case in all liturgical songs. 
In Mokranjac’s piece for three-voiced choir, the music is based on the tra-
ditional chant (in the highest voice) containing elements of the eighth church 
mode. The song is in G-major with subtle modal turns and changing between 
G-major and the relative E-minor (peremenij lad). The tempo Adagio ma non 
tanto is almost regular for the Tebe pojem, as well as the dynamics of piano 
and pianissimo. The imitative texture on the repetition of words “i molim 
ti sja” creates the effect of multiplied prayer. Did the composer here have 
in mind the deeper meaning of the liturgical plural which is not “simply a 
mixture of many private and divided prayers”, as Georgije Florovski points 
out, but “an indestructible brotherhood of those who pray” which does not 
disturb the individuality of each word spoken? (Florovski1997: 206) And 
isn’t the indication of the imitation that Mokranjac gives in this segment a 
possible and adequate expression of that very unity of individual phrases 
“and we pray to you” which slowly, in their repetitions, merge into a har-
monious, homogeneous and common prayer?

Musical performances and interpretations  
Collegium Musicum Choir – Chinese folk songs

As already mentioned, the Collegium Musicum sang two Chinese folk 
songs at the special concerts at the Zhejiang Conservatory of Music and 
Jiaxing College (Pinghu campus), to an overwhelming response. Kangding 
Love song was the first on the programme at the concerts, while The Little 
Cabbage was arranged in the middle of the concerts. Both of them were 

23 The lyrics of the hymn Tebe pojem: “We sing to you, we praise you, we thank you, O Lord, 
and we pray to you, our God.”
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sung in Chinese. The concerts were highly praised by the press: “a dulcet 
and sweet multi-voice rendition overturned the audience’s idea of choral 
singing upside down and brought them a new visual and auditory enjoyment, 
the audiences roared with applause”24; “... (the choir) brings to the stage the 
distinctive cultural identity of the nation, showcasing the two entirely dif-
ferent musical styles of the East and Western Serbia.”25

The scores of these two Chinese folk songs were obtained, according 
to the choir’s conductor, on their last trip to China for the Beijing Interna-
tional Choir Festival in 2002. These two Chinese folk songs were seen as 
suitable for the performances, and as such, cross-cultural exchange was 
realized. The thorny problem the choir faced was the language barrier – most 
especially Chinese pronunciation. Interviews with the choir members re-
vealed that the conductor, had invited her friend, a Serb who speaks fluent 
Chinese, to teach them the pronunciation of the words. Manuscripts of these 
two scores show that members had written down the Chinese pronunciations 
in Serbian alphabet notation (Picture 1) – the first verse of Kangding Love 

24 A Concert of the Choir of the University of Arts in Belgrade, Serbia. At Jiaxing College, Jia. 
The website is: https://www.sogou.com/link?url=6IqLFeTuIyh70_Aas8PucTxXaFiPJee7djshpwq4m-
Qja26Nz_A0Oa1NB6vT1FZSwcyq1szZcQwh5nxpDb3WRg. accessed on September 15, 2021.

塞尔维亚贝尔格莱德艺术大学合唱团专场音乐会举行
25 The Choir of the University of Arts in Belgrade, Serbia visited our School. At Zhejiang 

Conservatory of Music. The website is: https://www.sogou.com/link?url=hedJjaC291PHoS3xabh-4Dx
XaFiPJee7Qf273DwDWS7nN4IhMONlNXZ5CtOG_FguiZA36U7JRaM. accessed on September 
15, 2021.

Picture 1. Manuscript of Kangding Love Song with the pronunciation in Serbian latinica  
(Latin script)
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Song was written as ‘Pao ma Lju di šan šang’, which in Chinese, should be 
‘pǎo mǎ liū liū dī shān shàng’ (the Chinese language contains four tones). 
In addition, the choir members stated that in order to learn these two Chinese 
folk songs in a very short time, they listened to the audio over and over again 
so as to be better acquainted with the melodies and Chinese pronunciation.

These two Chinese folk songs were also interpreted in a rather unusual 
way. The choir, in a monophonic chorus, did not sing the entire Kangding 
Love Song, but omitting the last two parts while keeping the first two. 
What’s more, the concerts started with this song sung in Chinese, which 
was a way of engaging their Chinese audience. The Choir, instead of inter-
preting Little Cabbage in the common choral style, changed it to a format 
with a lead singer and a chorus. Milena Damnjanović as the lead singer sang 
the theme accompanied by a two-part chorus. It was an exceedingly novel 
experience, for the Chinese audience, to appreciate a foreign choir singing 
Chinese folk songs at such close quarters. 

The Collegium Musicum Choir and the Eight Seconds Choir –  
Tebe pojem from Stevan Stojanović Mokranjac’s  

Liturgy of Saint John Chrysostom
An expressive and inspired performance of Stevan Stojanović Mokra-

njac’s piece We sing to you was both nuanced and convincing, showing that 
the experience of common singing offered the possibility for singers to find 
their own “musical voice”. As in the case of Chinese songs performed by 
the Collegium Musicum Choir, the translation, pronunciation, and accen-
tuation of the Church Slavonic text were challenge for the members of the 
Eight Seconds Choir. According to one member of the Chinese choir, the 
hymn was learnt word-by-word. Most of the choir members wrote down the 
pronunciations in Chinese pinyin and imitated them26. Even if the Orthodox 
Christian hymn was unfamiliar to the singers of the Eight Seconds Choir, 
not only in the terms of language, but also its spiritual and cultural back-
ground, the performance did not show “musical misunderstandings”. Both 
groups, from Serbia and from China, found the appropriate way to com-
municate with one another and to transfer the correct atmosphere, emotions, 
moods, and ideas to their listeners. For both groups of singers, the pure event 
of in-depth, contextual and lived experience became a form of communication 
in which meaning was carried out in “emotional, gestural, tactile, kinetic, 
spatial and prosodic patterns of cognition” (tagg 2012: 44). The performance 
of We sing to you enabled students from China to learn about the meaning 

26 Information provided by Zhou Yiwei (周奕伟), a 2019 graduate of Zhejiang Conservatory 
of Music, majoring in Piano.
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of the hymn related to the different culture and to look, listen and sing in 
an authentic and valuable way that they will remember. It showed that mu-
sicians from two distant countries were able to reshape and/or increase their 
cultural competence and effectiveness in the process of non-verbal inter-
cultural communication (Picture 2). 

Picture 2. Group photo of the two choirs

Final thoughts on music as a tool of cultural exchange
The concerts held by the Collegium Musicum Choir brought some 

important and recognizable elements of the South-Eastern European musi-
cal cultural style to China. The process of learning and performing two 
Chinese folk songs enabled the choir from Serbia to further understand 
Chinese traditional music culture, and given it was, as in other cases of cul-
tural exchange between different countries (see: josePh et al. 2019), for some 
of the choir members the first direct performative contact with Chinese 
musical culture, this provided practical hands-on involvement and an under-
standing of how enriching performing traditional music from other countries 
can be. The Serbian liturgical hymn performed by the Eight Seconds Choir 
of Zhejiang Conservatory of Music enhanced collaborative sharing, which 
is “a rich part of professional learning and growth” (josePh et al. 2019: 8) 
for music professionals, while learning from other countries occurred in a 
participative manner. It was a testament to the possibilities and diversity of 
cross-cultural exchange. As Guan Jianhu stated, “cross-cultural exchange 
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take place in all aspects of human life: politics, economics, culture, education, 
art, tourism and migration” (Guan 2013: 23).

The interoperability of the world’s ethnic groups is a vital prerequisite 
for cross-cultural exchange. We believe that the most significant aspect of 
cross-cultural exchange is the “export” of the “subject” culture and the 
“import” of the “object” culture. In the process of cross-cultural exchange, 
the repulsion of the “object” culture by reason of “deep-rooted” “subject” 
culture should be integrated and incorporated through diverse approaches.

In the process of cross-cultural exchange, however, one phenomenon 
prioritizes the repulsion of “subject” culture by ‘object’ culture, which can 
be explained by taking an historical observation to the topic of “musical 
cultural exchange between China and the West”. The current author (Zhang 
Yuanning) has been concerned about this field since her Masters study, and 
her master dissertation tilted “The Presentation of ‘Chinese Elements’ in 
the Western Music of 19th Century.” In the study, it was found that in terms 
of the reception of Chinese music (the “object” culture) in the West (the 
“subject” culture), there was still a predominant lack of understanding because 
of the “unfamiliarity” of Chinese music, which, to some extent, hindered the 
comprehension of Western audiences. Mr Han Kuo-huang Han (韩国鐄, 
1936–) enumerates Westerners’ views regrading to the Chinese music from 
the 19th century to the 20th century in the book entitled From the West to 
the East – a literature collection of Chinese music, in which the seventh 
edition of Encyclopedia Britannica in 1842 evaluates Chinese music as 
“uncivilized” and “unenlightened” (han 1981)27; Berlioz (Louis-Hector 
Berlioz, 1803–1869), the French composer, who was chosen by the French 
government to be one of the instrument evaluation members at “The Great 
Exhibition” in 1851,28 described Chinese music as “unbearable” (han 1981)29. 

27 The texts are in Chinese: 中国音乐仍衷然保留在未开化的阶段，尽管有人自认能欣赏它。
它既没有科学也没有系统；然而由于钱德明神父一项有关它的产生及形ü态的错误ó描述，（后来他
自´己也承认一点也听不懂，）罗西尔教士却引以为据下了个结论说中国音乐和希腊音乐一样，似乎是
一个健全的体系所留下的遗迹，属于比这两个人更古老的人种的......。

中国歌曲总是慢吞吞的、平淡乏味、由多半属于哀怨诉苦的性质，由吉他式弦乐器伴奏。唱的
时候他们加了许多装饰，曲调又充满了不少半音和四分之一音，因而变得枯燥、缓慢、昏沉。

他们的音阶有五个自然音，用五个他们的文字代表，另外还有两个半音；但是他们不用线也
不用间来记谱。他们一面奏一面一行一行地用忻文字或记号写谴下，然而他们并不见得对于拍子、调
性、表情蚤这一类事情加以注意，完全靠苦练和模仿来学曲。他们的乐器是那么不健全、调性是那么
不稳定、升升降降乱来一阵，所以反而有劳型于钟和钹的乐à器来指挥及定拍。他们总是奏、或者
尽力企图奏齐奏，毫无对位及分部的乐¼念......他们有些乐Ð器有时候在伴奏Ú时能奏高八度。吹奏
乐器一般都尖锐、粗糙、不调和。鼓、钟、钹和其他打击乐器则是吵闹刺耳。弦乐器微弱轻声......

28 The Great Exhibition, an international exhibition which took place in London, from 1 
May to 15 October 1851.

29 The texts are in Chinese: 至于谈到声乐和伴奏的配合，我不得不说这个中国人简直一点和
声的念头都没有。那首歌（从任何一个观点都是可笑而令人作呕的）停止在主音上面，和我们最平常
的乐曲一样，但却从头到尾没有脱寡离过一开始时那个调性和调式。伴奏由一成不变的一个活泼节
奏在曼陀铃上弹出......总之那是一首由乱七八糟的乐器伴奏而成的歌。说到那个中国人的歌声，从
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It is understandable that the cross-cultural comprehension of “unfamiliar 
music” often evaluates the “unfamiliar” culture through its own cultural 
value criteria and draws conclusions which are contrary to those of the 
“unfamiliar” culture (Guan 2013: 23). 

This phenomenon has improved considerably in recent times. Various 
Chinese composers, including Chen Xiaoyong,30 Tan Dun31 and other re-
nowned composers, who are enjoying internationally renowned reputation, 
are convincing demonstrations of the acceptance of Chinese music by Western 
society. For “unfamiliar” music, we believe, that should be given due respect 
as the essence of “subject” culture; in other words, the “unfamiliarity” of 
other cultures should be viewed objectively and fairly – to develop a bearing 
of inclusiveness and to diversity towards unfamiliar cultures, by virtue of 
a positive cross-cultural awareness (Guan 2013: 23). This case-study of the 
Collegium Musicum Choir has shown that this step in an academic inter-
national cooperation between China and Serbia has stimulated engagement 
and communication between students from two countries, as well as their 
teachers/conductors, but also between teachers from one country and students 
from another one. The students had the opportunity to gain some new ideas 
from working in a collaborative environment and to find out more about 
teaching, learning, and performing music in different cultural contexts. 

The future of cultural and musical exchange between China and Serbia 
is a long-term road, inevitably, with many possible issues and problems, 
which can only be resolved by holding an attitude of tolerance towards the 
“unfamiliarity” of the “object” culture. An attitude of “humility”, from the 
Chinese point of view, and “openness” from the Serbian point, should be 
prioritized, in order to realize mutual cultural respect and mutual cultural 
trust in the context of cross-cultural exchange. 

Proofread by: Matt Whiffen
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Јуенинг Џанг и Ивана Б. Перковић

Музикакаосредствоинтеркултуралнекомуникације 
измеђуКинеиСрбије:академскаразменаинаступихора 

Collegium Musicum уКини

Резиме

Током последњих година размене између Кине и земаља југоисточне Европе 
постају све актуелније, што се не огледа само на економском и политичком плану, 
већ и у области уметности и културе, а уз појачану сарадњу између високошколских 
установа у области уметности. Развојна стратегија Кине Појас и пут (“One Belt and 
One Road”) укључује и разгранату колаборацију са Србијом, као једном од приори-
тетних држава.

У раду се фокусирамо на две високе уметничко-образовне институције у Кини 
и Србији: Конзерваторијум у Џеђангу и Факултет музичке уметности Универзите та 
уметности у Београду, чија је сарадња започета као део споменуте развојне страте-
ги је. Посебну пажњу поклањамо наступу академског женског хора Collegium musicum 
Факултета музичке уметности из Београда одржаном у Џеђангу 2018. године, при-
сту пајући му као својеврсној студији случаја. Нарочито су занимљиви примери 
„му зичких размена“ у којима кинески извођачи интерпретирају српску, а српски 
– кинеску музику. Реч је о кинеским традиционалним песмама које је интерпретирао 
хор из Србије, односно једној песми из Божанствене литургије Св. Јована Зла то
устог Стевана Стојановића Мокрањца коју је хор из Београда извео заједно са кон-
зерваторијумским хором из Џеђанга. 

Процес учења и извођења две кинеске народне песме омогућио је хору из Срби-
је дубље разумевање кинеске традиционалне музичке културе; будући да је, као и 
у другим случајевима интеркултуралне размене између различитих земаља, за неке 
члановe београдског хора ово био први директан перформативни контакт са кине-
ском музичком културом, концертни наступ широко је „отворио врата“ за практич-
но укључивање и разумевање начина на који извођење традиционалне музике из 
других земаља може обогатити уметничко искуство и вештине будућих академских 
му зичара. Исто се може тврдити и vice versa, тј. за искуство хора из Кине са химном 
Тебе појем Стевана Стојановића Мокрањца. 

Ова студија показала је да је почетак академске међународне сарадње Кине и 
Србије подстакао ангажовање и комуникацију између студената из две земље, као 
и њихових наставника/диригената, али и између наставника из једне и студената 
из друге земље. Студенти су имали прилику да усвоје неке нове идеје и да сазнају 
више о подучавању, учењу и извођењу музике у различитим културним контексти-
ма. Будућност културне и музичке размене Кине и Србије комплексна је и пуна не-
извесности, неизбежно са многим за сада нерешеним питањима и проблемима, који се 
могу отклонити само толерантним ставом према „непознатом“ из „друге“ културе. 

Кључне речи: интер- и кроскултуралне музичка размена, академска сарадња, 
ви соко музичко образовање, хор Collegium musicum, хор Осам секунди.
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ДРА ГА НА П. СТО ЈА НО ВИЋ НО ВИ ЧИЋ
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

ОД ГО ВОР НОСТ И УЛО ГА УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИХ  
НА СТАВ НИ КА У ПРО ЦЕ СУ ОБРА ЗО ВА ЊА  

СТУ ДЕ НА ТА МУ ЗИ КЕ**  
(рас пра ва/оглед)

СА ЖЕ ТАК: Ау тор раз ма тра уло гу уни вер зи тет ских на став ни ка умет но сти и 
на у ка о умет но сти ма (област му зи ке) у фор ми ра њу му зич ких умет ни ка и на уч ни ка. 
Ди ску ту је се о иза зо ви ма за оства ри ва ње то га ци ља на ни воу уни вер зи тет ског умет-
нич ког и умет нич ко-на уч ног обра зо ва ња. Чак и у ери спе ци ја ли за ци је, сту ден ти ма не 
би тре ба ло да се ус кра ти ши ри на при сту па; по жељ но је да сту дент му зи ке има основ-
не уви де у дру ге умет но сти, али и у на уч не обла сти зна чај не за ње го ву стру ку, или оне 
ње му лич но ин те ре сант не. Ау тор та ко ђе го во ри и о соп стве ном ис ку ству (2016) Фул-
брајт про фе со ра и ис тра жи ва ча на Ко ле џу Бард (Bard Col le ge), др жа ва Њу јорк (NY), 
САД (USA). Је дан од нај ва жни јих за кљу ча ка је сте да је, и по ред стал ног (тех но ло шког) 
на прет ка, на став ник и да ље из у зет но ва жан – ако не и нај бит ни ји – фак тор за фор ми-
ра ње но вих ге не ра ци ја ин те лек ту а ла ца, што укљу чу је и све оне ко ји се обра зу ју у 
по љу му зич ке умет но сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: уни вер зи тет ско му зич ко обра зо ва ње, му зи ко ло ги ја, ет но му-
зи ко ло ги ја, му зич ка те о ри ја и пе да го ги ја, му зи ка и тех но ло ги ја, Ко леџ Бард. 

„Ствар но је, из ча са у час, увек но во; 
и та но ви на све га у од но су на све,

та веч на про ме на, то је свет.“
(контспонвил2014: 21)

Увод
То ком го ди на ра да са број ним ге не ра ци ја ма сту де на та Фа кул те та 

му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, уо чи ла сам да ре ла тив но ве ли ки број 

* dra sno vi@g mail.com 
** Рад је на пи сан у окви ру ис тра жи ва ња ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на-

у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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сту де на та умет нич ких од се ка сма тра да не ма пре ви ше по тре бе да их 
„оп те ре ћу је мо“ не ким ве ли ким зах те ви ма и за хва ти ма у до ме ну те о риј-
ског уче ња и са зна ња.1 У скла ду с тим, мно ги од њих не пру жа ју ни 
из бли за свој мак си мум ка да је у пи та њу са вла да ва ње, уче ње и по лага-
ње пред ме та ко ји ни су прак тич ни (а та кве пред ме те – са свим услов но 
схва ће не као „не прак тич не“ – као што је Исто ри ја му зи ке, пре да је и 
ау тор ово га ра да). Има и мно го сту де на та ко ји су све сни по тре бе за 
на уч ном и те о риј ском пер цеп ци јом и ела бо ра ци јом му зи ке и му зич ких 
де ла у кон тек сту му зи ко ло ги је, ет но му зи ко ло ги је, му зич ке те о ри је, 
му зич ке пе да го ги је, му зич ке есте ти ке, као и за њи хо вом дру штве ном 
кон тек сту а ли за ци јом; ме ђу тим, у овом тре нут ку не го во ри мо о њи ма. 

Они сту ден ти ко ји ми сле да их исто риј ско-ис тра жи вач ки при ступ 
му зи ци го то во бес по треб но оп те ре ћу је, прет ход но су го ди на ма вас пи-
та ва ни у окви ру од ре ђе ног си сте ма ра да и ми шље ња. То је умет ност, 
те о ри ја ни је ну жна! – мо гао би да бу де са же так оно га че му их по сред но 
(скри ве но) и/или не по сред но (не скри ве но, тј. отво ре но) „уче“ ро ди те љи, 
али и мно ги на став ни ци ко ји им то ком го ди на пре да ју му зич ке умет-
нич ке пред ме те. Без об зи ра на не до вољ ну осве шће ност ро ди те ља или 
на став ни ка у тре нут ку ка да – на ро чи то нај мла ђи ма – пре но се ову вр сту 
по ру ка, та кве пе да го шке „стре ли це“ спон та но се утки ва ју у де те то ву 
свест, пре те ћи да за тво ре ње го ву отво ре ност (ко ја ина че по сто ји) за 
са зна њем, за но вим. Не са мо што у том слу ча ју на став ник нео пре зно 
по сту па са вр ло мла дим љу ди ма не го и што не ко не сум њи во би тан у 
лан цу при мо пре да је са зна ња и ис ку ста ва у умет нич кој обла сти ни сам 
у до вољ ној ме ри не ве ру је у зна чај те о ри је и п(р)оу ча ва ња умет но сти, 
већ са мо у ле ги ти ми тет ре про дук ци је и умет нич ког ства ра ња (пред ност 
се да је сви ра њу, пе ва њу или, евен ту ал но, ком по но ва њу). По што ма ли 
и ве о ма мла ди уче ни ци (ђа ци) углав ном спон та но упи ја ју оно што им 
ста ри ји пре но се, сва ка нео д ме ре на пе да го шка по ру ка мо же да има не-
га тив не по сле ди це по по то њи раз вој укуп не (умет нич ке) лич но сти 
де те та: оно ће та кве ста во ве да за пам ти и да их др жи у фун ду су сво је 
ме мо ри је и у ка сни јим ета па ма шко ло ва ња.

