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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 Lebovics P.

КА ТА ЛИН М. КА ИЧ
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

ПАЛ ЛЕ БО ВИЋ, ПО ЗО РИ ШНИ РЕ ДИ ТЕЉ

СА ЖЕ ТАК: Пал Ле бо вић, отац срп ског пи сца је вреј ског по ре кла Ђор ђа Ле бо ви ћа, 
из ме ђу два свет ска ра та у Сом бо ру је за јед но са ди ри ген том и му зич ким пе да го гом 
др Ла јо шем Ки шом и ко ре о гра фом Ге зом Лан да у ом по ста вио на сце ну ве ћи број опере-
та на ма ђар ском је зи ку, не ко ли ко ба ле та и јед ну пан то ми му. Пред ста ве су из во ђе не на 
сце ни град ског те а тра. С об зи ром на то да та да шња власт ни је омо гу ћи ла отва ра ње јед ног 
про фе си о нал ног ма ђар ског те а тра, ове ама тер ске пред ста ве би ле су за ме на истог. Пред-
ста ве су игра не ви ше пу та, њи хов број је ва ри рао из ме ђу де сет и пет на ест из во ђе ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Пал Ле бо вић, ре ди тељ, Сом бор, по зо ри шне пред ста ве на ма-
ђар ском је зи ку, 1919–1939.

Овај рад о оцу из вр сног и зна ме ни тог срп ског пи сца је вреј ског по-
ре кла ХХ ве ка Ђор ђа Ле бо ви ћа при ка зу је ње го ву, до сад не ис тра же ну, 
по зо ри шну де лат ност у Сом бо ру из ме ђу два свет ска ра та. Пал Ле бо вић 
(Le bo vics Pál) ро ђен је у Апа ти ну 2. ав гу ста 1903. го ди не. По чет ком два-
де се тих го ди на из род ног ме ста пре се лио се у Сом бор, и па ра лел но са 
чи нов нич ком слу жбом био је укљу чен у кул тур ни жи вот гра ђан ске 
ели те, пре све га Ма ђа ра. Ње го во де ло ва ње је би ло фо ку си ра но на по-
зо ри шну де лат ност и на не го ва ње ви со ко ква ли тет не му зич ке кул ту ре 
гра да на чи јем че лу је био др Ла још Киш (dr. Kiss La jos). Ла још Киш 
је био ро ђе ни Сом бо рац и на кон за вр ше них му зич ких сту ди ја вра тио 
се у свој род ни град. По стао је пр ви ди рек тор му зич ке шко ле, ди ри-
го вао је ама тер ским ор ке стром (Műkedvelő Ze ne kar), ко ји је осно ван 
од мах на кон за вр шет ка ра та, 1918. го ди не, а био је и хо ро во ђа не са мо 
ма ђар ских пе вач ких дру шта ва већ и хо ра пра во слав не Цр кве Све тог 

1 som bor33@yahoo.com
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Ђор ђа. Тај цр кве ни хор је из ме ђу два свет ска ра та под ње го вим ди ри-
го ва њем осво јио ве ли ки број на гра да на так ми че њи ма ши ром зе мље. 
Кра јем ма ја 1931. го ди не, ка да је сом бор ски хор пра во слав не цр кве бе-
ле жио свој ју би леј – ше зде сет го ди на по сто ја ња – др Ла још Киш је не 
са мо ди ри го вао хо ром већ је био и глав ни ор га ни за тор тро днев не му-
зич ке ма ни фе ста ци је. На све ча но сти ма су уче ство ва ли хо ро ви из свих 
кра је ва та да шње др жа ве, укуп но њих 21. То тро днев но так ми че ње пре-
но сио је и Ра дио Бе о град, а на отва ра њу је при су ство вао и та да шњи 
епи скоп бач ки др Ири неј Ћи рић (Napló, 29. V 1931, 5). То је био раз лог, 
из ме ђу оста лог, и то ме што је у дру гој по ло ви ни 1939. го ди не Киш био 
по ста вљен за хо ро во ђу Ака дем ског хо ра Ју го сла ви је, а по стао је и за-
ме ник ди рек то ра Му зич ке шко ле „Стан ко вић“ у Бе о гра ду. По том је, 
из ме ђу 1941. и 1944. го ди не, био ди рек тор му зич ког кон зер ва то ри ја у 
Но вом Са ду. На кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та пре се лио се у Ма-
ђар ску, где је по стао бли ски са рад ник свет ски при зна тог ма ђар ског 
ком по зи то ра и пе да го га Зол та на Ко да ља (Kodály Zoltán) при Ма ђар ској 
ака де ми ји (Magyar Tudományos Akadémia). Киш се про сла вио и као 
на уч ни рад ник – по чев од 1938. го ди не, при ку пио је пре ко три хи ља-
де из вор них на род них пе са ма, не са мо ма ђар ске већ и срп ске, хр ват ске, 
сло вач ке, бу гар ске и тур ске. 