На став ник пр во тре ба да вас пи та ва и обра зу је са мо га се бе
Не ке тра ди ци о нал не вред но сти уни вер зи тет ског обра зо ва ња и 

да ље су по треб не и ви тал не, а тех но ло шки на пре дак мо же да их под-

1 Сту ден ти му зи ко ло ги је, ет но му зи ко ло ги је, му зич ке те о ри је или му зич ке пе да го ги је, 
већ са мим тим што се при ја вљу ју да сту ди ра ју на уч но ори јен ти са не сту ди је, има ју бит но 
раз ли чи та по ла зна ста но ви шта. (Stu dents of mu si co logy, et hno mu si co logy, mu sic the ory or 
mu sic pe da gogy, by the very fact that they apply to study sci en ti fi cally/scho larly ori en ted stu di es, 
ha ve es sen ti ally dif fe rent star ting ap pro ach.)
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у пи ре, али не и да их уки не. Ту пре све га ми сли мо на уло гу уни вер-
зи тет ских на став ни ка у про це су оформ ља ва ња но вих ин те лек ту а ла ца. 
На став ни ци уни вер зи те та (до цен ти, ван ред ни про фе со ри и ре дов ни 
про фе со ри) у осно ви има ју из у зет но ва жан и те жак за да так да мла де 
на ра шта је во де ка оства ри ва њу пу них по тен ци ја ла у стру ци ко ју су 
иза бра ли. Још је ра ди кал ни не мач ки фи ло соф, фи ло лог и пе сник Фри дрих 
Ни че (Fri e drich Wil helm Ni etzsche, 1844–1900), оне нај бо ље на став ни-
ке, рет ке истин ски обра зо ва не љу де, ви део као во ди че и зве зде во ди ље 
уче ни ци ма (ниЧе 1997: 91). Да би мо гли да из вр ше та ко од го во ран 
за да так, на став ни ци умет но сти и на у ка о умет но сти ма тре ба ло би – а 
они ко ји ва ља но ра де на се би, си гур но и са ми то од се бе оче ку ју – да 
те же не пре кид ном уса вр ша ва њу, и то не са мо за то да би за до во љи ли 
ака дем ску фор му, тј. зах те ве за на пре до ва њем (Botstein 1997). На ставни-
ци та ко ђе мо ра ју да се тру де да оства ре ко рек тан од нос са уче ни ци ма 
и сту ден ти ма, да бу ду не ка вр ста ау то ри те та, али у фер окру же њу; 
на став ни ци и пре да ва чи та ко ђе не би сме ли да ко ри сте сво ју по зи ци ју 
ка ко би ис кљу чи во по хи је рар хиј ском кри те ри ју му на ме та ли свој став 
(шенеБек 2017).2

Без об зи ра на све по год но сти и тех нич ко-тех но ло шки на пре дак 
све та, а то је кроз сто ле ћа по твр ђи ва но и у умет нич ким сфе ра ма, по треб-
но је да на став ни ци на сту ден те пре но се за нат, оно сло же но тех нич ко 
уме ће (као те мељ струч но сти) ко је чи ни ба зич ну плат фор му за би ло 
ка кве да ље по ку ша је, ис про ба ва ња, оства ре ња и по ма ке у ода бра ном 
по љу сту ден то вог сту ди ра ња. У том по гле ду, на при мер, сту дент кла-
ви ра кроз раз ли чи те ве жбе уса вр ша ва тех ни ку сви ра ња; он, ме ђу тим, 
уз по моћ на став ни ка, мо ра да из гра ђу је и сво ју ин тер пре та ци ју, а не 
са мо да се тру ди да раз ви ја тех нич ку окрет ност. С дру ге стра не, уз стал-
ни над зор сво јих на став ни ка, сту дент му зи ко ло ги је, по ред то га што 
из у ча ва му зи ку раз ли чи тих епо ха, тре ба да са вла да основ не прин ци-
пе ис тра жи ва ња и тех ни ке пи са ња на уч ног и струч ног ра да, по треб не 
за са ста вља ње струч но усме ре них есе ја и се ми нар ских ра до ва, ка ко би 
се об у чио за по тен ци јал ни бу ду ћи на уч ни рад и/или на уч ну ка ри је ру 
(стојановићновиЧић 2015; шоБајић 2020). За ту раз ли чи ту обу ку од го-
вор ни су на став ни ци ко ји пре да ју од го ва ра ју ће пред ме те. На став ни ци 

2 Иа ко не мач ки струч њак за пи та ња пе да го ги је Фон Ше не бек углав ном рас пра вља о 
про бле ми ма од но са на став ни к–у че ник у пе ри о ду пре сту ди ра ња, по став ке ко је он из но си 
и за го ва ра ап со лут но би би ле при ме ре не и уни вер зи тет ском ни воу под у ча ва ња и уче ња. 
Ху бер тус фон Ше не бек, Шко ла са људ ским ли цем: ре ал ност и ви зи ја, Срем ски Кар лов ци 
– Но ви Сад, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2017. (Alt ho ugh the Ger man ex pert 
on pe da gogy, von Scho e ne beck, ma inly di scus ses the pro blems of the te ac her –stu dent re la ti on ship 
in the pe riod be fo re hig her edu ca tion, the set tings he pre sents and advo ca tes wo uld be ab so lu tely 
ap pro pri a te for the uni ver sity le vel of te ac hing and le ar ning.)
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при том пре но се и сво ја уве ре ња, ко ја мо гу да бу ду од не из мер не ва жно-
сти за њи хо ве сту ден те. 

У ра ни јим исто риј ским раз до бљи ма по сто ја ло је и до слов но схва-
ће но пре но ше ње (умет нич ког) за на та, док је та вр ста уче ња ка сни је 
усту пи ла ме сто струч ној обу ци ко ја ни је би ла истог оби ма и за хва та. 
Фран цу ски ком по зи тор, ди ри гент и му зич ки пи сац Пјер Бу лез (Pi er re 
Bo u lez, 1925–2016), уо ча ва да је у том сми слу Ти ци јан (Ti zi a no Ve cel lio, 
1490–1576) у XVI ве ку мо гао да до би је пот пу но еду ка тив но за до во ље ње, 
тј. да без остат ка на у чи (сли кар ски) за нат. Већ Се зан (Paul Cézan ne, 
1839–1906), у XIX ве ку, ка ко је и сам о то ме пи сао, ни је био за до во љан 
ни во ом обу ке ко ја му је би ла пру же на и за ви део је Ти ци ја ну што је 
мо гао да у це ло сти, без остат ка, усво ји тех ни ку сво јих прет ход ни ка 
(BuleZ 1976: 29).

На став ни ци и про фе со ри тре ба да вас пи та ва ју мла ђе на ра шта је. 
Они, ме ђу тим, то не мо гу да (у)чи не уко ли ко не вас пи та(ва)ју се бе – јер, 
ка ко је то пре зиц но а по е тич но ис ка зао је дан од нај зна чај ни јих не мач-
ких фи ло со фа XX ве ка Ханс Ге орг Га да мер (Hans-Ge org Ga da mer, 
1900–2002): „Vas pi ta nje, to je vas pi ta ti se be, obra zo va nje, to je obra zo va ti 
se be.“ (Gadamer 2010: 6). След стве но та квом по и ма њу по чет не по кре-
тач ке енер ги је вас пи та ча и про фе со ра ко ји као, при ме ри це, сва ки од-
го во ран и са ве стан пси хо а на ли ти чар, пр во мо ра ју се бе да под врг ну 
ме то да ма ко је ће на осло је ни на чин пре но си ти мла ђим ге не ра ци ја ма, 
до ла зи мо до то га да тек пот пу ним осве шћи ва њем соп стве ног од но са 
пре ма умет но сти ма, на у ка ма о умет но сти ма и тех но ло ги ји у са деј ству 
са умет но шћу, као и те о ри ји, исто ри ји, есте ти ци, ме то ди ци и прак си 
у окви ру иза бра не умет но сти, на став ник мо же дру го ме (при мар но: сту-
ден ти ма) да го во ри и пре да је о од но сној про бле ма ти ци, и да ство ри 
упе ча тљи ву и од го ва ра ју ћу сли ку у уче ни ко вој и сту ден то вој „ум ној 
ду ши“. 

Мо гло би да се су ге ри ше да се ова квим ре зо но ва њем на став ни ку 
до де љу ју пре ве ли ка од го вор ност и кон тро ла, чи ме се сма њу је или чак 
уки да из ве стан сте пен сло бо де уче ни ка и сту ден та. Ни че се про ти вио 
овом мо гу ћем, а по ње го вом ми шље њу не по треб ном, фор си ра њу са мо-
стал но сти у пе ри о ду док је још увек неп ход но да се уче ник осла ња на 
ау то ри тет и зна ње учи те ља: „Ко га је под ста као пре ма са мо стал но сти 
у до би ка да обич но пр ву и та ко ре ћи при род ну по тре бу пред ста вља 
пре да ва ње ве ли ким во ди чи ма и оду ше вље но сле ђе ње пу та ко ји ути ре 
учи тељ?“ (ниЧе 1997: 106). Ове се прет по став ке по твр ђу ју кроз ве ко ве: 
и пре Ни чеа, у XVI II ве ку, наш До си теј Об ра до вић (1739–1811) ука зи-
вао је на ва жност во ђе ња мла де осо бе: „Чо век не мо же сам до ћи на свет, 
ни ти сам жи ве ти и сво је спо соб но сти до ве сти до са вр шен ства; по треб но 
је да га не ко ро ди, от хра ни, учи и до зре ло сти во ди.“ (оБрадовић 2020: 65). 



113

Све до са вре ме ног до ба, ово пи та ње до би ја ту ма че ња ко ја се на ла зе на 
слич ним по ла зним по зи ци ја ма. У ве зи с тим, има ју ћи у ви ду про блем 
об у ча ва ња но вих на ра шта ја ком по зи то ра и раз ма тра ју ћи по зи ци ју про-
фе со ра ком по зи ци је у том кон тек сту, Бу лез на во ди: „Ne mo že se bi ti 
li be ra lan sa još ne for mi ra nim lič no sti ma, ko je i sa me okle va ju da iza be ru 
put ko jim će kre nu ti; ova kav li be ra li zam je naj češ će znak ne mo ći, ne spo sob-
no sti da se po u ča va, ili uka zu je na to da oni pro fe so ri ko ji ma ste uka za li po-
ve re nje po ka zu ju ne do volj no in te re so va nje za pra ve pro ble me.“ (BuleZ 1976: 
33). Ипак, пре ви ше крут став под јед на ко је не а де ква тан као ме тод од-
но ше ња пре ма мла дом би ћу, јер мо же да иза зо ве ње гов пр кос (инат), што 
та ко ђе ло ше ути че на тран сфер зна ња, вас пи та ња, на уку пан од нос 
уче ни ка и учи те ља. „Pr kos ili inat je so ci jal no ose ća nje jer je po treb no 
pri su stvo ne kog dru gog ko me se su bjekt su prot sta vlja. (...) Pr kos je ose ća nje 
za sno va no na dvo stru koj po zi ci ji jer ga iz ra ža va oso ba ko ja se ose ća i ne moć-
no i moć no, ko ja je i za vi sna i ne za vi sna. (...) [P]r kos je od nos pre ma au to-
ri te tu od ko ga se zah te va ili iz nu đu je da do zvo li su bjek tu da bu de mo ćan, 
ne za vi san, svoj ili slo bo dan.“ (milivojević 2014: 473, 474). 

Из прет ход не ди ску си је ви ди мо да је тек до бра пе да го ги ја у јед ној 
обла сти пр ва и пра ва осно ва на ко јој мо гу да ник ну ква ли тет ни ре зул-
та ти у по гле ду струч ног оспо со бља ва ња но вих ге не ра ци ја сту де на та. 
На ба зи та квих те ме ља ни че и раз гра на ва се и оп ти ми сти чан по глед 
за јед ни це на од ре ђе ну сфе ру људ ског ис ку ства и по др шка од го ва ра ју-
ћих те ла и фи нан сиј ских из во ра про јек ти ма и ви зи ја ма по је ди на ца и 
ин сти ту ци ја ко ји деј ству ју у ње ним окви ри ма. Уко ли ко се, при ме ри це, 
они ко ји гра де дис курс од ре ђе не умет но сти у јед ној сре ди ни – а ме ђу 
њи ма јед ну од во де ћих уло га има ју уни вер зи тет ски на став ни ци – пре ма 
на уч ној пер цеп ци ји, те о риј ској и тех но ло шкој пер спек ти ви од ре ђе не 
умет но сти од но се са не до вољ ним по што ва њем и де ли мич ним пот це-
њива њем, или, бар, са не пот пу ним раз у ме ва њем, ни је ре а ли стич но да 
оче ку је мо да ће ши ра јав ност мо ћи да има ис пра ван став о тим пи та њи ма. 

Не до вољ на зре лост до ма ћег окру же ња,  
али и ње гов на пре дак

Је дан од про бле ма ко ји је и да ље ак ту е лан у Ср би ји, је сте да се 
умет ност не са гле да ва увек на по жељ но ви со ком ни воу, па јав ност и 
јав не ин сти ту ци је из до ме на на у ке, кул ту ре и обра зо ва ња не ма ју са свим 
од го ва ра ју ћи ни во раз у ме ва ња и са зна ња у ве зи са умет нич ким обла-
сти ма. Рас пра вља мо пре све га има ју ћи у ви ду област му зич ке умет-
но сти, али са све шћу о то ме да се не ке пред ра су де од но се прак тич но на 
све умет нич ке обла сти (тзв. по ља умет но сти). Де ли мич но услед не по-
вољ них исто риј ских окол но сти, на став ни ци раз ли чи тих ни воа уче ња 



умет нич ких и на уч но у мет нич ких пред ме та, а ме ђу њи ма и они ко ји 
пре да ју пред ме те у до ме ну му зи ке и на у ка о му зи ци, на и ла зе на од-
ре ђе не пре пре ке, пред ра су де и не зна ње. На при мер, не струч на јав ност 
вр ло ма ло зна о му зи ко ло ги ји (и срод ним на уч ним обла сти ма), а мно-
ги за ту на у ку и струч ну сфе ру ни су ни ка да чу ли. Ка да са го вор ник 
са зна да је не ко му зи ко лог, углав ном по ста вља (до дат но) пи та ње: Који 
ин стру мент сви ра те?, под ра зу ме ва ју ћи да је у осно ви му зи ко ло ги је 
ипак прак тич на из во ђач ка де лат ност. Ве ћи на оних ко ји за му зи ко ло-
ги ју ни су ни чу ли, ме ђу тим, има са зна ња о то ме шта је исто ри ја умет-
но сти, а исто ри ча ре умет но сти углав ном ни ко не пи та да ли уме ју да 
сли ка ју или ва ја ју.

С дру ге стра не, сви они ко ји ра де у обла сти умет нич ког обра зова-
ња и на уч ног ра да у обла сти умет но сти, мо ра ју да се за пи та ју ко ли ко 
су са ми до при не ли ова квим ста во ви ма, од но сно ко ли ко је су ура ди ли 
да се уко ре ње на и кат кад из не на ђу ју ћа не зна ња и пред ра су де по тру, а 
ко ли ко ни су ура ди ли да се осна же не ки но ви ста во ви, ко ји умет ност 
ви со ко по зи ци о ни ра ју у ци ви ли за циј ском кон тек сту. То су струч ња ци 
од ко јих се оче ку је не са мо да се тру де да оства ру ју лич не и пе да го шке 
про до ре у сво јој ужој обла сти, већ да по сред но или не по сред но јав ност 
упо зна ју са до ме ти ма сво је стру ке и да сво јим ан га жма ном по диг ну 
свест о ње ној дру штве ној по зи ци ји и зна ча ју. Ка ко да оче ку је мо да ће 
не ко да по др жи фи нан си ра ње, ре ци мо, ис тра жи ва ња мо гу ћих при ме-
на тех но ло ги је у му зи ко ло ги ји, ко ја већ го ди на ма до би ја ју све ши ри 
раз мах (cook 2007), уко ли ко од го вор ни по је ди нац или не ки од бор ко ји 
о то ме од лу чу је, ни су са свим си гур ни чак ни шта је му зи ко ло ги ја, 
ни ти ка ква би евен ту ал но мо гла да бу де ње на дру штве на уло га? 

Ипак, ге не рал но узев, и по ред то га што је укуп на по зи ци ја умет-
но сти, на у ка о умет но сти ма, па са мим тим и му зи ке и на у ка о му зич кој 
умет но сти, у дру штве ном кон тек сту још ре ла тив но сла ба, си ту а ци ја 
у Ср би ји у по гле ду фи нан си ра ња, ре ци мо, му зи ко ло ги је, до ста је до бра, 
има ју ћи у ви ду низ про је ка та ко ји је у про те клих че тврт ве ка пот по мо-
гло пре све га 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 (на во ди мо ак ту ел ни на зив ово га ми ни стар ства, ко је 
је за про те клих два де сет пет го ди на ви ше пу та ме ња ло име). Срп ски 
му зи ко ло зи, по је ди нач но и груп но, пред ста вља ју се на до ма ћој, ре гио-
нал ној и ме ђу на род ној сце ни (кон фе рен ци је, пре да ва ња, го сто ва ња на 
ино стра ним уни вер зи те ти ма, пу бли ко ва ни ра до ви у ме ђу на род ним 
ко лек тив ним мо но гра фи ја ма, ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва) и оства-
ру ју про јек те ко је фи нан си ра ју европ ски, аме рич ки и дру ги из во ри, 
док све ве ћу ви дљи вост на до ма ћем и ме ђу на род ном пла ну по сти жу 
и ет но му зи ко ло зи, те о ре ти ча ри му зи ке и му зич ки пе да го зи шко ло ва ни 
у Ср би ји. Та ко ђе, слич но ва жи и за срп ске му зич ке умет ни ке и умет нич-
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ке про јек те ко је они оства ру ју: њи хо ва ви дљи вост све је из ра же ни ја и 
у ре ги о нал ним и у ме ђу на род ним окви ри ма. Та ви дљи вост и пре по зна-
тљи вост гра де се па ра лел но са њи хо вим са зре ва њем и уса вр ша ва њем 
и у по гле ду пе да го шке – на став нич ке – ак тив но сти. 

Нео п ход ност ин те гра ци је умет но сти, на у ка и тех но ло ги је
На уч ни по глед на умет ност и спа ја ње умет но сти са са вре ме ним 

тех но ло шким по сту ла ти ма, би ло да се већ ство ре на умет нич ка де ла 
про у ча ва ју на на уч ни на чин, би ло да се умет нич ком де лу при ла зи као 
те ре ну на ко ме мо гу да се вр ше ис тра жи вач ки ма не ври, до ла зе као 
над град ња и као ин те лек ту ал ни вр ху нац свих нео п ход них прет ход но 
уо че них пред у сло ва схва та ња умет но сти и при сту па умет нич ком ства-
ра њу. Да ка ко, тре ба ло би на пра ви ти и ја сну ди стинк ци ју из ме ђу умет-
нич ког ис тра жи ва ња и ис тра жи ва ња умет но сти. Умет нич ко ис тра жи-
ва ње (му зи ке) вр ши умет ник, док на уч но ис тра жи ва ње (му зи ке) вр ше 
на уч ни ци – му зи ко ло зи, ет но му зи ко ло зи и те о ре ти ча ри умет но сти, као 
и му зич ки пе да го зи и на уч ни ци из обла сти есте ти ке му зи ке. И сам 
умет ник мо же да вр ши на уч но ис тра жи ва ње умет но сти, упра во као 
што и му зи ко ло зи, те о ре ти ча ри умет но сти и му зич ки пе да го зи и есте-
ти ча ри мо гу да се ба ве умет нич ком де лат но шћу, тј. да сви ра ју, пе ва ју, 
ди ри гу ју или ком по ну ју уко ли ко је то не ко њи хо во се кун дар но ин те-
ре со ва ње за ко је има ју од ре ђе ни сте пен та лен та и об у че но сти. 

На у ке о умет но сти ма про у ча ва ју ме ха ни зме и си сте ме функ ци о-
ни са ња умет нич ког де ла, умет нич ких пра ва ца, ма те ри ја ла ко ји ма се 
умет ник слу жи, чи на умет нич ког ства ра ња, умет нич ких ин сти ту ци ја, 
ко ри сте ћи ме то де и де дук ци је ко је се при ме њу ју ка да су у пи та њу ху-
ма ни стич ке и дру штве не на у ке. За то је и об ја шњи во што се у мно гим 
ино стра ним сре ди на ма, од јед ног му зи ко ло га или те о ре ти ча ра му зи ке 
не зах те ва пре ви ше прак тич ног зна ња, али што у на шој сре ди ни – сма-
трај мо то сре ћом, од но сно до брим при сту пом кроз де це ни је на шег 
си сте ма му зич ког школ ства – ни је слу чај: у Ср би ји, по је ди нац ко ји се 
опре де ли да, на при мер, сту ди ра му зи ко ло ги ју, у нај ве ћем бро ју слу ча-
је ва има за вр ше ну ни жу и сред њу му зич ку шко лу, што нај че шће зна чи 
де сет го ди на струч ног шко ло ва ња пре сту ди ја. У то ку ни же му зич ке 
шко ле он је био опре де љен или за не ки ин стру мент или за со ло пе ва ње; 
у сред њој му зич кој шко ли већ је мо гао да се опре де ли ис кљу чи во за, 
при ме ри це, те о рет ски од сек, али при том увек оста је у кон так ту бар са 
кла ви ром. Има ју ћи све ово у ви ду, за кљу чу је мо да сва ки сту дент пр ве 
го ди не му зи ко ло ги је, ет но му зи ко ло ги је, му зич ке те о ри је или оп ште 
му зич ке пе да го ги је, за со бом већ има од ре ђе но ви ше го ди шње ис ку ство 
ба вље ња му зи ком и му зи ци ра ња. 
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Умет нич ко ис тра жи ва ње пре вас ход но те жи из на ла же њу но вих 
на чи на умет нич ког из ра за, но вих ни јан си, тех ни ка и при ла за ре а ли-
за ци ји умет нич ког де ла. Умет нич ко ис тра жи ва ње, без об зи ра на доми-
на ци ју умет нич ког у по ступ ку ко ји се спро во ди, мо же да се по ве же са 
раз ли чи тим на у ка ма и на уч ним обла сти ма, та ко да и оно по ста је на уч-
но, с тим што су пред мет ис тра жи ва ња умет ност и умет нич ки чин, а не 
при род ни фе но ме ни, тех нич ки си сте ми или дру штве на про бле ма ти ка.

И умет нич ко и на уч но ис тра жи ва ње на уни вер зи тет ском ни воу 
у обла сти умет но сти нај че шће, као и у свим оста лим стру ка ма, во ди 
и над зи ре јед на осо ба – на став ник – иза бра ни мен тор, па се при мен тор-
стви ма док тор ских ди сер та ци ја из обла сти на у ка о умет но сти ма и 
док тор ских умет нич ких про је ка та из обла сти умет но сти, баш као и у 
свим дру гим обла сти ма, фо кус у ве ли кој ме ри по ста вља на на став ни ка-
-мен то ра, у сми слу да укуп ни ре зул тат мно го за ви си и од ње го вих ком-
пе тен ци ја, ин те ре со ва ња, пе да го шких спо соб но сти, али и од мо ти ва-
ци је да сту ден ти ма по ма же у њи хо вом струч ном и на уч но-умет нич ком 
ра сту и раз во ју. 

Сва ки сту дент умет нич ких сту ди ја раз ли чи тих ни воа, а по себ но 
онај ко ји је на ступ њу ДАС (= док тор ске ака дем ске сту ди је), тре ба ло би 
да има увид не са мо у оп ште исто риј ске окви ре, фи ло соф ске на зо ре и 
со ци о ло шке дис кур се по ве за не са умет но шћу ко јој је по све ћен, већ и 
у кон крет не до ме те раз ли чи тих умет но сти, у њи хо ву ме то до ло ги ју, 
исто ри ју, основ не ана ли тич ке стра те ги је и мо гућ но сти њи хо ве ко нек-
ци је са тех но ло ги јом. Бу лез у ве зи са све шћу пре да ва ча – кон крет но, 
на став ни ка ко ји пре да је ком по зи ци ју – о исто риј ском раз во ју му зи ке, 
под ко ји би смо мо гли да под ве де мо фор ми ра ње ком по зи ци о них си сте ма, 
раз ли чи те фе но ме не спе ци фич не за умет ност му зи ке, ре цеп ци ју умет-
нич ких му зич ких ре зул та та итд., твр ди: „U osno vi, sva ko po u ča va nje bi 
mo ra lo da se za sni va na pro u ča va nju isto rij skog raz vo ja, bez oba ve ze da se 
za la zi u su vi še spe ci ja li stič ka mu zi ko loš ka iz u ča va nja. Ono bi mo ra lo da se 
osla nja na upo zna va nje sa mu zič kom li te ra tu rom proš lih vre me na, bez obzi-
ra da li se ra di o dav noj proš lo sti ili na ma bli skoj.“ (BuleZ 1976: 29). По врх 
то га, пре да вач/мен тор би тре ба ло да увек бу де све стан и тре нут не 
тех но ло шке си ту а ци је и пер спек ти ва ко је се у том сми слу по ја вљу ју 
у ње го вој обла сти ра да (умет нич кој или умет нич ко-на уч ној). 

Сред ства ко ји ма се умет ник слу жи да би ство рио не ко де ло чак не 
мо ра ју ну жно да бу ду са вре ме на. Ако не ки ком по зи тор не пи ше елек-
трон ску, елек тро а ку стич ку му зи ку, он опет мо же да чи ни бит не по ма ке 
у до ме ну је зич ких ни јан си при ме ње них на тра ди ци о нал ни из во ђач ки 
апа рат. Та ко је, на при мер, ма ђар ски ком по зи тор Ђерђ Ли ге ти (György 
Li ge ti, 1923–2006), и по ред то га што је сте као из ве сно ис ку ство у писа-
њу елек трон ске му зи ке, од мах по сле бо рав ка у Сту ди ју за елек трон ску 
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му зи ку За пад но не мач ког ра ди ја у Кел ну (Stu dio für elek tro nische Mu sik 
des West de utschen Rund funks Köln) (1957), ре шио да се њо ме ви ше не ба ви; 
упр кос том од у ста ја њу од пра ће ња раз во ја тех но ло ги је, Ли ге ти је сво је 
уме ће на ста вио да раз ви ја ко ри сте ћи тра ди ци о нал ни ин стру мен та ри-
јум: ство рио је не ке ино ва тив не му зич ко-је зич ке еле мен те, као што је 
та ко зва на тех ни ка ми кро по ли фо ни је, а ко ја, за ни мљи во, сво јим струк-
тур ним ка рак те ри сти ка ма про из во ди ефек те ко ји под се ћа ју на елек-
трон ску му зи ку. Прин ци пи ком пју тер ских про гра ма та ко ђе су ути ца-
ли на не ке Ли ге ти је ве ства ра лач ке ста во ве, иа ко он ни је упо тре бља вао 
ком пју тер у ства ра лач ком по ступ ку: „Ипак, и без ра да на ком пју тери-
ма, у мом му зич ком ми шље њу уоп ште ве о ма сам под ути ца јем иде је 
о fe ed back-у из ме ђу тех но ло ги је и има ги на ци је, иде је ко ја је при род на 
уко ли ко ра ди те са ком пју те ри ма.“ (гриФитс 1994/5: 72).

Са од ре ђе ним про гре сом у умет нич ким ис тра жи ва њи ма, али и 
на уч ним ис тра жи ва њи ма умет но сти, по ве за но је и ко ри шће ње тех но-
ло шких ино ва ци ја. Ме ђу тим, да би на став ник од лу чио на ко ји на чин 
би мо гао да тех но ло шки уна пре ди сво ју на ста ву или да сту ден ти ма 
омо гу ћи да по мо ћу тех но ло ги је обо га ћу ју сво је кре а тив не про јек те, он 
прет ход но мо ра да бу де ап со лут но све стан ко је са др жа је же ли да пре-
не се сту ден ти ма, тј. шта је оно што тре ба да бу де осна же но кроз ино ва-
тив не елек трон ске и тех но ло шке ала те. Дру гим ре чи ма, на ста ва не би 
тре ба ло да се сма тра бо љом или на пред ни јом са мо за то што су при мење-
на до бра и за ни мљи ва елек трон ска и дру га сред ства, већ пре вас ход но 
за то што је оно што је сте функ ци о нал но раз ви ја ње зна ња и ра зу ме ва ња 
у окви ру соп стве не стру ке, па мет но ин те гри са но са тех но ло шким за-
ле ђем. Цео тај про цес тре ба ло би да во ди на став ник. 

Не ко ли ко по след њих де це ни ја умет нич ко ис тра жи ва ње нај че шће 
под ра зу ме ва и ис тра жи ва ње мо гућ но сти спо ја но вих елек трон ских и 
ком пју тер ских си сте ма са ства ра њем умет нич ког де ла. У том сми слу, 
на став ник умет но сти, па и на став ник на у ка о умет но сти ма, не са мо да 
мо же да се ба ви ис тра жи ва њем но вих тех но ло шких мо гућ но сти, већ 
њи ма бар до не кле мо ра да се ба ви, уко ли ко же ли да се укло пи у но ве 
усло ве и прет по став ке од ви ја ња умет нич ке и умет нич ко-на уч не де лат-
но сти по чет ком дру ге пе ти не два де сет пр вог ве ка. У овом по гле ду, свим 
сту ден ти ма умет но сти или на у ка о умет но сти ма њи хов мен тор или 
пред мет ни на став ник ко ји др жи не ки од кур се ва ко ји уже од ре ђу ју 
област умет нич ког или на уч ног де ло ва ња сва ког по је ди нач ног сту ден-
та, ре кли би смо, тре ба ло би и да пре до чи но ве мо гућ но сти и тех нич ке 
ино ва ци је ко је мо гу да про ме не или осна же умет нич ки из раз и ма те-
ри ју умет нич ког об ли ко ва ња ње го вих сту де на та или њи хо вих на уч них 
про је ка та ко ји се од но се на умет ност.
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Не ке од тих ино ва ци ја не мо ра ју ну жно да бу ду при ме ње не од стра-
не сва ког умет ни ка или на уч ни ка ко ји про у ча ва умет ност. Ме ђу тим, 
они би тре ба ло да о њи ма бу ду оба ве ште ни, ка ко у сво јим тра га њи ма 
не би по но во до ла зи ли до већ по сто је ћих – истих или слич них ре зул-
та та, ми сле ћи да су из на шли не што ори ги нал но. Ре ци мо, не мо ра сва-
ко да се ба ви квант ном му зи ком, али је за са вре ме ног ком по зи то ра или 
му зи ко ло га по треб но да бу де упо знат са тим да се та ква вр ста му зи ке 
по ја ви ла, да се при ме њу је и да је на свом ре пер то а ру има ју не ки од 
до ма ћих из во ђа ча. Тој оба ве ште но сти до при но си пра ће ње нај но ви јих 
то ко ва од стра не на уч ни ка из обла сти му зич ке умет но сти, ко ји о то ме 
пи шу у на уч ним и струч ним гла си ли ма. Та ко је у ча со пи су Му зи ко
ло ги ја, ко ји из да је Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, те ма бро ја не дав но 
би ла квант на му зи ка, у ве зи са чим су, на ен гле ском је зи ку, са срп ским 
ап страк ти ма, штам па ни тек сто ви на уч ни ка и умет ни ка са уни вер зи-
те та и на уч них ин сти ту та из Ује ди ње ног Кра љев ства, Син га пу ра, 
Ау стри је, Дан ске, Ср би је и Ита ли је и где је об ја шња ван и ана ли зи ран 
овај но ви фе но мен (helweG 2018). 

Лич но ис ку ство у САД: Ко леџ Бард – од уни вер зи тет ске  
ши ри не до спе ци ја ли за ци је

У то ку сту диј ског бо рав ка у САД (2016) као сти пен ди сте Фон да-
ци је „Фул брајт“, пре да ва ча и ис тра жи ва ча на пре сти жном при ват ном 
ли бе рал ном аме рич ком Ко ле џу Бард (Bard Col le ge) у др жа ви Њу јорк 
(САД), сте кла сам из ван ред на ис ку ства ко ја су про ши ри ла мо је ви ди-
ке и до не ла не ку но ву осе тљи вост на пе да го шке про бле ме, али и ши ре: 
отво ри ла су од ре ђе не но ве пер спек ти ве схва та ња при сту пу са зна њу 
уоп ште, а на по се му зич кој умет но сти. Оно што ми је у Аме ри ци у 
по чет ку би ло ре ла тив но из не на ђу ју ће, бр зо је по ста ло са свим при хва-
тљи во: на и ме, у мо јим кла са ма европ ске аван гард не му зи ке и слу шног 
тре нин га (Mu sic of the Eu ro pean AvantGar de и Ear Tra i ning), би ло је и 
сту де на та ко ји при мар но ни су сту ди ра ли му зич ки од сек, али су желе-
ли да слу ша ју и му зич ке пред ме те. Тре ба ло је на ћи на чи на (ма да се у 
су шти ни то ис по ста ви ло као пре ди ван иза зов!) да се сту ден ту со ци о-
ло ги је или при род них на у ка ко ји су у овим кла са ма би ли за јед но са 
сту ден ти ма му зи ке, што јед но став ни је, ма да не ба на ли зо ва но и пре ви-
ше све де но, пред ста ве до стиг ну ћа по сле рат не му зич ке аван гар де и да им 
се, с дру ге стра не, ка да је у пи та њу сол фе ђо (тер мин ко ји се у Ср би ји 
уо би ча је но ко ри сти за оно што Аме ри кан ци нај че шће зо ву слу шни тре
нинг) по мог не да се ко ли ко је мо гу ће бо ље сна ла зе у гла сов ној ре про-
дук ци ји му зи ке, ра ду на дик та ту, ин то ни ра њу ако ра да или раз у ме ва њу 
то на ли те та, као по лу га ма оформ ља ва ња ком плет не осно ве за про фе-
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си о нал ног му зи ча ра, али и за упу ће ног ама те ра. По ста вља се пи та ње 
за што сту дент учи курс из обла сти ко ја је по не кад ве о ма уда ље на од 
ње го вог глав ног пред ме та. Раз лог ле жи у то ме што зна ња из дру гих 
обла сти мо гу да про ши ре и/или отво ре ви ди ке и схва та ња у окви ру 
соп стве ног по ља сту ди ра ња: „Со лид но раз у ме ва ње пси хо ло ги је и књи-
жев но сти, а да не по ми ње мо аме рич ку еко ном ску и дру штве ну исто-
ри ју, по слу жи ће сту ден ту основ них ака дем ских сту ди ја би зни са бо ље 
од кур са мар ке тин га, по себ но ако тај сту дент има спо соб ност и ин стинкт 
да пре по зна њи хо ву вред ност.“ (Botstein 1997). На Бар ду се, та ко ђе, не-
по сред но пре по чет ка сва ке школ ске го ди не ор га ни зу је по се бан обаве-
зан сет кур се ва за бу ду ће сту ден те пр ве го ди не, на ко ји ма се про у ча ва ју 
ва жне те ме из оп штих обла сти од зна ча ја за обра зо ва ње: исто ри је, књи-
жев но сти и фи ло со фи је. Те кур се ве за јед но по ха ђа ју сви бу ду ћи сту денти 
– они ко ји ће сту ди ра ти фи зи ку, глу му, би о ло ги ју, му зи ку, пси хо ло ги ју 
итд. По себ но је ва жно на гла си ти чи ње ни цу да на став ни ци раз ли чи тих 
стру ка до би ја ју за да так да пре да ју у окви ру тих кур се ва, та ко да на при-
мер на став ник исто ри је му зи ке у не ком тре нут ку има оба ве зу да буду ћим 
сту ден ти ма пре да је од ре ђе не је ди ни це из ан тич ке грч ке фи ло со фи је. 
Ти ме се на став ник оба ве зу је да се озбиљ но по све ти обла сти ко ја ни је 
основ но по ље ње го вог ра да и ис тра жи ва ња. 

При сту пом у ко ји је укљу че но про у ча ва ње раз ли чи тих обла сти 
(и ка да су у пи та њу на став ни ци, и ка да се ра ди о сту ден ти ма), по ди же 
се свест о са зна ва њу и зна њу ко је са мо по се би пру жа за до вољ ство, сту-
ди ра ње се не сво ди на ба нал ну ути ли тар ност у сми слу ства ра ња пред-
у сло ва да се јед ног да на до бро за ра ђу је, али се кроз та кав про цес оства-
ру је и при сни ја кон ек ци ја са жи во том; да кле, учи се са же љом да се 
обо га те лич ни ду хов ни хо ри зон ти док се, при том, сту ден ти об у ча ва ју 
и да бу ду спо соб ни да оп ста ну у сва ко днев ном жи во ту и да сре ди ну 
ко јом су окру же ни ду бље и ви ше стра ни је раз у ме ва ју (Botstein 1997). 
„Уче ње због са мог уче ња је див но, по жељ но и при јат но, али са мо по-
што је по је ди нац про на шао на чин да по ве же уче ње и жи вот на на чин 
ко ји ути че на сва ко днев ни жи вот, укљу чу ју ћи и за ра ђи ва ње за жи вот.“ 
(Botstein 1997). Та ко ђе, и у дру гим сре ди на ма, као што је Ау стра ли ја, 
ис тра жи ва чи уви ђа ју ком плек сност ви ше стру ко усме ре них са вре ме них 
ка ри је ра и ан га жма на по је ди на ца, ко ји се не ба ве ну жно це ло га жи во та 
са мо јед ним по слом (Bennett, rowley 2019: 178–179). С тим у ве зи ука-
зу ју на нео п ход ност ак ци је ко ја би во ди ла про ме ни уни вер зи тет ског 
уче ња му зи ке, да би се осна жи ла, до са да ре ла тив но сла ба, ве за ку ри-
ку лу ма и дру штва (Bennett, rowley 2019: 178–179).

Отво ре ност ко ле џа, тј. аме рич ког обра зов ног си сте ма – да сви ма, 
без об зи ра на при мар ну стру ку за ко ју су се опре де ли ли, по ну ди да 
за ро не у пот пу но раз ли чи те обла сти, осло бо ди ла је и сту ден те да се 
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не спу та ни је кре ћу у уни вер зу му зна ња: та ко се, за пра во, у јед ном оп штем 
сми слу шти ти по јам уни вер зи тет, ко ји из вор но те жи ди се ми на ци ји 
ши рег обра зо ва ња, а не уске спе ци ја ли за ци је. Ја сно је да се спе ци јали-
за ци ја овим не не ги ра као по тре ба, ни ти се пле ди ра за ње но уки да ње, 
али да би до шло до спе ци ја ли за ци је, нај пре мо ра да се оства ри ши ри на 
и ду би на у обра зо ва њу. Га да мер је кон ста то вао да је по треб но ши ре 
обра зо ва ње и из ме ђу оста лог јер „da nas ma sov ni me di ji vla da ju svim i 
de lu ju oma mlju ju će“, као и јер се „da nas i u na stav nim pla no vi ma i pro fe-
si o nal nim pri pre ma ma na uni ver zi te ti ma – upr kos ime nu uni ver zi tet – sve 
vi še po ve ća va ju spe ci ja li za ci je. Ka da po gle da mo na uč ne ra do ve ko ji se za rad 
dok tor ske ti tu le pod no se kao po stig nu ća za pro mo ci ju, za stra šu ju će je koli ko 
se to su ža va na na go mi la va nje spe ci jal no sti.“ (Gadamer 2010: 22). Га да мер 
је то из ре као 1999. го ди не, у тре нут ку ка да је имао де ве де сет де вет 
го ди на и по се до вао огром но, не мер љи во жи вот но и про фе си о нал но 
ис ку ство, а за др жао пу ну би стри ну ума и био спо со бан да пра ти шта 
је ак ту ел но у дру штву. 

Ако се не ко спе ци ја ли зу је из пер спек ти ве уског по ла зи шта, он иде 
све ду бље у све ма њу област, а да прет ход но ни је са вла дао – за не ки 
ње гов мо гу ћи ши ри раз вој по тен ци ја ла – по жељ ни кон гло ме рат зна ња, 
на чи на раз ми шља ња и са гле да ва ња пер спек ти ва у окви ру соп стве не 
стру ке, али са по ла зи штем ко је (зна чај но) пре ва зи ла зи са му стру ку. 
Уко ли ко се пак за ин те ре со ва ном по је дин цу омо гу ћи да се са ши ре плат-
фор ме, ко ја не ми нов но за ди ре и у дру ге обла сти људ ског са зна ња, оти-
сне у свет обла сти соп стве ног из бо ра, мо же мо да оче ку је мо да ће сви 
ње го ви по тен ци јал ни бу ду ћи за кључ ци и до ме ти у окви ру уже стру ке 
би ти про же ти и увек усло вље ни и осло је ни ње го вим сте че ним уни вер-
зи тет ским за ле ђем. Ши ри на о ко јој рас пра вља мо сва ка ко укљу чу је и 
тех но ло шку об у че ност, ко ја би мо ра ла да под ра зу ме ва бар еле мен тар но 
сна ла же ње у све ту ком пју те ра, елек трон ске ко му ни ка ци је, раз ли чи тих 
про гра ма и плат фор ми итд. 

Ко леџ Бард рас по ла же огром ним ма те ри јал ним сред стви ма. Упра-
вљач ке струк ту ре мо гу, ме та фо рич но ре че но, ка да то од лу че, да на ба-
ве (и пла те) све што би ио ле мо гло да уна пре ди жи вот на кам пу су и 
ква ли тет сту ди ра ња. Ме ђу тим, ни смо сте кли ути сак да је Бард ика да 
пре на гла ша вао зна чај сво је не сум њи во ве ли ке тех нич ко-тех но ло шке 
опре мље но сти. Од го вор не струк ту ре на овом ко ле џу пре вас ход но су 
по ста ви ле ква ли тет но обра зо ва ње као крај њи циљ сво га ан га жма на 
(од нос на став ник–сту дент и да ље је основ на по лу га ко ја др жи цео си-
стем), а сва при ме ње на тех ни ка и тех но ло ги ја има ју за да так да под у пру 
и уна пре де ту вр сту кре а тив ног обра зо ва ња. На Ко ле џу Бард је у сва-
ком тре нут ку при сут на пу на ре спек та бил ност пре ма свим обла сти ма 
ко је се на ње му из у ча ва ју, па та ко и умет но сти, а по себ но му зи ка, 
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има ју ви сок по ло жај и из ван ре дан кон тек сту ал ни диг ни тет, што под ра-
зу ме ва и увек до ступ не фи нан си је за умет нич ке и умет нич ко-на уч не 
про јек те ка ко сту де на та, та ко и про фе со ра. 

За кљу чак
Умет ност, као кон тек сту ал на ак тив ност ко ја ства ра од ре ђе не пред-

ста ве о све ту и ко ја је и на уч но ре ле вант на, зах те ва озби љан и те ме љан 
при ступ по је дин ца и за јед ни це. Ко ле бљив/млак од нос умет ни ка/на став-
ни ка умет нич ких и на уч но у мет нич ких пред ме та пре ма том фе но ме ну 
нај че шће ука зу је на њи хо ву из ве сну не до вољ ну про фе си о нал ну озбиљ-
ност и не до стиг ну ту зре лост ка да је у пи та њу ма тич на стру ка. Не до-
вољ но до бар од нос др жа ве и јав ног мње ња пре ма умет нич ким за ни ма-
њи ма, на уч ном пер ци пи ра њу умет но сти и еду ка тив ним па ра ме три ма 
и ин сти ту ци ја ма у обла сти умет но сти, а по себ но му зи ке, по не кад је 
по сле ди ца не до вољ но до брог од но са са мих про фе си о на ла ца уну тар 
стру ке пре ма оно ме што умет но сти и на у ке о умет но сти ма је су: из у зет-
но сло же на по ља људ ске ми сли и људ ских са зна ња ко ја, као и сви сег-
мен ти из ра за мо ћи људ ске има ги на ци је и ин те лек та, под ле жу и на уч-
ним са гле да ва њи ма, раз ма тра њи ма, ана ли за ма и син те за ма. 

Иа ко на у ка и тех но ло ги ја не за др жи во на пре ду ју, гло бал но гле да но, 
бу дућ ност умет но сти и на уч не ела бо ра ци је умет нич ких обла сти пр вен-
стве но за ви се од то га ка кви ће у људ ском и про фе си о нал ном сми слу 
би ти на став ни ци ко ји ће по ма га ти мла дим љу ди ма ко ји же ле да се обра-
зу ју као умет ни ци или на уч ни ци о умет но сти, на ме ре ни да уро не у 
иза зо ве умет нич ких тра га ња и екс пе ри ме на та, да се из гра ђу ју као на-
уч ни ци у све ту умет но сти, или да ком би ну ју умет ност и на у ку у рав-
ни ко ја, под стак ну та раз во јем и раз гра ња ва њем и умет но сти и на у ке, 
осци ли ра из ме ђу умет нич ких и на уч них са зна ња, ме ђу ко ји ма се – на-
ро чи то укљу чи ва њем тех но ло ги је/елек тро ни ке као по сред ни ка – гра-
ни це све ви ше бри шу.

У по је ди ним зе мља ма, као што је Фин ска, на став ни ци (свих пред-
ме та) вр ло ви со ко су ува же ни од стра не за јед ни це, јер се пер ци пи ра ју 
као ге не ра то ри успе шног и про дук тив ног при ват ног и дру штве ног жи-
во та сва ког гра ђа ни на те зе мље. „Бе ле жи мо да су на став ни ци у Фин ској 
ме ђу нај пла ће ни јим и нај це ње ни јим про фе си о нал ци ма, по твр ђе ним 
као оним ко ји су од го вор ни за об ли ко ва ње гло бал ног гра ђан ства, ко је 
ће на сле ди ти свет и од ре ди ти пу та ње ње го ве бу дућ но сти. Уко ли ко на-
став ни ци има ју ве ћи ути цај на бу дућ ност сво јих за јед ни ца, зе ма ља и 
света ви ше не го ско ро ијед на дру га про фе си ја, зар не би тре ба ло да их 
сла ви мо и осна жу је мо?“ (Bennett, rowley 2019: 185). Да би има ли та кву 
по зи ци ју, на став ни ци мо ра ју не пре кид но да ра де на се би. На став ник 
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ко ји на ста ву и/или кон сул та ци је одр жа ва са ма лим гру па ма или по је-
дин ци ма и са сту ден ти ма про во ди сра змер но мно го вре ме на, као што 
је нај че шће слу чај у обла сти уни вер зи тет ске му зич ке пе да го ги је, по ред 
дру гих бит них фак то ра – окру же ња, уну тра шње мо ти ва ци је, ин те лек-
ту ал них ка па ци те та, со ци јал не ин те ли ген ци је ин ди ви дуе – по пра ви лу 
бит но ути че на жи во те и ка ри је ре сво јих сту де на та.
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Dra ga na P. Sto ja no vić No vi čić

Re spon si bi lity and Ro le of Uni ver sity Pro fes sors  
in the Pro cess of Mu sic Stu dents’ Edu ca tion

Sum mary

The aut hor di scus ses the ro le of mu sic pro fes sors in the for ma tion of new ge ne ra ti ons 
of mu sic ar tists and scho lars. The chal len ges for ac hi e ving that goal at the le vel of uni ver sity 
edu ca tion are di scus sed. Even in the ti me of spe ci a li za tion, stu dents sho uld not be de pri ved 
of a wi der ap pro ach; mu sic stu dents sho uld ha ve ba sic in sights in to ot her arts, but al so 
in to the sci en ti fic and scho larly fi elds they are in te re sted in. The aut hor al so di scus ses her 
own ex pe ri en ce as a Ful bright pro fes sor at Bard Col le ge (NY, USA). In ad di tion to con-
stant (tec hno lo gi cal) pro gress and all the chal len ges of the mo dern ti mes, one of the most 
im por tant con clu si ons is that a te ac her/pro fes sor is still ex tre mely im por tant, per haps 
even the most im por tant fac tor for the for ma tion of new ge ne ra ti ons of in tel lec tu als, in-
clu ding stu dents who re ce i ved mu sic and mu sic-sci en ce edu ca tion.