По по врат ку у Сом бор, Пал Ле бо вић је од мах по стао бли ски са рад-
ник Ла јо ша Ки ша и при кљу чио се оној гру пи Сом бо ра ца ко ји су, због 
не до стат ка ма ђар ског про фе си о нал ног те а тра, све срд но и не у мор но 
ра ди ли на раз ви ја њу по зо ри шног ама те ри зма на ма ђар ском је зи ку. Тај 
на пор се ве о ма бр зо по ка зао као вре дан тру да јер су, на ро чи то од по чет-
ка три де се тих го ди на, ама тер ске по зо ри шне пред ста ве на ма ђар ском 
је зи ку, што се ти че ква ли те та, до се гле ве о ма ви сок ни во, ко ји је био 
свој ствен са мо про фе си о нал ним из во ђа чи ма. Ства ра о ци тих про дук-
ци ја – на рав но осим глу ма ца ама те ра – би ли су Пал Ле бо вић, као ре ди-
тељ а че сто и као му зич ки са рад ник-ком по зи тор и сцен ски из у ми тељ, 
др Ла још Киш, као ди ри гент, с вре ме на на вре ме, др Ја нош Ми лер (dr. 
Müller János) и Јо жеф Ко ва лов ски (Ko va lovszky József), као са рад ни ци 
ре ди те ља, и Ге за Лан дау (Lan dau Géza), ко ре о граф. У му зич ким пред-
ста ва ма, глум ци су би ли ујед но и из ван ред ни хор ски пе ва чи, па ни је 
чу до што су по зо ри шна из во ђе ња би ла пр вен стве но опе рет ске пред ставе, 
тра ди ци о нал но оми ље не и код срп ске а, на рав но, и код ма ђар ске пу бли-
ке, још од вре ме на њи хо вог по ја вљи ва ња у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. 

По зо ри шну тра ди ци ју у не ка да шњем се ди шту Бач ко-бо дро шке 
жу па ни је упри ли чи ли су фра њев ци у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка. Са 
си гур но шћу зна мо да је Бо да Ге дард (Ge dar dus Bo da), про фе сор грама-
ти ке и ху ма ни стич ких на у ка, са сво јим уче ни ци ма из ме ђу фе бру а ра 
и апри ла 1779. го ди не при ре дио пред ста ву под на зи вом Co me o dia de 
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adolescente, a ђа ци Ан дра ша Вуковићa (Vu ko vich András), про фе со ра 
син так се, 24. ја ну а ра 1781. го ди не на сту пи ли су у ре фек то ри ју му са 
пред ста вом Declamatio jovialis (Pintér 1993: 132). 

Пр ве ма ђар ске пред ста ве у из во ђе њу јед не про фе си о нал не тру пе 
да ти ра ју из 1825. го ди не ка да је глу мач ка дру жи на из Се кеш фе хер ва ра 
(Székes fehérvár) би ла по зва на ка ко би до при не ла ве ли чан стве но сти усто-
ли че ња ве ли ког жу па на Бач ко-бо дро шке жу па ни је. Глум ци су сти гли 
у град кра јем ма ја, а из ве ли су де сет пред ста ва у пр вој по ло ви ни ју на. 
По чев од се дам де се тих го ди на XIX ве ка, про фе си о нал не ма ђар ске 
пу ту ју ће тру пе су по ста ле ре дов ни по се ти о ци гра да за јед но са Срп ским 
на род ним по зо ри штем. Ве о ма бр зо је удру же ним сна га ма Ср ба и Ма-
ђа ра усле ди ла из град ња и дан-да нас пре кра сне по зо ри шне згра де, чије 
је отва ра ње би ло 25. но вем бра 1882. го ди не. До из град ње по зо ри шног 
зда ња, пред ста ве су игра не у са ли ка фа не „Слон“ (Elefánt) у ве ли кој 
са ли град ског хо те ла, а у лет њим ме се ци ма у тзв. лет њим аре на ма, а 
у из у зет ним при ли ка ма у ве ли кој са ли жу па ниј ске згра де.

Му зич ка де ла као што су би ла на род ни ко ма ди са пе ва њем, а ка сније 
опе рет ске пред ста ве, чи ни ла су је згро ре пер то а ра ма ђар ских путу ју ћих 
тру па све до 1918. го ди не. Ти жан ро ви су би ли ве о ма оми ље ни и код срп-
ске пу бли ке. На ре пер то а ру Срп ског на род ног по зо ри шта они су има ли 
сво је ме сто и на кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра да – Кнегињачардаша 
(Csárdáskirálynő), ГрофицаМарица (Maricagrófnő), Стамболскаружа 
(Sztambulrózsája), ЛепаХелена (SzépHeléna), Циганскаљубав (Cigánysze-
relem) итд. У при лог оми ље но сти тог му зич ког жан ра код срп ске пу бли-
ке го во ри и чи ње ни ца да је у ле то 1908. го ди не у Бе о град би ла по зва на 
тру па Ка ро ља Пол га ра (Polgár Károly) ка ко би из ве ла не ко ли ко опе рет ских 
пред ста ва, што је и учи ње но на ве ли ко за до вољ ство пу бли ке. То го стова-
ње је за бе ле же но и на стра ни ца ма ли ста Политика (Каић 1997: 411–416). 

Ка ко је на кон 1927. го ди не би ло очи глед но да се не ће фор ми ра ти 
ма ђар ски те а тар ни у Су бо ти ци ни у Сом бо ру, по зо ри шни ама те ри зам 
је по стао по сте пе но на до ме стак про фе си о нал ном ма ђар ском те а тру у 
оба гра да, па и ши ре. У Су бо ти ци је „Неп кер“ („Népkör“) био сте ци ште 
та квог де ло ва ња а у Сом бо ру пе вач ко дру штво ма ђар ске ка си не ко је 
је осно ва но још 1862. го ди не, по том Ма ђар ско пе вач ко дру штво за на-
тли ја (Magyar Ipa ros dalárda), те Ама тер ски ор ке стар под ру ко вод ством 
Ла јо ша Ки ша. На осно ву по да та ка у пу бли ка ци ји Bo kréta  (Букет) изда-
те 1940. го ди не и ко ја об у хва та при каз ком плет ног де ло ва ња ма ђар ских 
ама те ра Бач ке, мо же се за кљу чи ти да је Сом бор био ме ђу пр вим гра-
до ви ма на кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та где се по ја вио по зо ри шни 
ама те ри зам. На и ме, већ на кра ју 1918. го ди не из ве де на је пред ста ва 
под на сло вом Алиби, а од мах за тим и опе ре та Хен ри ка Бер теа (Hen rik 
Ber te) Tридевојчице (Háromakislány). 
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Пре се лив ши се у Сом бор, Пал Ле бо вић се од мах при кљу чио ра ду 
пе вач ког дру штва град ске ка си не (Kaszinó Egyle ti Dalárda), а по стао је 
и члан ње го вог управ ног од бо ра. Пре то га у свом род ном гра ду Апати-
ну као сред њо школ ски ђак, при ли ком отва ра ња ђач ког до ма, по ста вио 
је на сце ну по зо ри шно де ло Едеа Си гли ге ти ја (Szi gli ge ti Ede) Tolonc
(Протераник). До шав ши у Сом бор, као „сцен ски ре ди тељ“ сцен ски је 
упри ли чио, и то, ка ко је на ве де но, ве о ма успе шно, му зич ку про дук-
ци ју Едеа До на та (Donáth Ede) Szulamit (Суламит). По на во ди ма не ких 
из во ра, До нат је сам ди ри го вао на пре ми је ри. 