Keywords: uni ver sity mu sic edu ca tion, mu si co logy, et hno mu si co logy, mu sic the ory 
and pe da gogy, mu sic and tec hno logy, Bard Col le ge.
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СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ
UDC 81’1: 792.82

СВЕН КА Л. СА ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зиф ски фа кул тет*

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

КА КО НА ПИ СА ТИ КРИ ТИ КУ  
БА ЛЕТ СКЕ ПРЕД СТА ВЕ**

СА ЖЕ ТАК: Циљ је у овом тек сту да се об ја сни на ко ји на чин се од но се ге сто ви 
ба лет ских игра ча на сце ни пре ма оно ме што је на пи са но као текст са др жа ја у про гра-
му ба лет ске пред ста ве. Ин фор ма ци ја о са др жа ју ни је са мо у игри не го и у ко сти ми ма, 
сце но гра фи ји, осве тље њу и свим ком по нен та ма пред ста ве. По ре ди се на пи сан текст са-
др жа ја из про гра ма за ба лет ску пред ста ву Жи зе ла са оним што мо гу би ти пре по зна тљи-
ви зна ци за са др жај у до га ђа њу на сце ни, што гле да о ци ма и кри ти ча ри ма пред ста ве 
по ма же у раз у ме ва њу. За при мер је ода бран са др жај кла сич ног ба ле та (ана ли зи рана 
су оба чи на) и пред ло жена ре ше ња за пи са ње но вин ске ба лет ске кри ти ке.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кла си чан ба лет, но вин ска ба лет ска кри ти ка, ба лет Жи зе ла. 

Увод

Дис курс по зо ри шне кри ти ке по се бан је жа нр у окви ру пи са не по-
зо ри шне ли те ра ту ре: на пи сан или из го во рен на раз ли чи те на чи не, у 
за ви сно сти од не ко ли ко фак то ра: 1. од пер спек ти ве из ко је кри ти чар/ка 
пи ше кри ти ку, 2. од пу бли ке ко јој се обра ћа, 3. ме ди ја у ко јем кри ти ку 
об ја вљу је јав но сти (у днев ним но ви на ма, не дељ ни ку, струч ном ча со-
пи су, од но сно у го вор ној фор ми на ра ди ју или на те ле ви зи ји).

* sven ka @e u net.rs
** Текст је осно ва за пре да ва ње у окви ру пред ме та Ана ли за дис кур са на Од се ку за срп-

ски је зик и лин гви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, под на зи вом Дис курс по зо
ри шне кри ти ке (пра ће но ви деосним ком ба ле та Жи зе ла у ко ре о гра фи ји Л. Ла вров ског, у 
из во ђе њу Ве ли ког те а тра из Мо скве). Би ља на Злат ко вић је од бра ни ла ди плом ски рад под 
на зи вом „Про то ти пич но зна че ње вре ме на у је зи ку по зо ри шне пред ста ве (ба лет)“, на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту, Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку, Ана ли за дис кур са (1997), ра ђен 
по мен тор ским упут стви ма Свен ке Са вић.
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У слу ча ју пи са не кри ти ке за драм ску пред ста ву основ ни пред ло-
жак је у пред ста ви го вор оства рен на сце ни ме ђу ак те ри ма дра ме. У 
слу ча ју опер ске кри ти ке део је, та ко ђе, у пе ва ном (на ма тер њем или 
стра ном) је зи ку (или у пре во ду) пе ва ча. У слу ча ју кри ти ке ба лет ске 
пред ста ве, зна ков ност ни је ни ка ко у је зич ком ма те ри ја лу на сце ни, него 
у је зи ку те ла – у по кре ти ма те ла, по ред свих оста лих ком по не на та пред-
ста ве: сце но гра фи је ко сти ма, му зи ке. За да так је кри ти ча ра ба лет ске 
пред ста ве да ‘пре ве де’ у је зич ку фор му тек ста пи са не кри ти ке оно што 
је у зна ков но сти не је зич кој.

Ка ко гле да о ци, а он да и кри ти ча ри, до ла зе до зна че ња по кре та у 
ко ре о гра фи ји? Њи ма сто ји на рас по ла га њу не ко ли ко по ма га ла, а јед но 
од тих је про грам ко ји пра ти сва ку пред ста ву (оба ве зно пре ми јер ну). 

Ва жно за пи са ње кри ти ке

Про грам – штам пан по во дом пре ми је ре ба лет ске пред ста ве – са-
др жи нај че шће су му ин фор ма ци ја: о ко ре о гра фу (реч ко ре о гра фа), о 
му зи ци (ком по зи то ру), за тим спи сак уло га и ко их игра, по том са др жај 
тј. на ра тив ну по тку играч ким по кре ти ма и це ле ко ре о граф ско-ре жиј-
ске зна ков но сти. По ред то га, про грам са др жи основ не по дат ке о то ку 
ра да на пред ста ви (из ја ве оних ко ји су у ти му оства ри ли пред ста ву у 
до ме ну ли бре та, ком по зи ци је, ко ре о гра фи је, сце но гра фи је, ко сти ма, 
све тла), евен ту ал но би о гра фи је или фо то гра фи је из во ђа ча. 

Уз по моћ про гра ма, кри ти чар мо же раз го ва ра ти са љу ди ма из на-
ве де ног ти ма, мо же про на ћи до ку мен та ци ју из дру гих из во ра, као што 
су ба лет ске ен ци кло пе ди је, реч ни ци, књи ге, ча со пи си, као што је то, 
уо ста лом, слу чај у пи са њу сва ке дру ге кри ти ке или при ка за. Већ се у 
овом де лу по сла мо же су о чи ти са те шко ћа ма ка да је у пи та њу тер ми-
но ло ги ја ба ле та, ко ја је на фран цу ском је зи ку и ко ја још увек ни је 
до вољ но стан дар ди зи ра на, као ни пи са ње име на и пре зи ме на стра них 
умет ни ка (у ћи ри лич ној фор ми тек ста).

За да так је кри ти чар ке или кри ти ча ра да, сход но пер спек ти ви коју 
ода бе ре, при ка же пред ста ву та ко да пу бли ка мо же да се од лу чи да ли 
же ли пред ста ву да ви ди или не. То је јед на свр ха пи са ња кри ти ке. По-
сто је и дру ге, озбиљ ни је при ро де. Кри ти ке су ва жан из вор ин ди ви ду-
ал ног се ћа ња умет ни ци ма ка да се при ја вљу ју за по сао у не ку тру пу 
или по зо ри ште. На да ље, кри ти ке су ва жне за си сте мат ско исто риј ско 
се ћа ње, ако је у пи та њу ан самбл са тра ди ци јом, ка ква су на ша два про-
фе си о нал на ан сам бла у Бе о гра ду и Но вом Са ду. Кри ти ке су по у здан 
из вор ин фор ма ци ја да је до га ђај по сто јао: на при мер, ако је у пи та њу 
не ко го сто ва ње, или не ка но ва по де ла у већ игра ном ре пер то а ру. Украт ко, 
кри ти ке су по у здан до ку мен та ци о ни ма те ри јал ка ко у син хро ниј ској 
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та ко и у ди ја хро ниј ској пер спек ти ви и сто га им кри ти ча ри при ла зе са 
свом озбиљ но шћу за дат ка и по у зда но шћу по да та ка (на при мер, да ту ми и 
го ди не, тач но пи са ње име на и пре зи ме на игра ча, на зи ва уло га ко је играју).

Основ но је пра ви ло за пи са ње кри ти ке да она бу де објек тив но на-
пи са на, не при стра сна или лич на, што се, у ствар но сти, не до га ђа, јер 
сва ко пи ше пре ма су ми зна ња ко ју по се ду је, на ме ри ко ју има и ста ву 
пре ма по тен ци јал ној пу бли ци ко јој је кри ти ка на ме ње на. Пи та ње објек-
тив но сти у ба лет ској кри ти ци би ло је пред мет мно гих ди ску си ја ме ђу 
кри ти чар ка ма у Ср би ји (јер су углав ном оне пи са ле кри ти ке: Ми ли ца 
Јо ва но вић, Ми ли ца Зај цев, Мир ја на Здрав ко вић, Ми ра Су јућ Ви то ро-
вић, Је ле на Шан тић, Свен ка Са вић, Со фи ја Ко шни чар, Ве сна Крч мар, 
Ма ри ја Јан ко вић, да на ве дем са мо не ко ли ко име на).

Ко ре о гра фи ју чи не по кре ти ко ји су ви со ко зна чењ ски сти ли зо ва ни 
и гле да о ци ма пред ста вља ју озбиљ ну те шко ћу у раз у ме ва њу. Го во ри мо о 
ме та зна че њу по кре та, оном ко је је до ве де но до са ме су шти не зна че ња, 
ако се оно на ру ши, он да се и са мо зна че ње гу би. 

Ко ре о граф/ки ња је осо ба ко ја осми шља ва играч ку сна гу пред ста ве: 
груп не и со ло игре, а ре ди тељ то ство ре но ко ре о граф ско уме ће сме шта 
у од го ва ра ју ћи сцен ски про стор на на чин на ко ји то ра ди ре ди тељ у 
драм ској, или опер ској, пред ста ви. Мо же иста осо ба би ти за ду же на за 
оба по сла (ка ко је то до след но чи нио Ико Отрин у но во сад ском Ба ле ту), 
мо гу по сло ви би ти по де ље ни ме ђу умет ни ци ма раз ли чи тог по зо ри шног 
зна ња. Ко ре о граф је од го во ран за цео учи нак у пред ста ви.

Сце но граф/ки ња ви зу ел но осми шља ва про стор у ко јем се игра, 
пре ма за ми сли ко ре о гра фа и ре ди те ља пред ста ве: ку ли се, осве тље ње, 
ре кви зи те (објек те) ко је но се или по мо ћу ко јих игра ју по је ди ни ак те ри.

Ко сти мо граф/ки ња осми шља ва ко сти ме у ко ји ма игра чи игра ју 
у да том про сто ру и да том вре ме ну са дру гим игра чима.

При мер за пи са ње кри ти ке: кла си чан ба лет Жи зе ла

Ако узме мо као при мер за пи са ње кри ти ке кла сич ног ба ле та Жи
зе ла у но вин ском тек сту, мо же мо по ћи од пр вог пи та ња: од нос тек ста 
са др жа ја у про гра му и оства ре не ко ре о гра фи је (на при мер Ле о ни да 
Ла вров ског, ко ја се игра на сце ни но во сад ског Ба ле та). 

Јед на пер спек ти ва мо же би ти да они ко ји ма је кри ти ка на ме ње на, 
а то је ши ро ка чи та лач ка пу бли ка но ви на, не зна ју ни шта о ба лет ској 
пред ста ви за ко ју се кри ти ка пи ше. У тој пер спек ти ви је по треб но украт-
ко пре при ча ти са др жај, или ба рем основ ну иде ју рад ње та ко да се оце-
не ко је сле де мо гу до ве сти у ве зу са са др жа јем на осно ву ко јег чи та лац 
кри ти ке за ми шља до го ђе ну пред ста ву. Но вин ска кри ти ка има огра ни чен 
но вин ски про стор – нај ви ше две ку ца не стра ни це – пре по ру ка је украт-
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ко на ве сти осно ву са др жа ја (у по след ње вре ме смо све до ци да днев не 
но ви не уки да ју ка те го ри ју кри ти ка по зо ри шних пред ста ва, и да се про-
стор за кри ти ке су жа ва у пи са ним ме ди ји ма). 

Ка ко је циљ у овом ра ду да се об ја сни по тен ци јал ним чи та о ци ма 
кри ти ке на ко ји на чин се од но се ге сто ви игра ча на сце ни пре ма оно ме 
што је на пи са но као текст са др жа ја у про гра му, упо ре ди ће мо на пи сан 
текст са др жа ја са оним што мо гу би ти не ки пре по зна тљи ви зна ци у 
игри на сце ни.

Са др жај Жи зе ле 
I чин – сва ко дне ви ца
Се о ској де вој ци Жи зе ли удва ра се гроф Ал берт, пре ру шен у се ља ка. 

Њи хо ву игру пре ки да шу мар Хи ла ри он ко ји по ла же пра во на на кло ност 
Жи зе ле.

На свет ко ви ни бер бе Жи зе ла игра и по ред мај чи не опо ме не да игра-
ње пред ста вља ве ли ки на пор за ње но сла бо ср це.

Дру штво вој во де од Кур лан ди је ко је је по шло у лов, за у ста вља се 
пред Жи зе ли ном ку ћом, ра ди осве же ња. Оча ра на ле по том и љуп ко шћу 
Жи зе ле, вој во ди на кћи Ба тил да јој по кла ња сво ју огр ли цу.

По што је от крио ко је Ал берт, Хи ла ри он га раз об ли ча ва пред ску-
пље ним се ља ци ма. При сти же и вој во ди но дру штво. Жи зе ла са зна је да 
је Ба тил да Ал бер то ва ве ре ни ца. Жи зе ла је очај на. Це ло ње но би ће одби-
ја да схва ти да по ве ре ња и љу ба ви ни је би ло. Ра зум јој се му ти, по ку-
ша ва да се уби је Ал бер то вим ма чем. У тре нут ку ка да ипак до ђе к се би 
и пре по зна мај ку и Ал бер та, ње но ср це не из др жи и она па да мр тва.

II чин – оно стра ност
По на род ном схва та њу, де вој ке ко је су умр ле пре свад бе по ста ју 

ви ле. Но ћу оне из ла зе из гро бо ва и вр то гла вом игром до во де до смр ти 
про ла зни ке. Пр вом та квом жр твом по ста је шу мар Хи ла ри он ко ји до-
ла зи на Жи зе лин гроб му чен гри жом са ве сти. Кра љи ца ви ла по зи ва 
Жи зе лу из гро ба да се при дру жи игри. Из му чен ка ја њем и за ка сне лим 
са зна њем да је во лео Жи зе лу, Ал берт до ла зи на њен гроб. Ње га тре ба 
да стиг не иста суд би на као и шу ма ра. Ви ле га увла че у сво ју игру. По сте-
пе но Ал берт гу би сна гу, али га Жи зе ла спа са ва из суд бо но сног кру га. 
Ал берт гу би и по след њу сна гу. Чу ју се зво на ко ја на ја вљу ју зо ру. Ал берт 
оста је сам, спа сла га је Жи зе ли на љу бав.

(пре у зе то из про гра ма штам па ног по во дом пре ми је ре ба ле та Жи
зе ла у СНП у Но вом Са ду).

Основ но је пи та ње увек у ко је вре ме и на ко јем ме сту се до га ђа ји 
од ви ја ју на сце ни.

Гле да о ци тре ба да пре по зна ју зна ко ве сцен ског про сто ра и вре ме 
до га ђа ја ко ји ће се од ви ја ти: сце но гра фи ја нај че шће да је ин фор ма ци ју 
о про сто ру; уко ли ко је она ре а ли стич ни ја, као што је у овом ба ле ту, 
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уто ли ко гле да о ци ја сни је пре по зна ју про стор. Раз ли ку је мо два ти па 
вре ме на: вре ме тек ста и вре ме у ко јем се до га ђа ји на сце ни од ви ја ју. 
Вре ме тек ста у про гра му углав ном је у са да шње – док чи та ју текст, гле-
да о ци се по и сто ве ћу ју са вре ме ном рад ње и као да се она до га ђа пред 
њи ма у вре ме чи та ња тек ста. Та ко про чи тан текст пре пред ста ве у знат-
ној ме ри до при но си да се гле да о ци по и сто ве те или су о бли че са рад њом 
ко ја ће се за ко ји ми нут од ви ја ти пред њи хо вим очи ма и они на не ки 
на чин би ти су ди о ни ци исте те рад ње гле да њем.

Вре ме до га ђа ја на сце ни по де ље но је у не ко ли ко од ред ни ца: дан-ноћ; 
го ди шње до ба (ле то, је сен, зи ма, про ле ће), век (= XVII век). У I чи ну 
рад ња се до га ђа да њу, у је сен (у вре ме бер бе гро жђа), не ка да кра јем 
XVI ве ку, на се лу.

I чин: ак те ри
У I чи ну су пред став ни ци две ју дру штве них гру па: вла сте ла (прат-

ња вој во де од Кур лан ди је, ње го ва ћер ка Ба тил да, за ру че на за Ал бер та) 
и њи ма под ре ђе ни (се ља ци и се љан ке: Жи зе ла, ње на мај ка, ње не дру-
га ри це, шу мар). 

I чин: про стор
Ка да се отво ри за ве са и по чи ње I чин, у сцен ском про сто ру је крај 

не ког се ла бли зу шу ме: с јед не стра не је Жи зе ли на ку ћа, а с дру ге лет ња 
ку ћа гро фа Албер та. 

Јар ко све тло на сце ни озна ча ва да је у пи та њу сун чан је се њи дан 
на свет ко ви ни бер бе (ка сни је се по ја вљу ју се љан ке, Жи зе ли не дру га-
ри це, са кор па ма гро жђа на ле ђи ма, чи ме сиг на ли зи ра ју да је то вре ме 
са би ра ња пло до ва, пу ни не вре ме на за оно што ће се до го ди ти). Век се 
пре по зна је из сти ли зо ва них ко сти ма игра ча.

Ка да се отво ри за ве са, гле да о ци тре ба да про на ђу сцен ски знак 
ко јим пре по зна ју се о ску де вој ку, за тим пре ру ша ва ње (пре о бли ча ва ње 
иден ти те та) прин ца у се ља ка, јер су то ва жни еле мен ти на ра ци је. 

Ко стим Жи зе ле:
Основ на ин фор ма ци ја о ста ту су у дру штву на ла зи се у ко сти му – у 

овом слу ча ју Жи зе лином. Ко стим ко ји но си Жи зе ла је се љач ки ко стим 
из XVI ве ка. Као про то тип се љач ког ре ал ног ко сти ма има сле де ћа обе-
леж ја: ма ла бе ла ке це ља (за диг ну та и за ка че на цве то ви ма), кар не ри, 
тра ке на на бра ној сук њи до ис под ко ле на, сти ли зо ван пр слук ко ји се 
спре да пер тла, ис под ко јег је бе ла плат не на блу за ко ју сим бо ли зу ју 
бе ли ру кав чи ћи. Де вој ке су мо гле ићи го ло гла ве. Жи зе ла има тра ке и 
цве то ве у ко си, за раз ли ку од уда тих же на (Жи зе ли на мај ка има по кри-
ве ну гла ву). Го ло гла вост је знак де вој ке, тј. не у да те жен ске осо бе. На 
но га ма ба лет ске па ти ке. Ова сти ли за ци ја ко сти ма у ве зи је са ком плек-
сном игром ко ју Жи зе ла игра, јер ко стим не сме да јој сме та то ком игре.



130

Ме ђу тим, ко стим ко ји но си Ба тил да, Ал бер то ва ве ре ни ца, вла сте-
лин ка, ни је про то ти пи чан не го ре а лан, бу ду ћи да ова осо ба са мо шета 
по сце ни, а не игра. Осо би не вла сте лин ског жен ског ко сти ма су: вели-
ки ши ро ки ше шир оки ћен пер јем, ду ги вео, ко стим са огром ним ру-
ка ви ма у две бо је, по диг нут струк са сло је ви том сук њом, ду ги укра сни 
по јас, ве ли ка огр ли ца и мно го на ки та, еле гант не ци пе ле. Гле да о ци ишчи-
та ва ју ко је Жи зе ла на осно ву ре ал ног вла сте лин ског ко сти ма Ба тил де 
– Жи зе ла је су прот на њој!

За што го во ри мо о про то ти пич ном зна че њу ко сти ма у ба лет ској 
пред ста ви? За то што ба лет ски ко стим мо ра за до во љи ти од ре ђе не кри-
те ри је игре – играч или игра чи ца мо ра ју не сме та но игра ти – Жи зе лин 
ко стим је на пра вљен од ла га ног ма те ри ја ла, ти ла или сви ле. Кри ти чар 
про це њу је функ ци о нал ност ко сти ма у за ви сно сти од то га ко ли ко до-
при но си да игра чи ца у ње му сло бод но и пот пу но оства ри оно што јој 
је ко ре о граф за дао, од но сно у ко јој ме ри ко стим и игра чи ца оства ру ју 
је дин ство за ми сли – јед но дру го до пу њу ју. 

Да нас је у ба лет ској ли те ра ту ри Жи зе лин ко стим је дан од оних 
ко ји су стан дар ди зо ва ни, (евен ту ал но бо ја мо же би ти дру га), углав ном је 
не жно плав, са сти ли зо ва ном бе лом блу зом са ру кав чи ћи ма (у се ља чком 
ко сти му то га вре ме на го ла ра ме на ни су би ла до зво ље на де вој ка ма).

Ко стим Ал бер та (гро фа/се ља ка):
На са мом по чет ку I чи на гроф Ал берт до ла зи на сце ну оба ви јен 

пла штом – плашт је пре по зна тљив ста ту сни знак вла сте ле. Опа сан је 
ма чем – дру ги ста ту сни сим бол мо ћи, јер је на др шци ма ча угра ви ран 
грб ње го ве по ро ди це. Већ на кон не ко ли ко по кре та, гроф ула зи у ку ћу 
и вра ћа се пре ру шен у се ља ка. Му шки се љач ки ко стим сиг на ли зи ра 
пре о бли ку ста ту са (иден ти те та) Ал бер та из вла сте лин ског у се љач ки 
ста тус, јер са мо та ко он мо же при ћи и удва ра ти се се о ској де вој ци Жи-
зе ли. На осно ву дру штве них пра ви ла, вла сте ла се ни је ме ша ла са се-
ља ци ма. На и ме, уко ли ко би он остао у гро фов ском оде лу, Жи зе ла би 
од мах зна ла где јој је ме сто у од но су на ње га. Али пре ру ше ног у сеља-
ка она га при хва та као се би рав ног. 

Опет је ко стим ста ту сни сим бол но вог ста ња и гле да о ци, од но сно 
кри ти ча ри, тре ба да га пре по зна ју. Са да Ал берт има пр слук и јед ним 
по кре том ру ку по вла чи тај пр слук на до ле док сто ји сам на сре ди ни 
сце не, што тре ба да зна чи ‘са да сам се љак’ и мо гу да се удва рам Жи зе-
ли. Ако гле да о ци не ухва те зна че ње то га по кре та, про пу шта ју да уо че 
основ ну ком по нен ту за пле та – принц се удва ра Жи зе ли пре ру шен у 
се ља ка, тач ни је, об ма њу ју ћи је о соп стве ном иден ти те ту у оном тре нут-
ку ка да је за во ди, ка да јој из ја вљу је љу бав и за ве ту је се на вер ност до 
кра ја жи во та. Знак за ве та, та ко ђе, тре ба пре по зна ти у ге сту – тре ну так 
ка да Ал берт ди же увис два пр ста де сне ру ке окре нут гле да ли шту на 
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сре ди ни сце не – знак за кле тве, за тим ста вља ру ку на ср це, што зна чи 
љу бав. Та два ге ста су слич на они ма у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји у 
на шој кул ту ри (ста вља ње ру ке на ср це знак је љу ба ви). Ком би на ци јом 
ин фор ма ци ја у ко сти му и у ге сту, гле да о ци до се жу до зна че ња ко је је 
да то у на ра тив ном тек сту. 

И док Жи зе ла за љу бље но игра са Ал бер том, њи хо ву игру пре ки да 
шу мар Хи ла ри он – тре ћа лич ност у овом љу бав ном тро у глу. Ње гов ко-
стим је го то во иден ти чан ре ал ном шу ма ре вом ко сти му то га вре ме на 
и ми ла ко пре по зна је мо ту лич ност на сце ни: на гла ви ма ли ше шир који 
је укра шен птич јим пер јем, гор њи део ко сти ма је укро јен од чвр стог 
ма те ри ја ла зе ле не бо је са на ши ве ним ко жним де ло ви ма, ка иш са кеси-
цом за ду ван и при бор за ну жан рад, пан та ло не уске, при пи је не уз но гу, 
ду бо ке чи зме и пу шка – оба ве зни ре кви зит шу ма ра.

Оста је нам још да раз у ме мо зна че ње из тек ста да шу мар Хи ла ри он 
по ла же пра во на Жи зе ли ну на кло ност. На осно ву че га он по ла же пра во 
на њу? На осно ву дру штве ног ста ту са – они су из исте кла се. 

Украт ко: ко сти ми оста лих уче сни ка у I чи ну су ма ње или ви ше 
про то ти пич ни у за ви сно сти од то га ко је играч ке за дат ке има ју. Та ко 
ће ко сти ми осо ба ко је ви ше ше та ју не го игра ју би ти бли жи ре ал ним 
ко сти ми ма то га вре ме на (Ба ти лда и прат ња двор ских да ма). Оту да они 
ко ји зна ју обе леж ја ре ал ног ко сти ма XVI ве ка – се ља ка и вла сте ле – 
мо гу пре по зна ти и уло ге.

У I чи ну по сто је зна ци ко ји на го ве шта ва ју не сре ћу: то је нај пре 
пан то мим ска игрa са цве том (‘во ли – не во ли’ ка да Жи зе ла узи ма је дан 
цвет мар га ре те, от ки да ла ти це цве ту и ге стом гла ве по ка зу је по зи тив-
но – ‘во ли’, па ‘не во ли’, да би сам крај те игре зна чио не сре ћу – ‘не 
во ли’).

Пан то ми ма је део ба лет ске пред ста ве, она је увек кул тур но усло-
вље на – не што што је оп ште при хва ће но у да том дру штву, па у ко рео-
гра фи ји у до број ме ри до при но си да гле да о ци раз у ме ју на ра ци ју ба ле та 
и кроз тај ни во пред ста ве.

II чин
Док је у I чи ну реч о сва ко дне ви ци жи во та, у II чи ну је реч о оно-

стра ном све ту – све ту ви ла, о ко јем зна мо из при ча, али не ма мо лич но 
ис ку ство са њи хо вим жи во том. Оту да је осла ња ње на текст у са др жа ју 
пре су дан, од но сно те же је ра зу мљи ва сим бо ли ка по кре та ви ла на сце ни. 
Је дан део те сим бо ли ке је ве зан за при чу, а дру ги има пре по зна тљи вост 
са оним што је у овом све ту. За то нам зна ње из I чи на о ко сти ми ма 
ов де не по ма же мно го. 

Основ на по ру ка у II чи ну је да је љу бав ја ча од вла сти кра љи це 
Мир те. Тре ба пре по зна ти зна ко ве ко ји ма се свет ви ла од ре ђу је у овом 
чи ну, за тим над ме та ње љу ба ви и мо ћи и тре ну так ка да љу бав по бе ђу је.
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Све ви ле има ју исти ко стим: у бе лим ду гим сук ња ма, ван времен-
ски, бе ло сиг на ли зи ра бе ле вен ча ни це де во ја ка умр лих пре вен ча ња, 
по кри ве не гла ве на са мом по чет ку рад ње, да се озна чи брач ни ста тус 
– не вен ча не, а хте ле су да се уда ју, од но сно, знак из не ве ре не (му шке) 
љу ба ви. Оно што је про то ти пич ни знак ко ји упу ћу је на ста тус ви ле је су 
крил ца, уши ве на на стру ку на ле ђи ма, и ру кав чи ћи по пут кри ла. За ми-
сао је да ви ле ле те кроз ва здух под јед на ко успе шно ко ли ко хо да ју по 
зе мљи. Ко ре о гра фи ја је на пра вље на на осно ву ове пред ста ве о ви ла ма 
– оне ле те и ска ку ћу кроз про стор.

У тек сту са др жа ја на пи са ном у про гра му за пред ста ву има мно го 
под ра зу ме ва ног зна ња о ви ла ма, што они ма ко ји су гле да о ци мо же да 
мањ ка: по на род ном схва та њу, де вој ке ко је су умр ле пре свад бе по стају 
ви ле. Но ћу оне из ла зе из гро бо ва. Тач ни је, де вој ке ко је умру пре вен-
ча ња од ла зе у под зем ни свет, у цар ство ви ла, у ко јем по сто ји хи је рар-
хиј ска устро је ност, као у све тов ном жи во ту: вла да кра љи ца ви ла Мир та 
и она се по ја вљу је као пр ва лич ност на кон отва ра ња за ве се (по кри ве на 
ве лом пре ко гла ве, што сиг на ли зи ра да се ра ди о јед ној ме ђу јед на ки ма 
ко јој је љу бав му шкар ца ус кра ће на), но си у ру ка ма љи ља не – цвет који 
сим бо ли зу је жен ску чи сто ту и не ви ност – ко је су оне са ме. Кра љи ца 
ви ла (Мир та) има ап со лут ну власт над ви ла ма: она на ре ђу је, бес по го-
вор но оста ле ви ле ис пу ња ва ју ње не на ред бе, она ка жња ва, ви ле су у 
од но су на њу у ста ту су под ре ђе но сти. Ви ле не ма ју ду шу и оту да мирно-
ћа њи хо вог из ра за ли ца, од но сно го то во ма шин ска јед на кост из во ђе ња 
по кре та. На чин на ко ји по сту па ју ви ле са они ма ко ји су из обич ног 
све та је сте да но ћу вр то гла вом игром до во де до смр ти про ла зни ке.

Вре ме у II чи ну је су прот но оном у I чи ну: ка да се отво ри сце на, 
на њој не ма све тла, мрак је, ноћ је, вре ме ка да ви ле жи ве свој жи вот у 
ис тој тој шу ми. Упра во је по ноћ (тре ба до ста зна ња о му зи ци да се пре-
по зна у ор ке стру од бро ја ва ње 12 уда ра што од го ва ра вре ме ну 12 са ти 
но ћу). Та да на Жи зе лин гроб до ла зе два чо ве ка ко је гри зе са вест због 
смр ти де вој ке: нај пре Хи ла ри он (шу мар), а за тим принц Ал берт. Обо-
ји ца су кри ви за ње ну смрт: Хи ла ри он за то што ју је, из мр жње пре ма 
Ал бер ту, су о чио са ње го вом ла жи, а Ал берт због ла жи ка ко би сте као 
Жи зе ли ну на кло ност и у то ме ужи вао. 

За што они иду на гроб но ћу? За то што зна ју при чу о не ве ста ма-ви-
ла ма и же ле да је срет ну, јер но ћу оне из ла зе из гро бо ва и игра ју. Да кле, 
због на де по нов ног су сре та. Осо ба ко ја ви ди њи хо ву игру мо ра умре-
ти, не мо же зна ње о њи ма по не ти у све тов ни жи вот. Да кле, обо ји ца 
ре ски ра ју сво је жи во те ка ја ња ра ди, од но сно због мо гућ ности да још 
јед ном ви де Жи зе лу и умру. 

Свет ви ла је хи је рар хиј ски ор га ни зо ван, као и у све тов ном жи во-
ту: кра љи ца ви ла (Мир та) вла да свим ви ла ма, а но во при спе ла (у овом 
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слу ча ју Жи зе ла) про ла зи кроз чин ини ци ја ци је: она тре ба да игра по 
од ре ђе ним пра ви ли ма при је ма у за јед ни цу. Још док се не до го ди чин 
ини ци ја ци је, Жи зе ла по се ду је осо би не ово стра ног све та – љу ба ви пре-
ма Ал бер ту. Она је та ко ја ка да мо же про ме ни ти и пра ви ла ви лин ског 
цар ства. Ту љу бав пре ма Ал бер ту она ће ис ко ри сти ти да га спа се од 
вла сти ви ла, пре не го што се ини ци ја ци ја за вр ши. Оно што је за да так 
гле да ла ца (и кри ти ча ра) је сте да уо чи хи је рар хиј ску ор га ни за ци ју ви-
лин ског жи во та по но ћи, за тим на чин на ко ји искре на и ве ли ка љу бав 
над вла да ва моћ њи хо ве кра љи це. 

Ви ле ус пе ју да уби ју Хи ла ри о на сво јом игром та ко што око ње га 
на пра ве ко ло и сво јом енер ги јом игре из ну ре га до гу бље ња сна ге, све-
сти и жи во та. Али, ка да по но ве то са Ал бер том, по ја вљу је се про ту-
те жа во љи и си ли ви ла и њи хо ве кра љи це – чи ста и без гра нич на љу бав 
Жи зе ле пре ма Ал бер ту! Без об зи ра на ње го ву пре ва ру, Жи зе ла пре ма 
ње му осе ћа ис кре ну љу бав, та ко сна жно да њо ме над вла да и пре кри ва 
моћ ви ла. Док Ал берт игра по на ред би кра љи це ви ла Мир те, Жи зе ла 
га сво јом љу ба ви стал но хра ни и кре пи да из др жи до оног тре нут ка 
ка да ви ле ви ше не ма ју моћ – то су пр ви ју тар њи зра ци – до ла зи све тло, 
до ла зи дан, и оне мо ра ју хи тро да се вра те у мрак и под зе мље. Чу ју се 
зво на ко ја на ја вљу ју зо ру. Та да та ко ђе гле да о ци тре ба да до бро ослух ну 
од бро ја ва ње са ти у ор ке стру, на кон че га се ви ле по вла че у ду би не под-
зем ног све та. Жи зе ла се за крат ко за др жа ва са Ал бер том, оста вља ју ћи га 
спа се ног у овом све ту, али без ње. Она му са мо још део се бе оста вља – 
љи љан сим бол чи сте љу ба ви. Све тло се ме ња и по чи ње зо ра – но ви дан.

Гле да о ци и кри ти ча ри мо ра ју по но во у му зи ци пре по зна ти знак 
(зво на) ко ји на го ве шта ва про ме ну вре ме на – ноћ је про шла, вре ме њи-
хо ве мо ћи је про шло, оне се мо ра ју по ву ћи у свет под зе мља јер са мо 
та ко чу ва ју сво ју моћ да сле де ће но ћи, вр то гла вом игром, мо гу усмрти-
ти не ко га из све тов ног све та. У том тре нут ку, ка да Жи зе ла још ни је 
при ми ла ини ци ја ци ју ви ле, ка да је на по мо лу зо ра, тре ну так је у ко јем 
она мо же спа си ти сво ју љу бав – на пре ла зу два ју све то ва.

По ру ка је пред ста ве да чи ста љу бав спа са ва осо бу, али и цео свет.

* * *
На кон ана ли зе оно га што се на сце ни до га ђа, мо же мо ре ћи да је 

по треб но да кри ти чар ка зна о ком по нен та ма ба лет ске пред ста ве и 
сход но њи ма по ну ди сво ју про це ну до при но са по је ди на ца у ти му 
оства ре ног до га ђа ја на сце ни: ко ре о граф-ком по зи тор-ре ди те ља-ли бре-
ти ста-из во ђа чи. О пи са њу ба лет ске кри ти ке се ниг де по себ но не учи 
па је са мо о бра зо ва ње за ову вр сту тек ста за са да је ди ни пут. Ба лет ске 
кри ти ке су до пре три де сет-че тр де сет го ди на код нас углав ном пи са ли 
струч ња ци за му зи ку, до ми нант ни је му шкар ци, што је ну жно усме ри ло 
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њи хо ву пер спек ти ву у кри ти ци на из ра зи ти је вред но ва ње до при но са 
ком по зи то ра, тј. на му зи ку на ко ју се игра, од до при но са са мих игра-
ча у игри. Већ то ком по след ње три де це ни је кри ти чар ке углав ном 
пи шу о ба лет ским пред ста ва ма (тог про сто ра је да нас све ма ње): рани-
је су за По ли ти ку пи са ле Ми ли ца Јо ва но вић и Ми ра Су јућ Ви то ро вић, 
Ми ли ца Зај цев за Да нас, Свен ка Са вић за Днев ник. Ако сте ан га жо ва на 
кри ти чар ка, он да мо же те по ста ви ти пи та ње и о род ној пер спек ти ви 
пи са ња ба лет ске кри ти ке, тач ни је ка ко се у ба ле ту пре сли ка ва ју вред-
но сти па три јар хал ног ста ту са же не у дру штву, мла де же не по себ но 
(што је ак ту ел но и у пи са њу кри ти ке о ба ле ту Жи зе ла). 

Струк ту ра тек ста кри ти ке

Нај че шће струк ту ра кри ти ке, по ред оба ве зног на сло ва (нај че шће 
и под на сло ва) има иден ти фи ка ци ју ау тор ке тек ста, а оно што је из ме ђу 
ових де ло ва углав ном има уста љен ре до след по да та ка у тек сту. На 
по чет ку су основ ни по да ци о кон тек сту пред ста ве (Си ноћ је на ве ли кој 
сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта одр жа на пре ми је ра ба ле та... у 
по во ду обе ле жа ва ња 75 го ди на по сто ја ња ан сам бла...), иза ових по да-
та ка сле де ин фор ма ци је о му зи ци и ком по зи то ру, за тим ли бре ту (На 
осно ву по зна тог ро ма на Ана Ка рењи на ком по зи тор... је ком по но вао 
му зи ку...), по том ин фор ма ци је о са др жа ју ба ле та, па по да ци о из во ђа чи-
ма, нај ви ше о глав ним про та го ни сти ма, за тим оним у епи зод ним уло-
га ма и оце на до при но са це лог ан сам бла. Бу ду ћи да је сва ка по зо ри шна, 
па и ба лет ска, пред ста ва ре зул тат тим ског ра да, са вет је да се у крити-
ци по ме ну све осо бе ко ји су до при не ле да се пред ста ва до го ди, чи ме 
се при зна је да је ба лет ска пред ста ва ко лек тив ни чин у ко јем це ли ни 
до при но се зна ња и та лен ти по је ди них ак те ра. Чи ње ни ца је у прак си да 
се у ба лет ској кри ти ци де таљ ни је пи ше о ко ре о гра фи ји и о игри глав-
них про та го ни ста, оце њу је се њи хов до при нос, а игра ан сам бла са мо се 
у гло ба лу по ми ње (ан самбл је био уи гран). Чи ње ни ца је та ко ђе да ба лет-
ске кри ти чар ке, ко је и са ме има ју ис ку ство игре у ба лет ским ан сам бли-
ма, на гла сак ста вља ју на игру, ма ње на му зич ки или дру ги део пред ста-
ве. Оне ко је уз играч ко има ју и дра го це но му зич ко зна ње и ис ку ство, 
на гла ша ва ју део о му зи ци, ком по зи то ру и на рав но о ди ри ген ту – не 
тре ба за бо ра ви ти удео ди ри ген та у оства ри ва њу ба лет ске пред ста ве, 
ка да је у из во ђе њу по треб на пот пу на са рад ња са игра чи ма на сце ни ко-
ли ко и са ор ке стром ко јим ди ри гу је.
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Sven ka L. Sa vić

How to Wri te a Cri ti cism of a Bal let Per for man ce

Sum mary

This text aims to ex pla in how the ge stu res of bal let dan cers on sta ge re la te to what is 
writ ten as the text in the pro gram of the bal let per for man ce. In for ma tion abo ut the con tent 
is not only abo ut the dan ce, but al so abo ut the co stu mes, sce no graphy, lig hting, and all 
ot her com po nents of the per for man ce. The writ ten text of the pro gram for the bal let Gi sel le 
is com pa red with what can be re cog ni za ble signs for the con tent in the ac tion on the sta ge, 
which helps the vi e wers and cri tics to un der stand the per for man ce. The con tent of clas-
si cal bal let is se lec ted as an exam ple, both acts are analyzed, and so lu ti ons for wri ting a 
new spa per bal let critiцисм are sug ge sted.

Keywords: clas si cal bal let, new spa per bal let cri ti cism, bal let Gi sel le.
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ПРИКАЗИ
UDC 792.071:929 Savić J.(049.32)

ЧО ВЕК ВЕ ЛИ КЕ ЉУ БА ВИ ПРЕ МА ПО ЗО РИ ШТУ 
(Ду шан Д. Рњак, ЈО ЦА СА ВИЋ – ЧО ВЕК КО МЕ СЕ КЛА ЊА ЛА 

ЕВРО ПА, Но ви Сад: По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 2021)
Ду шан Рњак те а тро лог је и про фе сор Ака де ми је умет но сти у Но вом 

Са ду од ње ног осни ва ња (1975), где је пре да вао пред мет Исто ри ја свет ске 
дра ме и по зо ри шта и осно вао по сле ди плом ске сту ди је, на ко ји ма је пре да вао 
Си сте мат ску те а тро ло ги ју. Ње го ва књи га Бер толт Брехт у Ју го сла ви ји, на 
не мач ком је зи ку, об ја вље на је 1972. го ди не у СР Не мач кој. У Ма ти ци срп ској 
ру ко во дио је про јек том Ан тич ки те а три на тлу Ју го сла ви је, ко ји је ре а ли-
зо ван кроз књи ге Ан тич ки те а тар на тлу Ју го сла ви је (кон цеп ци ја и увод на 
сту ди ја, 1979), Ан тич ки те а тар на тлу Ју го сла ви је – збор ник ра до ва са на
уч ног ску па (1980), а као уред ник књи гу Ан тич ки те а тар на тлу Ју го сла ви
је – исто ри ја и са вре ме ност (1980). Књи гу Есте ти ка мо дер ног те а тра 
об ја вио је 1976. го ди не у са рад њи са Ра до сла вом Ла зи ћем, a са гру пом ау то-
ра при ре дио je књи гу О те а тар ском де лу Јо а ки ма Ву ји ћа (1988). Књи гу 
По зо ри ште ко ме ди је дел ар те об ја вио је 1995. го ди не, на ред не го ди не књи-
гу Јо ца Са вић – драма и по зор ни ца а 2001. Ре ди тељ ске књи ге Јо це Са ви ћа. 
Сту ди је, члан ке и по зо ри шне кри ти ке об ја вљи вао је у зна чај ним до ма ћим и 
ино стра ним ча со пи си ма, пре во дио је по зо ри шне ко ма де, те пи сао сценаријe 
за на уч ни и обра зов ни про грам те ле ви зи је. Ду шан Рњак био је пр ви пред сед-
ник Дру штва те а тро ло га Вој во ди не и је дан од осни ва ча и пр ви пред сед ник 
Ју го сло вен ског дру штва за ме ди те ран ско по зо ри ште и умет ност.

Књи га Јо ца Са вић – чо век ко ме се кла ња ла Евро па из ван ред на је кла-
сич на те а тро ло шка сту ди ја ко ја је при ре ђе на у окви ру еди ци је Ве ли ка ни 
те а тра из да ва ча По зо ри шног му зе ја Вој во ди не, 2021. го ди не. Књи га је опре-
мље на са жет ком на срп ском, ен гле ском и не мач ком је зи ку, бе ле шком о ауто-
ру, имен ским ре ги стром, из во ри ма и ли те ра ту ром, и при ло зи ма (пи сма и 
пла ка ти). У књи зи су ко ри шће не фо то гра фи је, пла ка ти и пи сма из ар хи ва и 
збир ки: По зо ри шног му зе ја Вој во ди не, Ма ти це срп ске, Му зе ја по зо ри шне 
умет но сти Ср би је, Др жав ног ар хи ва Ср би је, Град ске би бли о те ке из Но вог 
Бе че ја, Бург те а тра из Бе ча, Ба вар ског на ци о нал ног по зо ри шта из Мин хе на, 
Град ског ар хи ва из Мин хе на, Ба вар ске на ци о нал не би бли о те ке из Мин хе на, 
Не мач ког Шек спи ро вог дру штва у Вај ма ру, Не мач ког на ци о нал ног по зо ри шта 
у Вај ма ру, Др жав ног ар хи ва Вај мар, Град ског по зо ри шта из Ба зе ла, Град ског 
по зо ри шта из Ауг збур га и Град ског по зо ри шта из Ман хај ма.
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Мо но граф ска сту ди ја о Јо ци Са ви ћу осим уво да са др жи се дам по гла вља: 
„За ви чај“, „Пре се ље ње у Беч“, „Глу мач ким ста за ма до успе ха“, „Ду го го ди-
шње ре ди тељ ско ства ра ла штво“, „Пре пи ска и кон так ти с умет ни ци ма из 
род ног кра ја“, „Те а тро ло шка раз ма тра ња“ и „Љу бав пре ма чо ве ку до кра ја 
жи во та“. 

У Уво ду про фе сор Рњак ис ти че три раз ло га због ко јих је на пи сао ову 
књи гу – љу бав Јо це Са ви ћа пре ма по зо ри шту, ње го ва љу бав пре ма су пру зи 
и глу ми ци Лу и зи Шарл и љу бав пре ма свом по ре клу. Ка ко је књи га плод 
ви ше го ди шњих ис тра жи ва ња, ау тор, у Уво ду, за хва љу је на по мо ћи у ис тра-
жи вач ком ра ду Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду, Ма ти ци срп ској и По-
зо ри шном му зе ју Вој во ди не, као и дру гим зна чај ним ин сти ту ци ја ма ко је су 
му по мо гле да ре а ли зу је ову вред ну књи гу.

У пр вом по гла вљу „За ви чај“, ау тор пред ста вља пр ве го ди не жи во та Јо це 
Са ви ћа у Но вом Бе че ју, где је ро ђен 10. ма ја 1847. го ди не. Отац Јо це Са ви ћа 
био је тр го вац жи том и због тр го ви не че сто је пу то вао у Беч, где је упо знао 
бу ду ћу су пру гу и до вео је у Но ви Бе чеј. Про фе сор Рњак ис ти че зна чај ко ји су 
те го ди не оста ви ле на ње га, јер „отац га је учио да во ли свој на род“, а „мај ка 
га је, опет, вас пи та ва ла у европ ском ду ху и не го ва ла у ње му“, па ис ти че да 
су се та ко у ње го вој ду ши спо ји ле „две стру је: на ци о нал на и европ ска“ (стр. 
12). O се ћа њи ма на без бри жно де тињ ство у Ба на ту, Но вом Бе че ју и Ти те лу, 
Јо ца Са вић је пи сао Ла зи Ко сти ћу. По сло ви у тр го ви ни ни су на пре до ва ли 
ка ко је отац пла ни рао, а ау тор ис ти че и да су се у де лу гра да где су Са ви ћи 
ста но ва ли не го ва ле „на ци о нал не тра ди ци је и срп ска кул ту ра“, па је се лид ба 
у Беч би ло ре ше ње и за еко ном ску ег зи стен ци ју али и да се „из бег ну ло кал-
не не при јат но сти и стал на сум њи ча вост по ли ци је“ (стр. 13).