У сво јим се ћа њи ма, зна ме ни ти вој во ђан ски ма ђар ски пи сац Ја нош 
Хер цег (Her ceg János), ко ји је та ко ђе ак тив но су де ло вао у та да шњем 
јав ном и кул тур ном жи во ту гра да, ис та као је ка ко су по ред ре дов ног 
го сто ва ња Срп ског на род ног по зо ри шта кул тур на удру же ња сом бор-
ских Ма ђа ра све срд но на ста вља ла и сво ју по зо ри шну тра ди ци ју. Чи-
нов нич ки ста леж се оку пљао око град ске ка си не, док су за на тли је има-
ли не са мо свој хор већ и удру же ње ко је се фо ку си ра ло на из во ђе ње пре 
све га на род них ко ма да са пе ва њем (népszínmű), ко ји су би ли ве о ма 
оми ље ни све до Пр вог свет ског ра та и код ма ђар ске и код срп ске пу бли-
ке. Ама тер ска дру штва су у ства ри има ла сва ка свој жа нр пред ста ве: 
гра ђан ски опре де ље ни су се при кло ни ли опе рет ским пред ста ва ма, ба-
ле ту и пан то ми ми. 

По зо ри шни жи вот у 1927. го ди ни био је за и ста зна ча јан не са мо у 
Сом бо ру већ и у Су бо ти ци и Но вом Са ду, и у још не ко ли ко вој во ђан-
ских гра до ва. На и ме, ове го ди не је за бе ле же но го сто ва ње по зо ри шне 
трупе Мак са Рај нхар та (Max Re in hardt). Сре ди ном ма ја тру па је у град-
ском по зо ри шту, ка ко се на во ди, из ве ла две „са вр ше не“ пред ста ве.

Ја нош Хер цег у свом освр ту на по зо ри шна до га ђа ња у Сом бо ру, 
у сво јој књи зи Régidolgainkról (Нашастарапосла) штам па ној 1993. 
го ди не, из ме ђу оста лог спо ми ње и јед ну не до вр ше ну ре жи ју Па ла Ле-
бо ви ћа у окви ру Жен ског је вреј ског дру штва (Zsidó Nőegylet). На и ме, 
град ска власт ни је да ла до зво лу за из во ђе ње ко ма да ДрKoн(Dr.Kohn) 
је вреј ског ау то ра Мак са Нор да уа (Max Nor dau) под из го во ром да се 
пред ста ва при пре ма на ма ђар ском а не на срп ском је зи ку. Окол но сти 
за бра не су ме ђу тим мно го сло же ни је. 

Као што на ве дох, 1927. го ди на је би ла из у зет на ка да је у пи та њу 
по зо ри шни жи вот у гра ду. По ред тру пе Мак са Рај нхар да и у Сом бо ру 
и у Су бо ти ци за бе ле же но је још јед но ино стра но го сто ва ње. По чет ком 
тре ће де ка де ма ја днев ни су бо тич ки лист BácsmegyeiNapló (Дневник 
Бачкежупаније) на ја вио је го сто ва ње пре сти жног „пред став ни ка ру ске 
по зо ри шне кул ту ре“ по име ну „Ха ли мах“ и у Сом бо ру и у Су бо ти ци. 
По зи ва ју ћи се на чла нак об ја вљен у ме сном ли сту Som bo ri Újság (Сом-
борске новине), Ја нош Хер цег је у свом се ћа њу на вео ка ко је ово го сто вање 
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би ло на до ме стак за бра ни из во ђе ња пред ста ве ДрКон, што ни је тач но. 
„Ха ли мах“ је био на ју го сло вен ској тур не ји 1927. го ди не, а Сом бор је 
био је дан од мно гих ус пут них гра до ва ко ји је имао при ли ку да се упо-
зна са про дук ци ја ма ове дру жи не. Из ве де не су три пред ста ве у град ском 
те а тру. То го сто ва ње ни је има ло ни ка кве ве зе са за бра ном из во ђе ња 
дра ме ДрКон од стра не је вреј ске мла де жи.