Дру го по гла вље „Пре се ље ње у Беч“ про фе сор Рњак по чи ње не до у ми-
цом око го ди не ка да је по ро ди ца Са вић пре шла у Беч, јер је на и ла зио на раз-
ли чи те из во ре и раз ли чи те го ди не. По ре де ћи из во ре и про на ла зе ћи по ду да-
ра ња, он за кљу чу је да је то би ла 1854. го ди на. Отац је Јо цу Са ви ћа упи сао 
нај пре у грч ку шко лу да би мо гао да „на ста ви пра во слав ну ве ро на у ку“, а 
по том у „ре ал ку Све тог Јо ва на ка да је де чак по сти гао је зич ко зна ње по треб но 
за пра ће ње на ста ве“ (стр. 17–18). Иа ко је за свог си на пла ни рао да се шко лу-
је за ар хи тек ту, фи нан сиј ске мо гућ но сти ни су му то омо гу ћи ле, па се Јо ца 
за по слио у тр го ви ни да би за ра ђе ним нов цем се би мо гао да пла ћа ча со ве глу-
ме. Пре суд на за ње го ву ка ри је ру би ла је пред ста ва Раз бој ни ци Ф. Ши ле ра у 
ко јој је успе шно од и грао глав ну уло гу, 30. апри ла 1865. го ди не, што му је до-
не ло по знан ство са Хајн ри хом Ла у бе ом, дра ма тур гом Бург те а тра, и ан га жман 
за не ко ли ко ма њих уло га на те ку ћем ре пер то а ру.

„Глу мач ким ста за ма до успе ха“ тре ћи је део књи ге и об у хва та рад Јо це 
Са ви ћа на уса вр ша ва њу сво је глу ме, „но, то ни је ишло та ко бр зо као што је 
Јо ца же лео“ (стр. 25). На пре по ру ку про фе со ра глу ме Зо нен та ла, Јо ца Са вић 
до би ја пр ви ан га жман у Град ском по зо ри шту у Ба зе лу, а по сле у Сент Га-
ле ну и Ауг збур гу. Про фе сор Рњак ци ти ра текст ко ји је об ја вљен у Ма ти ци, 
ли сту Ма ти це срп ске за умет ност и књи жев ност, где је ис пра ћен успех глум-
ца Јо це Са ви ћа, а ка же се да му је уло га „Фер ди нанд у Ши ле ро вом ко ма ду 
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Љу бав и сплет ка та ко до бро за ру ком ис па ла, да му се про ри че нај леп ша 
бу дућ ност“ (стр. 27). Успех му је до нео мо гућ ност да би ра где ће да на ста ви 
ка ри је ру, а иза брао је по зо ри ште у Вај ма ру. У том, по ње га зна чај ном тре нут-
ку, он се сре ће са Ла зом Ко сти ћем. Ин те ре сант на је пре пи ска Јо це Са ви ћа 
и управ ни ка по зо ри шта у Вај ма ру, ко ју нам ау тор ста вља на увид, од но сно, 
на чин на ко ји је ре а ли зо вао свој ан га жман у по зо ри шту у Вај ма ру. „Са вић 
је знао да по след њу реч о ан га жма ну ипак има по зо ри шна пу бли ка, а њу је 
умео да оча ра и за ди ви истин ски до жи вље ном и искре ном глу мом, пре ци зно 
на у че ним тек стом, кул ти ви са ним и од ме ре ним сцен ским по кре том и по на-
ша њем“ (стр. 33). Јо ца Са вић је у Вај ма ру упо знао мла ду глу ми цу Лу и зу 
Шарл, ко ја му је би ла парт нер ка у број ним ко ма ди ма, али и у ср цу. Ме ђу тим, 
Са вић од ла зи у Беч при хва та ју ћи по зив Бург те а тра. Али у том те а тру ни је 
до био усло ве ко је је имао у Вај ма ру. Мо рао је да се так ми чи са дру гим мла-
дим глум ци ма, ње гов ста тус ни је био исти, тре ба ло је по но во осво ји ти пу бли-
ку и упра ву, а нај ва жни је, Лу и за ни је би ла у Бе чу. За то се обра тио управ ни ку 
по зо ри шта у Вај ма ру са же љом да се вра ти под од ре ђе ним усло ви ма – до жи-
вот ни уго вор о ан га жма ну и пла та од 1200 та ли ра, као и ду жи уго вор за Лу и зу 
Шарл. Јо ца Са вић се вра тио у Вај мар и по ка зао „на гло на пре до ва ње и за ди-
вљу ју ће са зре ва ње“ (стр. 37). На ста вио је уса вр ша ва ње у би бли о те ци Јен ског 
уни вер зи те та и за про сио Лу и зу Шарл. За тра жио је одо бре ње за вен ча ње од 
упра ве вај мар ског по зо ри шта, и вен ча ли су се по пра во слав ном оби ча ју у 
Ру ској пра во слав ној цр кви у Вај ма ру. Са вић се „то ком за јед нич ког жи во та са 
Лу и зом Шарл за штит нич ки бри нуо о ње ној суд би ни, умет нич кој ка ри је ри, 
о ње ном здра вљу“ (стр. 39). Ка ко ау тор ис ти че, Јо ца Са вић је у Вај ма ру ус пео 
да по стиг не умет нич ку зре лост, си гур ност на сце ни, а „за ње го ву глу му се 
го во ри ло да је оча ра ва ју ћа, тем пе ра мент на, то пла и жи ва“ (стр. 58) у раз ли-
чи тим по зо ри шним жан ро ви ма. Про фе сор Рњак је ре кон стру и сао спи сак 
уло га ко је је Јо ца Са вић ту ма чио у вај мар ском по зо ри шту у пе ри о ду од 1874. 
до 1878. го ди не и за кљу чио да је од и грао пре ко 120 ли ко ва. Од 1875. го ди не 
упра ва вај мар ског по зо ри шта по ве ра ва ла му је и ре ди тељ ске по сло ве „ко ји 
су с вре ме ном по ста ја ли све ин тен зив ни ји што их је он успе шни је оба вљао“ 
(стр. 62). Јо ца Са вић, осла бље ног здра вља због пре хла да и ка та ра плу ћа, имао 
је знат но оште ћен глас, а и ње го ва су пру га се раз бо ле ла и пре вре ме но је пен-
зи о ни са на, те он раз ми шља да оде из Вај ма ра. У Вај ма ру му је 1884. го ди не 
при ре ђен ве ли чан ствен опро штај пред ње гов пре ла зак у Ман хајм, а сти гло 
му је и пр во ме ђу на род но при зна ње за умет нич ки рад – Злат на ме да ља с кру-
ном Ака де ми је Френ та но.

У на ред ном по гла вљу „Ду го го ди шње ре ди тељ ско ства ра ла штво“ ау тор 
ана ли зи ра ре ди тељ ски пут Јо це Са ви ћа у по зо ри шти ма у Ман хај му и Мин-
хе ну. У по зо ри шту у Ман хај му Са вић је ле по при мљен, и по сти гао је за паже-
не ре зул та те – „ре жи је су му би ле го то во са вр ше не“ (стр. 69). Али су брач ни 
пар Са вић-Шарл му чи ли бо лест Ли у зе и но стал ги ја за „пи то мим и угла ђе ним 
Вај ма ром“, а „ни ве о ма вла жна кли ма ни је им од го ва ра ла“ (стр. 70). Због то га 
је Са вић при хва тио по зив упра ве Двор ског и на ци о нал ног по зо ри шта у Мин-
хе ну и за кљу чио уго вор са њи ма 25. ја ну а ра 1885. го ди не. По пре се ље њу у 
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Мин хен „Са вић је по чео свој ре ди тељ ски рад у Двор ском и на ци о нал ном по-
зо ри шту, ко је је у то вре ме би ло јед но од нај по зна ти јих не мач ких по зо ри шта“ 
(стр. 72). Као ре ди тељ по здра вљен је у Мин хе ну са ве ли ким оче ки ва њи ма с 
об зи ром на ње го ве „уз о ре-учи те ље“ Ла у беа, Дин гел ште та и Мај нин ген це. 
Са вић је од њих пре у зео: „да по шту је ау то ров драм ски текст... од нос пре ма 
це ли ни пред ста ве као умет нич ком де лу... и на чин опре ма ња по зор ни це реа-
ли стич ком сце но гра фи јом“ (стр. 73–74). Ре ди те љу Са ви ћу у по чет ку су за-
ме ра ли што пре ви ше по шту је драм ски текст, али су на гла ша ва ли „ква ли тет 
це ло куп не сцен ске пре зен та ци је“, „пре ци зност ра да с глум ци ма на по зор-
ни ци, те жњу ка при род но сти глу ме“, а „пред ста ва, по ње му, мо ра пру жа ти 
пу бли ци це ло вит и хар мо ни чан ути сак“ (стр. 74). У ре жи ји ко ме ди ја Са вић 
је био сло бод ни ји, ка же про фе сор Рњак, „и ту је он по ка зао ве ли чи ну свог 
ре ди тељ ског уме ћа ка да је реч о де ло твор но сти је зи ка на по зор ни ци“ (стр. 75). 
Јо ца Са вић као глу мац ин си сти рао је, у ра ни јем пе ри о ду глу ме, да му се до-
де љу ју ко мич не уло ге, јер је сма трао да у том жан ру „по сто ји још нео т кри-
ве ни умет нич ки слој, ко ји се мо же ис ка за ти са мо кроз ко ме ди ју“ (стр. 75). Као 
ре ди тељ у Мин хе ну „ко ме ди је је ре жи рао ма е страл но, с пу но сми сла за ду-
хо ви тост и ра зно вр сност ко мич них си ту а ци ја“ (стр. 76), а у свом ра ду ко ри стио 
је ис ку ства ко ја је сте као као глу мац, „на чи не де ло ва ња глум ца на пу бли ку, 
зна чај па у за и игре те лом, ру ка ма, ми ми ком ли ца и очи ју за вре ме тра ја ња 
па у за“ (стр. 77). Ка ко ау тор на гла ша ва, Јо ца Са вић је „сво јим ре жи ја ма при-
род ног го во ра на го ве стио но ви на ту ра ли стич ки стил, ко ји ће убр зо за тим 
за вла да ти европ ским по зо ри шти ма“ (стр. 77). Ре жи је ко је је ре а ли зо вао пот-
цр та ва ле су ко лек тив ну игру ан сам бла. Це ло куп но ре ди тељ ско ства ра ла штво 
Јо це Са ви ћа по оби му и ква ли те ту је, ка ко ка же про фе сор Рњак, гран ди о зно, 
јер је „у мин хен ском по зо ри шту ре жи рао ви ше од сто ау то ра и пре ко 330 ре-
жи ја за два де сет го ди на свог ре ди тељ ског ра да (1885–1905)“ (стр. 81).

У по гла вљу „Пре пи ска и кон так ти с умет ни ци ма из род ног кра ја“ про-
фе сор Рњак пред ста вља и ана ли зи ра сва пи сма ко ја је про на шао у ис тра жи-
вач ком про це су на раз ли чи тим ме сти ма. Пи сма су на ста ла у пе ри о ду 1867–
1910. го ди не. Три на ест пи са ма про на шао је у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це 
срп ске; Јо ца Са вић је де сет пи са ма на пи сао Ла зи Ко сти ћу, два Ан то ни ју Ха-
џи ћу и јед но Алек сан дру Јо ва но ви ћу, ко је је на пи сао на срп ском је зи ку, ћи ри-
ли цом, а оста ла пи сма на не мач ком је зи ку, го ти цом. У Му зе ју по зо ри шне 
умет но сти Ср би је ау тор књи ге про на шао је још три пи сма ко ја је Са вић на-
пи сао Ми ло ра ду Га ври ло ви ћу, глум цу и ре ди те љу На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду. Пи сма ко ја је Јо ца Са вић на пи сао „го во ре о ње го вим ве за ма с ин-
те лек ту ал ци ма из уже до мо ви не, ка ко је имао оби чај да ка же за Вој во ди ну 
и Ср би ју“ (стр. 90). Ка ко ау тор ис ти че, пи сма от кри ва ју не по зна те и за ни мљи-
ве по дат ке о по је дин ци ма, али и о ра зним ин сти ту ци ја ма кул ту ре – по зо ри-
шта, Ма ти ца срп ска, ча со пи си и дру го. Од два пи сма ко ја је на пи сао Ан то-
ни ју Ха џи ћу, пр во је ње гов од го вор на че стит ке по во дом ју би ле ја, ње го вих 
40 го ди на у по зо ри шту, а дру го од го вор на част ко ју му је ука зао Управ ни 
од бор Срп ског на род ног по зо ри шта, на пред лог Ан то ни ја Ха џи ћа, иза брав ши 
га за по ча сног ре ди те ља. Са вић је 1914. го ди не по слао до пи сни цу при ја те љу 
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ба ро ну Мен зи фон Клар ба ху из ко је се ви ди да је бо ра вио осам да на у Бе о гра-
ду, три да на у Ни шу, а да је пу то ва ње за вр шио у Ба ња лу ци и Са ра је ву. Про-
фе сор Рњак на по ми ње да је Јо ца Са вић пре Бе о гра да бо ра вио у Но вом Са ду, 
где се „на шао окру жен но во сад ским при ја те љи ма и по што ва о ци ма, срео се 
и са Ла зом Ко сти ћем, са ко јим се нај ду же по зна вао и до пи си вао. По се тио је 
и На род но по зо ри ште, Ма ти цу срп ску и упо знао се са ње ним се кре та ром, 
др Ми ла ном Са ви ћем, ко га ће че сто по ми ња ти у пи сми ма Ан то ни ју Ха џи ћу“ 
(стр. 96). Нај ви ше ин фор ма ци ја о бо рав ку Јо це Са ви ћа у Но вом Са ду и Бео-
гра ду на шло се у ли сту По ли ти ка и но во сад ском По зо ри шту. Краљ Пе тар 
Пр ви Ка ра ђор ђе вић упри ли чио је при јем за Јо цу Са ви ћа и од ли ко вао га Орде-
ном Све тог Са ве тре ћег сте пе на. Јо ца Са вић се нај ви ше до пи си вао са Ла зом 
Ко сти ћем, са ко јим се срео још 1866. го ди не, ка да је имао 19 го ди на и био на 
по чет ку сво је глу мач ке ка ри је ре, а на ред ни „су срет“ де сио се 25 го ди на ка-
сни је. У пи сми ма ко ја су раз ме њи ва ли пи са ли су о по зо ри шним ко ма ди ма 
и књи га ма ко је су пи са ли о по зо ри шној умет но сти. Пи сма Ми ло ра ду Га ври-
ло ви ћу ве за на су за бо ра вак Јо це Са ви ћа у Бе о гра ду, Ни шу, Ба ња лу ци и 
Са ра је ву. 

„Те а тро ло шка раз ма тра ња“ је на ред но по гла вље књи ге у ко јем про фе сор 
Рњак раз ма тра те а тро ло шку за сно ва ност Са ви ће вих ана ли за, и ка же: „мо-
дер на те а тро ло ги ја сле ди и да нас Са ви ће во ми шље ње у по је ди но сти ма ка да 
го во ри о ме ђу соб ном ути ца ју глум ца и пу бли ке“ (стр. 137). Ау тор ци ти ра 
Са ви ћа у пре во ду Са ве Пе тро ви ћа: „од но шај глум ца пре ма пу бли ци, узет с 
ње го ве нај о длич ни је стра не, за сни ва се на умет нич ко-естет ском гле ди шту“ 
(стр. 137). У на став ку Јо ца Са вић на бра ја и оста ле ком по нен те: исто риј ско 
гле ди ште, со ци јал но-дру штве но гле ди ште, ад ми ни стра тив но гле ди ште, пси-
хо ло шко гле ди ште – пси хо ло ги ју ин ди ви дуе и пси хо ло ги ју ма се. Ка ко про-
фе сор Рњак ис ти че, сви аспек ти ко је је Јо ца Са вић на вео, као гле ди шта ко ја 
се мо ра ју узе ти у об зир при раз ма тра њу по зо ри шта, пред ста вља ју те ме ље 
мул ти ди сци пли нар ног, ме то до ло шког при сту па по зо ри шту, те за кљу чу је да 
све „то са мо го во ри ко ли ко је Са вић био не са мо те ме љан, већ мо де ран и да-
ле ко вид у сво јим ана ли за ма“ (стр. 139). Го во ре ћи о пси хо ло ги ји ма се, Са вић 
при ме ћу је раз ли чи та емо тив на ис по ља ва ња по је дин ца у од но су на ма су, о 
пре но ше њу емо ци ја пу бли ке на глум ца и глум ца ка пу бли ци, као и о емо тив-
ним ма ни пу ла ци ја ма ма са. Са вић ис ти че да је пу бли ка не пред ви дљи ва, јер 
до бар по зо ри шни ко мад мо же би ти не при хва ћен или обр ну то: лош ко мад да 
бу де при хва ћен од стра не пу бли ке. У по на ша њу пу бли ке Са вић се опре дељу-
је за „жи во и де ло твор но су де ло ва ње пу бли ке“ (стр. 141). Го во ре ћи о ко му ни-
ка ци ји пу бли ке и глум ца, он ис ти че „не ви дљи ви дах“ као „оно је ди но пра во, 
не по ква ре но и не ла жно одо бра ва ње, ко јим умет ник глу мац тре ба нај ви ше 
да се по но си, јер је про из вод са мо ње го ва ге ни ја“ (стр. 142). Про фе сор Рњак 
на гла ша ва Са ви ће ву кри ти ку на ви јач ких стра сти код пу бли ке као „јед ну 
да ле ко ве ћу из о па че ност у по на ша њу пу бли ке... ко ја је ли ше на пра вог и искре-
ног осе ћа ја пре ма њи хо вој умет но сти“ (стр. 144). Ау тор ис ти че Са ви ћев став 
о до зво ље ним на чи ни ма не го до ва ња пу бли ке, а „на ста вио исто риј ским освр том 
на грч ко и фран цу ско по зо ри ште“ (стр. 145). О Са ви ће вој ви зи ји бу дућ но сти 
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по зо ри шта ау тор ка же да се она „мо же по ве за ти с мо дер ним ам би јен тал ним 
по зо ри штем и с хе пе нин гом“ (стр. 148), а пред ста ва ма у при ро ди „се по сти же 
хар мо ни ја из ме ђу по зо ри шне умет но сти и пи то мо сти и бла го сти при ро де“ 
(стр. 150). За ла га њем за по зо ри ште у при ро ди Са вић не тра жи да се по зо ри-
ште из ме сти из сво јих згра да, већ ка же да тре ба да по сто ји и јед но дру го 
по зо ри ште. Про фе сор Рњак за кљу чу је да „Са вић под вла чи зна чај по зо ри шта 
у при ро ди не са мо као умет нич ко-естет ске фор ме по себ не ле по те, већ и ње гов 
оп шти по вољ ни ути цај на сва ког чо ве ка“ (стр. 154).

О од но су Јо це Са ви ћа и Шек спи ра ау тор је из у ча вао број не из во ре и 
про на шао по да так ко ји је ци ти ран из ње го вог днев ни ка, ко ји ни ка да ни је 
об ја вљен ни ти се зна где се на ла зи, а из ње га би мо гао да се ре кон стру и ше 
пут ко јим је Са вић кре нуо у из у ча ва ње Шек спи ра. Дин гел штет „је за слу жан 
за фор ми ра ње Са ви ће ве умет нич ке лич но сти“, јер је у по зо ри шту у Вај ма ру 
по ста вио те мељ кла сич ном ре пер то а ру, где је по ста вље на се ри ја Шек спи ро вих 
ко ма да. Са вић је при ље жно кре нуо у из у ча ва ње и про у ча ва ње Шек спи ро вих 
де ла и „ни је се са мо за до вољ но пре пу стио тре нут ној сла ви, већ је пот пу но 
све стан по тре бе стал ног уса вр ша ва ња, от по чео ду хов но уз ди за ње сво је умет-
нич ке лич но сти“ (стр. 155). Про фе сор Рњак прет по ста вља да се Са вић пр ви 
пут су срео са Шек спи ро вим по зо ри шним ко ма ди ма у Бург те а тру, ка да је као 
уче ник од ла зио на по зо ри шне пред ста ве. Вај мар ски пе ри од, ка ко га ау тор 
књи ге на зи ва, за Јо цу Са ви ћа је пе ри од „обе ле жен ве ли ким умет нич ким до-
стиг ну ћи ма, али и истин ским ду хов ним са зре ва њем и ве ли ким успо ном у 
по гле ду обра зо ва ња и лич ног уса вр ша ва ња“ (стр. 158). 

Јо ца Са вић се по ред глу ме и ре жи је ба вио и те о риј ским ра дом, и ка ко про-
фе сор Рњак ис ти че, две „нај о бим ни је и нај зна чај ни је књи ге пред ста вља ју 
врх ње го вог те о риј ског ра да“, а у пи та њу су књи ге О свр си дра ме и Шек спир 
и драм ска по зор ни ца.

У те а тро ло шкој сту ди ји О свр си дра ме Јо ца Са вић ми сли да „на че ло 
уну тра шње ре жи је по ста вља од ре ђе не гра ни це али да их исто вре ме но и 
укла ња“ (стр. 169). Он се опре де лио за „но ву есте ти ку и но во по и ма ње уло-
ге по зо ри шта, глу ме, ре жи је, сце но гра фи је, по зо ри шног про сто ра“ (стр. 170). 
Са вић је про тив пре тр па ва ња по зор ни це, он сма тра да се тре ба усред сре ди-
ти на уну тра шње вред но сти де ла, а не на спо ља шње по ка зи ва ње рас ко шних 
ства ри на сце ни. Јо ца Са вић је уве рен да се Шек спи ро во пе сни штво мо же 
ре а ли зо ва ти је ди но жи вом пред ста вом, а да тај за да так мо гу да из не су глум-
ци са са вр ше ном тех ни ком го во ра, пра вил ним ак цен ти ма, ка рак те ри за ци јом 
и ге сто ви ма. „Са мо драм ски умет ни ци мо гу умет ност по но во до ве сти до 
пу ног про цва та као што је са свим из ве сно да она про па да са мо кри ви цом 
умет ни ка“ (стр. 181). Да су по зо ри шна умет ност и пред ста ва про ла зне, Са вић 
по твр ђу је го во ре ћи да „глу мац мо ра да се по ми ри с тим да се ње го во де ло 
ства ра и про ла зи исто вре ме но“ (стр. 186).

Шек спир и драм ска по зор ни ца дру га је Са ви ће ва сту ди ја у ко јој се по све-
тио ис кљу чи во игра њу Шек спи ро вих дра ма. Про фе сор Рњак из но си шта се 
све на ла зи у књи зи, где Са вић на во ди при ме ре пре кра ја ња тек ста, по вла ђива-
ња уку су пу бли ке, го ми ла ња де ко ра и ре кви зи те на сце ни, уоп ште о на чи ну 
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игра ња Шек спи ра у Не мач кој. Са вић се за ла же да се Шек спи ру вра ти сце на, 
„она по зор ни ца за ко ју је пи сао ко ма де“ (стр. 191), а то пот кре пљу је ци ти ра-
њем сво јих исто ми шље ни ка. Ка ко ис ти че про фе сор Рњак о упо тре би ко сти ма 
на сце ни, „Са вић је у том по гле ду био још са вре ме ни ји и сме ли ји и са свим 
си гур но се мо же ре ћи да је сво јим раз ми шља њи ма под ста као мо дер не ре ди-
те ље да бу ду хра бри ји у упо тре би ко сти ма у пред ста ва ма“ (стр. 195). Са вић 
се ни је устру ча вао да ана ли зи ра и кри ти ку је чак ни сво је за штит ни ке због пре-
ра ђи ва ња Шек спи ро вих дра ма, те је зна чај ње го вог по те за да при ка же ње го ва 
де ла „у кон ти ну и те ту, на по себ но уре ђе ној Шек спи ро вој по зор ни ци у Мин-
хе ну ори ги нал ног и це ло ви тог Шек спи ра“ (стр. 201). У сво јој књи зи Са вић 
се до ти че пре ра ђи ва ча Шек спи ра – Дин гел ште та, Охел хој зе ра и Ла у беа. 

Књи жи цу Глу мац и пу бли ка ау тор је про на шао у До бри чи ном ле га ту у 
Му зе ју по зо ри шне умет но сти у Бе о гра ду. Овај текст Са вић је на пи сао по 
на руџ би ни Дру штва за на род но обра зо ва ње у Мин хе ну.

Сту ди ју По зо ри ште у при ро ди, где го во ри о про бле му по зо ри шта на 
отво ре ном про сто ру, Јо ца Са вић је на пи сао 1909. го ди не.

По се бан део овог по гла вља пред ста вља те а тро ло шка сту ди ја Ре жи ја 
кра ља Ли ра, где про фе сор Рњак де таљ но и па жљи во из но си ре кон струк цију 
ре жи је пред ста ве Јо це Са ви ћа. У Ал ма на ху Кра љев ског двор ског и на ци о нал-
ног по зо ри шта у Мин хе ну про на шао је по да так да је Са вић три пу та ре жи-
рао овај Шек спи ров текст, а пр ви пут по во дом отва ра ња Шек спи ро ве сце не. 
Ау тор је ана ли зу ура дио по чи но ви ма дра ме илу стро ва ну цр те жи ма ми зан-
сце на из књи ге ре жи је Јо це Са ви ћа и са глу мач ким ре пли ка ма у ко ји ма 
сто је и ре ди тељ ске ин струк ци је. 

У по след њем по гла вљу књи ге „Љу бав пре ма чо ве ку до кра ја жи во та“, 
про фе сор Рњак ис ти че бор бу Јо це Са ви ћа за со ци јал ну си гур ност драм ских 
умет ни ка, на во де ћи при ме ре ве за не за Лу и зу Шарл, оца Ва су и Ми ло ра да 
Јо ва но ви ћа. Са вић је упор но ра дио и на осни ва њу Пен зи о ног фон да не мач-
ких глу ма ца, осно вао је ста рач ки дом за глум це у Мин хе ну, а има и ве ли ке 
за слу ге за уста но вља ва ње Не мач ког Шек спи ро вог дру штва. 

Јо ца Са вић је умро 7. ма ја 1915. го ди не. Иза се бе је оста вио те ста мент 
и сво ју по след њу же љу, али, ка ко ау тор ка же, она је оста ла не ис пу ње на, јер 
је он же лео да рад ну со бу по кло ни при ја те љи ци или по зо ри шти ма у ко ји ма 
је нај ду же ра дио. Про фе сор Рњак, ис тра жу ју ћи, ни је на шао ни ка кав траг где 
је остав шти на за вр ши ла, а тра га ју ћи за ње го вим гро бом са знао је да је гроб-
ни ца ко ја је при па да ла по ро ди ци Са вић усту пље на, јер ни је би ла одр жа ва на. 
Ау тор је про на шао још по гре ша ка пре ма Јо ци Са ви ћу; на и ме, у не мач ким 
по зо ри шним ен ци кло пе ди ја ма и исто ри о гра фи ји по ја вљу је се по да так да је 
он ма ђар ског по ре кла, а „Јо ца Са вић је сва ка ко у европ ским раз ме ра ма нај-
по зна ти ји по зо ри шни умет ник на шег по ре кла“ (стр. 248). 

Те а тро ло шка сту ди ја Јо ца Са вић – чо век ко ме се кла ња ла Евро па те мељ-
на је и оп шир на мо но граф ска сту ди ја из ко је про ве ја ва ве ли ко по зна ва ње де ла 
и жи во та Јо це Са ви ћа, па се чи та о цу чи ни као да га је ау тор и лич но по зна вао. 
По сво јој све о бу хват но сти, оби љу ма те ри ја ла и раз ли чи тих ар хив ских доку-
ме на та, као и ко ри шће ним из во ри ма, про сто све до чи о го ди на ма ис тра жи-
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ва ња и уло же ном огром ном тру ду и енер ги ји, што је све ре зул ти ра ло из вр сном 
књи гом. Мо ра мо на по ме ну ти и из да ва ча – По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 
ко ји је опре мио књи гу на пра ви на чин и пру жио нам за до вољ ство да у при-
ло зи ма са ми про чи та мо пи сма Јо це Са ви ћа, пре гле да мо пла ка те број них пред-
ста ва ко је је ре жи рао, а ква ли тет штам пе и па пи ра пра ти са др жи ну књи ге 
и ви со ки до мет ко ји је њен ау тор по сти гао.

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 821.163.41.09 Nastasijević M.(082)(049.32)
781(082)(049.32)

МА ТЕР ЊА МЕ ЛО ДИ ЈА МОМ ЧИ ЛА НА СТА СИ ЈЕ ВИ ЋА 
(МА ТЕР ЊА МЕ ЛО ДИ ЈА МОМ ЧИ ЛА НА СТА СИ ЈЕ ВИ ЋА:  

ИН ТЕ Р ДИ СЦИ ПЛИ НАР НЕ РЕ ФЛЕК СИ ЈЕ, уред ни ци др Ти ја на  
По по вић Мла ђе но вић, др Ана Сте фа но вић, др Ива на Пет ко вић Ло зо,  

др Игор Ра де та, Бе о град: Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2021)
Ма тер ња ме ло ди ја Мом чи ла На ста си је ви ћа од јек је на ци о нал ног на-

уч ног ску па са ме ђу на род ним уче шћем, ре а ли зо ва ног по во дом 125 го ди на од 
ро ђе ња Мом чи ла На ста си је ви ћа (1894–1938), 23. и 24. но вем бра 2019. го ди не 
у Бе о гра ду (на Фа кул те ту му зич ке умет но сти), али и у Гор њем Ми ла нов цу 
(у Му зе ју руд нич ко-та ков ског кра ја) – у гра ду ко ји је из не дрио да ро ви ту и 
рет ку по ро ди цу На ста си је вић. На уч ни скуп, па та ко и књи га, за ми шље ни 
су као су срет дру штве но-ху ма ни стич ких ди сци пли на, као су че ља ва ње, до-
ди ри ва ње, шта ви ше про жи ма ње раз ли чи тих на уч но те о риј ских дис кур са, 
због че га су уред ни ци (др Ти ја на По по вић Мла ђе но вић, др Ана Сте фа но вић, 
др Ива на Пет ко вић Ло зо и др Игор Ра де та) с раз ло гом укљу чи ли под на слов: 
интердисциплинарне ре флек си је.

Те мат ско по ла зи ште збор ни ка је ма тер ња ме ло ди ја, фе но мен ко ји је 
за о ку пљао Мом чи ла На ста си је ви ћа. Ис тра жи ва ња укљу че на у овај збор ник 
све до че о ши ро ком са гле да ва њу да тог пи та ња, о про ду бљи ва њи ма те ме ула-
сци ма у срод на по ља или по ста вља њем за ни мљи вих па ра ле ла, због че га књи-
гу на мно го на чи на мо же мо раз у ме ти као це ло вит ин тер тек сту ал ни ор га ни-
зам: уод но ша ва ње по гла вља мо но гра фи је ре зул ти ра уз бу дљи вим шти вом 
ко ме се не мо ра ну жно при сту па ти ли не ар но, већ пре ма по тре ба ма или афи-
ни те ти ма чи та о ца.

На пр вим стра ни ца ма је На ста си је ви ћев есеј „За ма тер њу ме ло ди ју“ 
ко ји је овој књи зи дао на слов (а до би јен је љу ба зно шћу Му зе ја руд нич ко-та-
ков ског кра ја). Не ве ли ки текст је сте срж умет ни ко вих по е тич ких смер ни ца, 
бу јан, ус та ла сан, „чу је мо му глас: су шта је ме ло ди ја“ (На ста си је вић). Реч је, 
усу ди ће мо се да при ме ти мо, о вр хун ском ис ка зу до ме на фи ло зо фи је ства-
ра ла штва, ко ји би, да је на стао на тлу не ке до ми нант ни је европ ске кул ту ре, 
сва ка ко ста јао ме ђу нај ек спо ни ра ни јим на пи си ма сво је вр сте – на ме ђу на род-
ном пла ну. Сто га се мо ра ода ти при зна ње Ка те дри за му зи ко ло ги ју Фа кул-
те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду за ан га жо ва ње на афир ма ци ји де лат но сти 
кру га ства ра ла ца по те клих из по ро ди це На ста си је вић (ов де пре вас ход но 
Мом чи ла, по том и Све то ми ра), те про у ча ва њу срп ске умет нич ке ба шти не 
пр ве по ло ви не XX ве ка.
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Око ма тер ње ме ло ди је оку пље ни су ис тра жи ва чи раз ли чи тих про ве-
ни јен ци ја, а књи га је ор га ни зо ва на у три це ли не чи ји на сло ви из ви ру из 
кључ них ре до ва На ста си је ви ће вог есе ја: „Та јан стве на це ли на жи вог из ра за“, 
„Нај ду бљи сло је ви ду ха“ и „Звуч на ли ни ја исто вет не рас пе ва но сти у ду ху“. 

Пр ви те мат ски оде љак отво рен је при ло гом „Уло га му зи ке у На ста си-
је ви ће вом пе сни штву у европ ском кон тек сту“ др Ро бер та Хо де ла, ре дов ног 
про фе со ра Ин сти ту та за сла ви сти ку Уни вер зи те та у Хам бур гу (и пре во ди-
о ца На ста си је ви ће ве по е зи је). На зи ва ју ћи га „са мо ни клим та лен том“, Хо дел 
по ста вља пе сни ко во де ло у од но су на дух да тог вре ме на и те ко ви не европ ске 
аван гар де/мо дер не. С тим у ве зи, кон ста то ва ће ка ко „фор му лом ма тер ња 
ме ло ди ја озна ча ва На ста си је вић свој умет нич ки из раз ко ји до сти же на пе ту 
син те зу из ме ђу ло кал ног и уни вер зал ног“, јер ма тер ња ме ло ди ја „омо гу ћа-
ва раз у ме ва ње свих љу ди“, ожи вља ва ју ћи та ко дав на шњу иде ју о оства ре њу 
по е зи је кроз му зи ку, чак и то тал ног умет нич ког де ла (у том сми слу по ми ње 
не ка за јед нич ка оства ре ња бра ће На ста си је вић, на при мер му зич ку дра му 
Ме ђу лу шко бла го ко ју је на Мом чи лов ли бре то ком по но вао Све то мир, а књи-
гу ли ков но опре мио ста ри ји брат Жи во рад, за ду жен и за сце но гра фи ју де ла). 
Не мач ки сла ви ста го во ри и о умет ни ко вом тра га њу за ис пу ње ним жи во том, 
те „лир ским кру го ви ма“ ко је је Мом чи ло На ста си је вић не пре кид но до ра ђи-
вао. И док Хо дел кроз „два ми са о на тра га“ (с јед не стра не то су Ни че и Ваг-
нер, а с дру ге До сто јев ски), осве тља ва да то пи та ње, му зи ко лог др Ти ја на 
По по вић Мла ђе но вић (ре дов ни про фе сор и шеф Ка те дре за му зи ко ло ги ју 
ФМУ у Бе о гра ду) от кри ва – ка ко нам су ге ри ше на слов ње ног ра да – „Мо гу ћа 
зна че ња и ту ма че ња фе но ме на ма тер ње ме ло ди је у по е ти ци Кло да Де би си ја“, 
што ау тор ка чи ни на при ме ри ма пар ти ту ра опе ре Пе ле ас и Ме ли сан да и 
сим фо ниј ске по е ме Пре лид за по под не јед ног фа у на. Др Ти ја на По по вић Мла-
ђе но вић иден ти фи ку је оно што спо знај ним пу тем ни је до кра ја де фи ни са но, 
али је у му зи ци чуј но као на че ло „сра ста ња“ ма тер њег је зи ка и ме ло ди је. Реч 
је о су штин ској про же то сти ин тим ног/нај лич ни јег и уни вер зал ног. То На ста-
си је ви ће ву ма тер њу ме ло ди ју од ре ђу је као оп ште ва же ћи фе но мен, као „зр но“ 
му зи ке, при род но, свој стве но људ ском гла су – ко ји је и је зик и (ма тер ња) ме-
ло ди ја. „Се ман ти ка ин то не ме у об ред ном му зич ком ства ра ла штву“ ет но му-
зи ко ло га др Мир ја не За кић (ре дов ни про фе сор и шеф Ка те дре за ет но му зи-
ко ло ги ју на ФМУ у Бе о гра ду), об ра ђу је пи та ње ти по ло шког мо де ла ин то не ме 
(те фор ми ра ње го вор не ин то на ци је), ве зу ју ћи га са ка те го ри јом „зна чењ ске 
ин то на ци је“ об ред них пе са ма срп ске му зич ке тра ди ци је (на при ме ру ту жба-
ли ца и ко ле дар ских пе са ма), где пам ће ње и об на вља ње да тих обра за ца упра-
во ко ре спон ди ра на чи ну чу ва ња и пре зен то ва ња На ста си је ви ће ве ма тер ње 
ме ло ди је. Др Ми на Ђу рић (до цент на Ка те дри за срп ску књи жев ност са ју жно-
сло вен ским књи жев но сти ма на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду) сво јим 
при ло гом „Ин тер ва ли ма тер ње ме ло ди је Мом чи ла На ста си је ви ћа“ ис тражу-
је На ста си је ви ће ва за па жа ња о ре ла ци ји му зич ких ин тер ва ла (нај пре квар те 
и се кун де) и је зич ких ак це на та у про у ча ва њу ма тер ње ме ло ди је, као и путе-
ва ње не ре а ли за ци је у умет ни ко вој по е зи ји (уз на дах ну те па ра ле ле/при ме ре 
про на ђе не у Ме ђу лу шком бла гу Мом чи ла и Све то ми ра На ста си је ви ћа, од но сно 
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у Сла вен ској со на ти Јо си па Сла вен ског). За вр шни тест овог одељ ка књи ге је 
„Од звук еле ме на та се о ске му зич ке тра ди ци је ју га Ср би је и су сед них обла сти 
у На ста си је ви ће вој пе сми Зо ра“ ет но му зи ко ло га др Је ле не Јо ва но вић, ви шег 
на уч ног са рад ни ка Му зи ко ло шког ин сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти и до пи сног чла на СА НУ. Под сти цај за на ста нак овог ра да је, по при зна-
њу ау тор ке, слу шни ути сак до би јен при ли ком чи та ња пе сме Зо ра, при че му 
је пре суд ну уло гу имао (пе то сло жни) текст ре фре на, Ста ни не ми ни, свој ствен 
од звук ма тер ње ме ло ди је. Та „му зич ка ће ли ја“ (или „му зич ки гест“) на свој-
ствен на чин ре флек ту је ши рок оп сег лир ских пе са ма оп ште на ме не (из ју жне 
Ср би је, укљу чу ју ћи Ко со во и Ме то хи ју, и се вер не де ло ве Ма ке до ни је – ма-
да се, по ре чи ма На ста си је ви ћа, мо же про на ћи на кул ту рал ним про сто ри ма 
чи та вог Бал ка на и Ма ле Ази је), што јој обез бе ђу је од ли ке „ло кал ног/род ног 
и уни вер зал ног/оп ште чо ве чан ског“.

Дру ги сег мент књи ге по чи ње раз ма тра њем „Мом чи ло На ста си је вић 
– по е зи ја и му зи ка“ др Пе тра Је вре мо ви ћа (про фе со ра на оде ље њу за пси хо-
ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду). Ау тор по све ћу је па жњу из у зет но 
обим ном ком плек су пи та ња ко јим ће ела бо ри ра ти од нос му зи ке и по е зи је 
(по чев од раз у ме ва ња пи са ног и усме ног дис кур са све до исто ри је и иде о-
ло ги је умет но сти, са вре ме не пси хо а на ли зе и пост ко ло ни јал не са мо све сти...). 
Је вре мо вић ће, шта ви ше, у јед ном мо мен ту на дах ну то из го во ри ти: „глас је 
оно што, као из вор ни ме лос, стру ји уну тар гру пе (...) Пе сник је, то је ње го ва 
ми си ја, исти но сло вац“, на до ве зу ју ћи се – мо жда и про ши ру ју ћи – На ста си-
је ви ћев кон цепт ма тер ње ме ло ди је. При лог „Му зи ка као ожи во тво ра ва ју ће 
ду хов но на че ло на ста си је ви ћев ске ми сли“ др Иго ра Ра де те (Фа кул тет му зич-
ке умет но сти у Бе о гра ду, Би бли о те ка), си ту и ра му зи ку и ње на свој ства као 
„нај по де сни је ста ни ште“ ко је Дух (ко ји је по ла зи ште ин спи ра ци је, ин ту ици-
је, има ги на ци је и ин вен ци је) мо же про на ћи у умет нич ком уни вер зу му – што 
је, по ре чи ма ау то ра, „не по ре ци ви су ве рен Мом чи ло вих тра га ња“. То мла дог 
ис тра жи ва ча и под сти че да пе сни ко ву ми сао и ства ра ла штво от кри ва у „љу сци 
ду хов но сти“, при че му кон ста ту је ка ко је по тра га за спа се њем (те вр хун ским 
сте пе ном сло бо де) во ди ла На ста си је ви ће ве „ка кон цеп ту ма тер ње ме ло ди је“, 
са под ра зу ме ва ју ћа два на че ла (јед но се од но си на по ље му зи ке, а дру го упу-
ћу је на пе сни ко ву сро ђе ност са род ним тлом, је зи ком, ето сом). Ре зул тат – „осе-
ћа ње не за ви сно сти ко је про ве ја ва сва ком ви бра ци јом му зич ког де ла“, прено-
си се „на сти хо ве ко ји до би ја ју он то ло шку са мо стал ност ви шег ре да“. Ђорђе 
Ђур ђе вић (док то ранд Фи ло ло шко-умет нич ког фа кул те та у Кра гу јев цу) ау тор 
је при ло га на сло вље ног „Те о по ет ско-ма ри о ло шки аспек ти На ста си је ви ће ве 
ма тер ње ме ло ди је“. Те о по е тич ки про стор ма тер ње ме ло ди је по Ђур ђе ви ћу 
прет по ста вља ин тер тек сту ал но „опри сут ње ње бо го слу жбе не хим но гра фи је“ 
у сми слу ар хи тек сту ал ног из во ра На ста си је ви ће вог пе снич ког из ра за. Ау тор 
ис тра жу је и ма ри о ло шко-ма те рин ске од ли ке На ста си је ви ће ве ма тер ње ме
ло ди је (у кон тек сту хри шћан ског ис ку ства) уо ча ва ју ћи про стор уоб ли че ња 
и при бли жа ва ња пе ва ња (ма ри јин ске фи гу ре), при че му ар хе тип мај ке по ста-
је „за лог оства ре ња ме ло ди је као та кве“. Рад „На ста си је ви ћев је зик и ма тер ња 
ме ло ди ја из ме ђу ду хов не не се дал не пе сме и ма гиј ског му ца ња ег зе ге ти ке 
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при ми ти ва ца“ др Све тла не Ра ји чић Пе рић (про фе со ра Пр ве кра гу је вач ке 
гим на зи је) осве тља ва На ста си је ви ћев по ли сем нич ни ау то по е тич ки по јам из 
не ко ли ко па ра лел них и ме ђу соб но про же тих пер спек ти ва, при че му ма тер њу 
ме ло ди ју „у ко јој су на та ло же ни тра го ви рит мич ко-ме ло диј ских и се ман тич-
ких сло је ва јед ног на ро да“ тре ба ту ма чи ти као са гла сје свих ди мен зи ја јези ка 
и му зи ке (опет, „глас је сва си ли на и је ди ни ин стру мент“), чи ме ау тор ка не-
по сред но по твр ђу је хи по те зе из ло же не у ра до ви ма ко ји прет хо де овом тек сту.

Тре ћа це ли на мо но гра фи је отво ре на је ис тра жи ва њем „Ма тер ња ме ло-
ди ја у мо но ло гу Ан ти го не из исто и ме не опе ре Све то ми ра На ста си је ви ћа“ 
му зи ко ло га др Ане Сте фа но вић (ре дов ни про фе сор и шеф Од се ка за му зи-
ко ло ги ју Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, при дру же ни ис тра жи вач 
In sti tut de Rec her ches en Mu si co lo gie у Па ри зу). Осве тља ва ју ћи ком по зи то ро во 
по след ње му зич ко-драм ско де ло (пу бли ко ва но 1958), је ди ну опе ру у истори-
ји срп ске му зи ке ко ја је на ста ла пре ма ан тич кој тра ге ди ји, ства ра ној пре ма 
Со фо клу (и у пре пе ву Ми ло ша Н. Ђу ри ћа), Ана Сте фа но вић нам от кри ва 
ка ко „по вра так мит ском, ле ген дар ном, ан тич ком тра гич ном и зах тев за ма
тер њу ме ло ди ју ни су стра ни је дан дру гом“, по дроб но ар гу мен ту ју ћи сво ју 
тврд њу на при ме ру (опер ског) мо но ло га ан тич ке ју на ки ње по сма тра ног из 
не ко ли ко ана ли тич ких угло ва. За јед нич ки рад „О не по сред ним са гла сји ма 
из ме ђу ма тер ње ме ло ди је Мом чи ла На ста си је ви ћа и ма тер ње ме ло ди је 
Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца“ др Ива не Пет ко вић Ло зо (аси стент на Ка-
те дри за му зи ко ло ги ју на ФМУ у Бе о гра ду), Не де Не сто ро вић и Ма ри је Си-
мо но вић (док то ран ди на Ка те дри за му зи ко ло ги ју на ФМУ у Бе о гра ду), тра га 
за тач ка ма са гла сја, те пре кла па њи ма у кру жном пре се ку кре а тив них опу са 
На ста си је ви ћа и Мо крањ ца, од но сно по ста вља Ру ко ве ти као про ду же так 
На ста си је ви ће вог ду хов ног про це са, ње го вих спе ци фич них (лир ских) кру го-
ва. Реч ју, ма тер ња ме ло ди ја На ста си је ви ћа се у Мо крањ че вом ис ка зу ре пер-
ку ту је као ма тер ња му зи ка. Др Ми ло је Ни ко лић (ре дов ни про фе сор Ка те дре 
за му зич ку те о ри ју ФМУ у Бе о гра ду) у свом при ло гу „Хар мон ски је зик Све-
то ми ра На ста си је ви ћа у хор ским сви та ма – ма тер ња хар мо ни ја за ма тер њу 
ме ло ди ју“, при ме ћу је да је ком по зи тор по не где успе вао да до сег не сво ју 
ма тер њу ме ло ди ју „у чи стом ви ду“, али да је на и ла зио на про блем ма тер ње 
хар мо ни је, не из вла че ћи (из ма тер ње ме ло ди је) „чак ни ону ужу [матерњу 
хармонију], ко јом би на же ље ни на чин опло дио иза бра ни узо рак“. Др Ни ко лић 
кон ста ту је да је На ста си је ви ће ва ли ни ја у хор ској му зи ци бли жа ства ра ла-
штву Јо си па Сла вен ског не го – ка ко би се то мо жда оче ки ва ло – Сте ва ну 
Мо крањ цу. Мо но гра фи ја је за о кру же на на дах ну тим при ло гом „На ста си је-
ви ћев ски умет нич ки кон цепт: ма тер ња ме ло ди ја Мом чи ла и Све то ми ра 
На ста си је ви ћа на при ме ру му зич ких дра ма Ме ђу лу шко бла го и Ђу рађ Бран
ко вић“ исто ри чар ке умет но сти Та ње Га чић (ви ши ку стос Му зе ја руд нич ко-
-та ков ског кра ја). Ау тор ка ука зу је на му зич ко-сцен ска де ла оства ре на у 
кру гу по ро ди це На ста си је вић као на су му за јед нич ких ства ра лач ких хте ња 
бра ће (ма да су де ла на ста ла у раз ли чи тим ства ра лач ким фа за ма умет ни ка), 
где су реч и ме лос схва ће ни у функ ци ји це ло ви тог, не де љи вог, све га не из ре-
ци вог, чи ме ма тер ња ме ло ди ја зра чи. 
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Чак је и ди зајн књи ге (Ива не Пет ко вић Ло зо и Не де Не сто ро вић) осми шљен 
та ко да бу де опа жан као еле мент при род но угра ђен у це ло куп ну ви зи ју коју 
до би ја мо при сту па ју ћи Ма тер њој ме ло ди ји Мом чи ла На ста си је ви ћа: ли ни-
је, фор ме, ва ле ри упу ћу ју на ар хе тип ско и жи во то твор но, на ма тер њи је зик 
ко ји је, већ по се би – ме ло ди ја, а „ме ло диј ске је при ро де сва ки жи ви из раз 
ду ха“ (На ста си је вић).

Ма тер ња ме ло ди ја Мом чи ла На ста си је ви ћа је дра го це на књи га; ау то ри 
ко ји су до при не ли ње ном ства ра њу пр ко се ак ту ел ним тен ден ци ја ма гло ба-
ли за ци је на свим ци ви ли за циј ским ни во и ма – ко је се по пра ви лу од ви ја ју у 
сме ру уки да ња умет но сти као ана хро не, ти ме и не по треб не прак се, али и у 
сме ру бри са ња пар ти ку лар них – осо би то ма њих или ли ми нал них кул ту рал-
них иден ти те та. Ма тер ња ме ло ди ја се сто га мо же раз у ме ти као услов оп стан-
ка ху ма ног јер, „до ла зе ћи из нај ду бљих сло је ва ду ха, ве зу је пој мо ве у та јан-
стве ну це ли ну жи вог из ра за“. Ма тер ња ме ло ди ја је, да кле, нео п ход ни са сто јак 
би ћа – ин те лек ту ал ног, пси хо е мо ци о нал ног, дру штве ног. И за то је ва жно да 
нас пу бли ка ци је по пут ове на то што че шће под се ћа ју. 

Ма ри ја M. Ћи рић
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет

ma ri am ci ric @gmail.co m
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ЖИ ВОТ БЕЗ КОМ ПРО МИ СА ЗА УМЕТ НОСТ И МИР,  
ЈЕ ЛЕ НА ШАН ТИЋ: ЕСЕ ЈИ, ЗА ПИ СИ, КО МЕН ТА РИ,  

при ре ди ла др Амра Ла ти фић, Бе о град: Фон да ци ја „Је ле на Шан тић“,  
Гру па 484, Исто риј ски ар хив Бе о гра да, 2021)

Књи га Жи вот без ком про ми са за умет ност и мир, Је ле на Шан тић: 
есе ји, за пи си, ко мен та ри ко ју је при ре ди ла др Амра Ла ти фић на го то во ен-
ци кло пе диј ски на чин упо зна је чи та о це са жи во том и ра дом при ма ба ле ри не 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду и ху ма ни сте Је ле не Шан тић (1944–2000). 

Већ у увод ном по гла вљу др Амра Ла ти фић упо зна је чи та о ца са ви зи о-
нар ском лич но шћу Је ле не Шан тић ка ко у естет ском та ко и у етич ком сми слу. 

Пре ци зност са ко јом су при ре ђе ни са чу ва ни те ксто ви Је ле не Шан тић: 
есе ји, за пи си и ко мен та ри, ин тер вјуи, кри ти ке, из ве шта ји о ху ма ни тар ним 
ак ци ја ма (стр. 13–130) огле да се у фор ми у ко јој је при ка за но ак тив но уче шће 
на ше по зна те умет ни це ка ко у кул тур ном жи во ту ре ги о на та ко и у ху ма ни-
тар ном ра ду. Ова ква пре ци зност је ну жна да би чи та лац са гле дао сра зме ре 
бор бе јед не из у зет не умет ни це за бо љи и ху ма ни ји свет. 

По де ље на у је да на ест по гла вља, књи га уво ди чи та о ца пр во у ак ти ви зам 
Је ле не Шан тић и упо зна је га са сна гом ан га жма на ко ју по ка зу ју са мо умет-
ни ци ко ји осе ћа ју по тре бу за про ме ном све та у ком ства ра ју. Је ле ни на бор ба 
је би ла бор ба за пре власт ства ра лач ког у од но су на ра за ра ју ће. У из ја ва ма, 
сту ди ја ма и есе ји ма, те о риј ским тек сто ви ма о ба ле ту, те шко да мо же мо да 
одво ји мо Је ле ну умет ни цу од Је ле не ак ти вист ки ње. Сви спи си Је ле не Шан-
тић у књи зи скуп су ма лих али зна чај них под ви га ове умет ни це, без ко јих 
би на ша сре ди на би ла там ни је ме сто за жи вот. Во де ћи чи та о ца кроз Је ле ни-
не сту ди је и есе је о ба ле ту и игри (стр. 131–346), кроз њен ба лет ски опус и 
став, књи га га упо зна је са ја сно ћом по гле да на ба лет ску умет ност у це ли ни. 

Ду пла екс по зи ци ја из ме ђу умет но сти и ре ал но сти, по мо ћу ко је је др Амра 
Ла ти фић у књи зи об ли ко вала из у зет но са др жа јан жи вот и рад при ма ба ле рине 
Је ле не Шан тић на про сто ру: сце не, спи са тељ ског ра да, у ме ди ји ма, на кон фе-
рен ци ја ма, на про сто ру ра том за хва ће них под руч ја, ра ди о ни ца ма, по ма же 
чи та о цу да са зна да ба ле ри на, ко ре о граф ки ња, глу ми ца и ре ди тељ ка Је ле на 
Шан тић по ка зу је сву ну жну чвр сти ну мо дер ног бор ца: за умет ност у бо љем 
све ту и за бо љи свет у умет но сти. Окол но сти ко је су на ме та ле да Је ле на Шан-
тић бу де за у ста вље на у умет нич ком ра ду ни су спу та ва ле ову из у зет ну умет-
ни цу да про на ђе на чин за сво је умет нич ко и ху ма но из ра жа ва ње. У књи зи 
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са зна је мо да су се пре пли та ли зна ње и ве шти на у ко ре о гра фи ја ма, спи си ма, 
на кон фе рен ци ја ма, ра ди о ни ца ма... 

Ис ку ство сте че но ра дом на ви ше пла но ва, као и су бли ми ра на са зна ња 
Је ле не Шан тић, ре зул ти ра ли су про јек том Иза до ра. На тра гу уче ња Иси до-
ре Дан кан о ан га жо ва ној умет но сти као по ли ти ци те ла с јед не стра не и 
есте ти ци са мог пле сног сцен ског је зи ка с дру ге, при ма ба ле ри на На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, ху ма нист ки ња, ко ре о граф ки ња, ре ди тељ ка, глу ми ца, 
фе ми нист ки ња и ак ти вист ки ња Је ле на Шан тић по ста ви ла је пред ста ву Иза
до ра 1992. го ди не у Бе о гра ду. Ау тор ка ли бре та и ко ре о граф ки ња Је ле на Шан-
тић, слич но као и Иси до ра Дан кан, рад у по зо ри шту у те шким дру штве ним 
окол но сти ма спро во ди као ми си ју и пре све га ху ма ни стич ки чин (стр. 349–373). 

У по гла вљу „О ба лет ској стру ци, шко ло ва њу, обра зо ва њу пле са ча“ (стр. 
375–392), Је ле на Шан тић у тек сто ви ма пи ше са ста вом ве ли ког знал ца и ње не 
ин струк ци је оди шу бри гом и па жњом за ба лет ску умет ност и ње ну бу дућ-
ност, упу ћу ју ћи на мо гућ но сти уна пре ђе ња ове „нај ком плек сни је син те зе 
умет но сти“ (стр. 5). 

О осни ва њу Цен тра за но во по зо ри ште и игру (ЦЕН ПИ) го во ри по след ње 
по гла вље књи ге (стр. 395–408) и све до чи о тра га њу за но вим на чи ном сцен-
ског из ра жа ва ња и да ва ња мо гућ но сти умет ни ци ма да ис тра жу ју но во по ље 
из ра жа ва ња кроз по крет и плес, на ор га ни зо ван на чин. Овај по ду хват отво-
рио је но ви пут за раз вој по зо ри шне умет но сти у на шој сре ди ни. Та ко уметни-
ца, ху ма ни сткиња и ак ти вист ки ња Је ле на Шан тић по ста је и ви зи о нар ка ко ја 
отва ра пу те ве за но ве на чи не из ра жа ва ња на сце ни кроз сцен ски је зик и поли-
ти ку те ла.

Књи га са др жи би о гра фи ју и би бли о гра фи ју при ма ба ле ри не Је ле не Шан-
тић, као и би о гра фи је при ре ђи ва чи це др Амре Ла ти фић и ње них са рад ни ца 
и са рад ни ка (стр. 409–429). 

Фон да ци ја Је ле на Шан тић, Гру па 484 и Ле гат Је ле не Шан тић у Исто-
риј ском ар хи ву гра да Бе о гра да (стр. 429–432) у књи зи су пред ста вље ни као 
стал на по др шка кре а тив ним и ан га жо ва ним ини ци ја ти ва ма и по ду хва ти ма. 
Ал бум са фо то гра фи ја ма (укуп но 46) по ка зу је бо гат ство жи во та Је ле не 
Шан тић, ње них умет нич ких и ми ров них ак тив но сти (стр. 433–440). Ин декс 
име на у књи зи са др жи пре ко 1300 по ме ну тих име на (стр. 441–456).

Ова књи га све до чи о жи во ту и ра ду умет ни це, и исто вре ме но до ку мен-
ту је је дан пе ри од окру же ња у ком је жи ве ла Је ле на Шан тић и ко је је ме ња ла 
из угла ху ма ни сте. 

За струч ња ке из обла сти ба лет ске умет но сти, за све ко ји се ин те ре су ју 
за сцен ски је зик, за ху ма ни сте и оне ко ји же ле да уче ка ко умет ник гле да на 
свет, књи га Жи вот без ком про ми са за умет ност и мир, Је ле на Шан тић: 
есе ји, за пи си, ко мен та ри нај бо љи је во дич.

Ма ри ја на В. Пр па Финк
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти 

pr pa fink.m@gmail.com
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Пер ко вић, Ива на Б. 87–108
Пе тар Пр ви Ка ра ђор ђе вић 141
Пет ко вић, Но ви ца 44, 51
Пет ко вић Ло зо, Ива на 145–149
Пе трић, Ве ра 31
Пе тро вић, Бо шко 32
Пе тро вић, Маг да ле на 96
Пе тро вић, Раст ко 51
Пе тро вић, Са ва 141
Пла ут 34
По по вић, Вла ди мир 12
По по вић, Јо ван Сте ри ја 29, 32, 33
По по вић Мла ђе но вић, Ти ја на 145–149
Про тић, Ви шња 81
Про шев, То ма 96
Пр па Финк, Maријана В. 9–24, 27, 150–151
Пут ник, Јо ван 26, 38

Ра ва си, Љу би ца 13, 33
Ра де та, Игор 145–149
Ра ји чић Пе рић, Све тла на 148
Рај ко вић, Или ја 96
Рај ко вић, Ми лу тин 34
Ра ки тин, Ју риј Љво вич (Юрий Льво вич 

Ра ки тин) 9–24, 26
Ра ко че вић, Се ле на 63, 64
Рах ма њи нов, Сер геј Ва си ље вич (Сер гей 

Ва сильевич Рах ма ни нов) 96
Ри бић, Ро ма на 77
Ри кор, Пол (Paul Ri co e ur) 45
Ри стов ски, Љу би ца М. 137–144
Рњак, Ду шан Д. 137–144
Ро у ли, Џе ни фер (Jen ni fer Row ley) 119, 121
Руш ски, Ва си лиј Ва си ље вич 28

Са вић, Ва са 143
Са вић, Јо ца 138, 139, 140, 141, 142, 143
Са вић, Ми лан 141
Са вић, Не ма ња 96
Са вић, Свен ка Л. 125–136
Сво бо да, Бо гу мил (Bo gu mil Svo bo da) 76
Сво бо да, Јо сиф (Jo sef Svo bo da) 77
Се зан, Пол (Paul Cézan ne) 112
Си мо нов, Кон стан тин Ми хај ло вич (Кон-

стан тин Ми хайло вич Си мо нов) 35
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Си мо но вић, Ма ри ја 148
Сја о генг, Љу (Liu Xi a o geng) 92, 96
Сја о јен, Џу (Zhou Xi aoyan ) 97
Сја о јунг, Чен (Chen Xi aoyon g) 105
Сја о пинг, Јенг (Yang Xi a o ping) 92, 96
Ско лон, Рон (Ron Scol lon) 89
Сла вен ски, Јо сип 147, 148
Со фо кле 148
Спа со је вић, Не да 46
Ста ни слав ски, Kонстантин Сер ге је вич 

(Kонстантин Сер ге е вич Ста ни слав-
ский) 9, 10, 18, 25, 28, 41

Стар чић, Вик тор 30
Стен, Јан (Jan Steen) 19
Сте фа но вић, Ана 145–149
Сто ја но вић, Гор да на 76, 78, 79, 80, 81, 82
Сто ја но вић, Пе тар 77
Сто ја но вић Но ви чић, Дра га на П. 109–124
Стринд берг, Јо хан Ав густ (Jo han Au gust 

Strind berg) 46
Су јућ Ви то ро вић, Ми ра 127, 134

Та ба ков, Урош 93
Таг, Фи лип (Phi lip Tagg) 102
Тај че вић, Мар ко 96
Та љо ни, Ма ри ја (Ma rie Ta gli o ni) 68
Та мин џић, Бо ро 96
Тан, Дун (Dun Tan) 105
Та со вац, Пре драг 46
Та тић, Бран ко 11
Те о до рес, Ди ја на (Di a na The o do res) 66, 67
Тер Борх, Ге рард (Ge rard ter Borch) 19
Тинг Ту ми, Сте ла (Stel la Ting-To o mey) 89
Ти ци јан, Ве че ли (Ti zi a no Ve cel lio) 112
То кин, Бо шко 46
Тол стој, Лав Ни ко ла је вич (Лев Ни ко ла-

е вич Тол стой) 19
То шић, Ми лан 35

Ћи рић, Ма ри ја М. 145–149

Фин ци, Ели 33
Фло ров ски, Ге ор гиј Ва си ље вич (Ге ор гий 

Ва сильевич Фло ров ский) 100

Фукс, Ро берт (Ro bert Fuchs) 76, 81

Хан, Ба о лин (Ba o lin Han) 91, 92
Хан, Динг (Ding Han) 92, 96
Хан, Куо Ху енг (Kuo-Hu ang Han) 104
Ха на у ска, Бо ри во је 25–42
Ха џић, Ан то ни је 140, 141
Хел вег, Ким (Kim Hel weg) 118
Хер ге шић, Иво 46
Хо дел, Ро берт (Ro bert Ho del) 146

Це дунг, Мао (Mao Ze dong) 95
Цр њан ски, Ми лош 43–62

Чет ман, Сеј мур (Seymo ur Chat man) 45
Че хов, Ан тон Па вло вич (Ан тон Па вло вич 

Че хов) 11, 17
Че хов, Мајкл (Ми ха ил Алек сан дро вич 

Че хов) 26, 37, 38
Чи плић, Бог дан 11, 32, 33, 34, 35, 39
Чун лин, Мо (Мо Chun lin) 92, 96

Џанг, Ју е нинг (Yuan ning Zhang) 87–108
Џао, Ји фан (Yifan Zhao) 92, 96
Џо вит, Де бо ра (De bo rah Jo witt) 66, 70, 74
Џу, Ђинг (Jing Zhou) 97
Џу, Ји веј (Yiwei Zhou) 102

Шан тић, Је ле на 127, 150–151
Шао, Ен (En Shao) 93
Шарл, Лу и за 138, 139, 143
Ше бор, Ка рел (Ka rel Še bor) 77
Шек спир, Ви ли јам (Wil li am Sha ke spe a re) 

142, 143
Ше не бек, Ху бер тус фон (Hu ber tus von 

So ne bek) 111
Ши лер, Фри дрих (Fri e drich Schil ler) 138
Шквар кин, Ва си лиј Ва си ље вич (Ва си лий 

Ва сильевич Шквар кин) 32
Шо ба јић, Дра ган 111
Шу ва ко вић, Ми шко 29, 44

Ре ги стар са чи ни ла
Та тја на Пив нич ки Дри нић
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ  
ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА СЦЕНСКЕ  

УМЕТНОСТИ И МУЗИКУ
Редакција Зборника Матице српске за сценске уметности и музику 

прима оригиналне радове за рубрику СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ; 
СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ и рубрику ПРИКАЗИ.

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

Радови који су већ објављени или су послати за објављивање у други 
ча сопис не могу бити прихваћени.

Објављују се и радови писани на страним језицима. Језик мора бити 
исправан у погледу граматике и стила.

Сваки аутор из наше земље, уколико жели да му се рад објави на енгле-
ском језику, мора сам да се побрине за квалитетан превод. Језик мора бити 
исправан у погледу граматике и стила.

Напомене (фусноте) се дају при дну стране у којој се налази комента-
рисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, 
назнаке о коришћеним изворима (на пример научној грађи, приручницима) 
итд., али не могу бити замена за цитирану литературу.

Фусноте дати у изворном облику, и одмах поред, у загради, превод фу-
сноте на енглески језик.

Такође и у фуснотама дати пуно име и презиме наведеног аутора 
Kомплетно упутство Библиографска парентеза и Цитирана литера

тура су у прилогу.
Све радове слати у електронској верзији на CD-у или електронском 

поштом а истовремено и у штампаном примерку на адресу Уредништва:
Марта Тишма, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 

Матица српска; 21000 Нови Сад, ул. Матице српске 1
E-mail: mtisma1@maticasrpska.org.rs
Рад на српском треба да буде написан ћирилицом. 
У Зборнику се примењују искључиво правила Правописа Матице српске.
Сви радови било да су из наше земље или иностранства треба да су на -

писани у Microsoft Word (doc. ili rtf) формату, оптималне дужине (укључујући 
сажетак на српском и резиме на енглеском, кључне речи, слике, табеле, црте-
же и друге прилоге) од једног ауторског табака (до 4000 речи); 

Врста слова Times New Roman; проред 1,5; величина слова (фонт): 12. 
Раду приложити и сажетак до 10 редака на српском и резиме на енглеском 

(може и на српском па ће га редакција превести) или једном од распрострање-
них језика на око пола куцане стране текста, са четири до шест кључних речи 
у прореду 1 величине, величина слова 10.

Страна имена у раду писати онако како се изговарају, с тим што се при 
првом навођењу у загради име даје изворно.
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Илустративни прилози уз радове (нотни примери, фотографије, цртежи, 
табеле,...) објављују се црно-бели са називом прилога. Аутор треба да озна-
чи место прилога у тексту.

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

Списак свих илустрација приложити уз рад.
Све радове оцењују два рецензента, а по потреби и више њих.
Када рукопис буде прихваћен, аутор ће бити обавештен о приближном 

времену објављивања. 
Уз примерак одштампаног зборника сваки аутор добија и 20 сепарата.
Аутор треба уз сваки послати рад да наведе своје име и презиме, научно 

звање, институцију у којој је запослен и њено седиште, своју адресу станова-
ња, електронску адресу и бројеве телефона.

Рукописи се не враћају аутору. 

Библиографска парентеза
Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира, наведен 
на крају рада, састоји се од отворене заграде, презименa ау тора (малим вер-
залом), године објављивања рада који се цитира, те ознаке странице са које 
је цитат преузет и затворене заграде. Презиме аутора наводи се у изворном 
облику и писму. На пример:

(ивић 1986: 128) за библиограф ску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које 
се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између њих ставља 
се црта, на пример:

(ивић 1986: 
128–130)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које се 
односе на странице у цитираном раду, одвајају се запетом, на пример:

(ивић 1986: 
128, 130)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

Уколико је реч о страном аутору, презиме jе изван парентезе пожељно 
транскри бовати на језик на коме је написан основни текст рада, на пример 
Џ. Марфи за James j.Murphy, али у парентези презиме треба давати према 
изворном облику и писму, нпр.

(murPhy 1974: 95) за библиографску 
јединицу:

murPhy, James J. Rhetoric in the Middle Ages: A History 
of Rhe torical Theory from Saint Augustine to the Renais
sance. Berkeley: University of California Press, 1974.
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Када се у раду помиње више студија које је један аутор публиковао исте 
године, у тек стуалној библиографској напомени потребно је одговарајућим 
азбуч ним словом прецизирати о којој је библиографској одредници из конач-
ног списка литературе реч, на пример (МurPhy 1974а: 12).

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој библио-
графској напомени наводе се презимена прва два аутора, док се презимена 
осталих аутора замењују скраћени цом и др.:

(ивић, клајн 
и др. 2007)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле, Иван Клајн, Митар Пешикан, Брани-
слав Брборић. Српски језички приручник. 4. изд. 
Београд: Београдска књига, 2007.

Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафразиран, у тексту-
ал ној библио графској напомени није потребно наводити презиме аутора, 
нпр.:

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из те области 
срочио је бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој половини XI века.

Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о 
сва ком следећем раду треба одвојити тачком и запетом, нпр. (Белић 1958; сте
вановић 1968).

Ако је у тексту, услед немогућности да се користи примарни извор, пре-
узет навод из секундарног извора, у парентези је неопходно уз податак о ауто-
ру секун дарног извора навести и реч: према).

„Усменост“ и „народност“ бугарштица Ненад Љубинковић доводи у везу са при-
лагођеношћу средини (према килиБарда 1979: 7).

Цитирана литература

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном Цити
рана литература. У том одељ ку разрешавају се библиографске парентезе 
скраћено наведене у тексту. Библиографске јединице (рефе ренце) наводе се 
по азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора како је 
оно наведено у парентези у тексту. Прво се описују азбучним редом прези мена 
првог или јединог аутора радови објављени ћирилицом, а затим се опи сују 
абецедним редом презимена првог или јединог аутора радови објављени лати-
ницом. Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви ре  дови 
осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).

Цитирана литература наводи се према стандарду за цитирање Мати-
це српске (МСЦ):

Мо но граф ска пу бли ка ци ја:
презиМе, име ауто ра, име и пре зи ме дру гог ауто ра. На слов књи ге. По да  так 

о име ну пре во ди о ца, при ре ђи ва ча, или не кој дру гој вр сти аутор ства. По да так 
о из да њу или бро ју то мо ва. Ме сто из да ва ња: из да вач, го ди на из да ва ња.



160

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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