Ре кон струк ци јом до га ђа ња, окол но сти у ве зи са овом за бра ње ном 
пред ста вом, чи ји је ре ди тељ тре ба ло да бу де Пал Ле бо вић, у ве ли кој 
ме ри мо же мо раз ја сни ти по мо ћу об ја вље ног из ве шта ја на осно ву пи-
са ња DélmagyarországiLapszemle-а (Јужноугарскиизвештај) ок то бра 
1928. го ди не. Ку ца ни при ме рак из ве шта ја се од но си, из ме ђу оста лог, 
на сом бор ску по ли ци ју у чи јој су над ле жно сти би ла и из да ва ња ра зних 
до зво ла ама тер ским дру жи на ма. У овом кон крет ном слу ча ју, оне су 
се од но си ле на пред ста ве Кнегињачардаша и ДрКон. На кон за бра не 
ДрКона, Сом бор ци су по сла ли мол бу и у Бе о град, и то Ми ни стар ству 
про све те. Оно је одо бри ло из во ђе ње пред ста ве Кнегињачардаша, док је 
мол ба је вреј ске мла де жи би ла од би је на. На кон то га сом бор ски Је вре ји 
су се обра ти ли пред сед ни ку Је вреј ске оп шти не Бе о гра да, тра же ћи од 
ње га да из ви ди си ту а ци ју око те за бра не. Ње му је би ло обе ћа но да ће се 
за бра на по ву ћи. Ме ђу тим, 1. ок то бра 1928. го ди не сом бор ско је вреј ско 
жен ско удру же ње до би ло је уред бу Ми ни стар ства уну тра шњих по сло-
ва ко јом се ста вља ван сна ге обе ћа на до зво ла Ми ни стар ства про све те. 

На осно ву по да та ка из на ве де ног Јужноугарскогизвештаја дâ се 
за кљу чи ти да је го сто ва ње ру ске је вреј ске тру пе „Ха ли мах“ 1927. године 
у ства ри ути ца ло на сом бор ску је вреј ску мла деж и на Па ла Ле бо ви ћа, 
ка ко би то ком 1928. го ди не по ста ви ли на сце ну дра му Мак са Нор да уа 
ДрКон.

Овај по ку шај го во ри у при лог то ме ка ко је отац Ђор ђа Ле бо ви ћа 
био ве о ма до бро упо знат са по зо ри шним тен ден ци ја ма свог вре ме на, 
као и са са вре ме ним по зо ри шним пи сци ма. На и ме, Макс Нор дау, чија 
је по ро ди ца би ла по ре клом из Пољ ске, ро дио се у Пе шти 1849. го ди не, 
био је ле кар, пи сац, но ви нар, фи ло зоф ко ји је по чев од 1880. го ди не па 
све до сво је смр ти жи вео у Па ри зу, а де ла је пи сао на не мач ком је зи ку. 
Дра му ДрКон је на пи сао 1898. го ди не. Де ло је на ма ђар ски је зик пре-
вео Фе ренц Ле ви (Löwy Fe renc) 1920. го ди не. На ме ра Па ла Ле бо ви ћа да 
по ста ви на сце ну овај ко мад би ла је ме ђу пр ви ма у та да шњој Угар ској. 
На и ме, пре ми је ра у Бу дим пе шти је одр жа на тек 14. ју на 1933. го ди не, 
а би ла је од мах и за бра ње на. Раз лог то ме, ка ко је пи са но 17. ју на у днев-
ном ли сту Az Est (Вечерњилист), би ла је не са мо фа бу ла ко ма да већ и 
на чин по ста вља ња на сце ну. Кри ти чар је сма трао ка ко то де ло из дру-
штве них и ре ли гиј ских аспек та су ви ше оштро и не при ја тељ ски су прот-
ста вља хри шћан ски и је вреј ски по глед на свет, те би то мо гло иза звати 
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по мет њу у глав ном гра ду, и уз др ма ти по сто је ћи мир ме ђу ста нов ни-
штвом. Ве ћи на кри ти ча ра бу дим пе штан ских ли сто ва сло жи ла се са 
та квом кон ста та ци јом, и сма тра ла да је дра ма Мак са Нор да уа у ства ри 
„јед на жа ло сна игра о аси ми ла ци ји“. Из у зе так је би ло ми шље ње ко мен-
та то ра ли ста BudapestiHirlap (Будимпештанскилист) који је у рубри-
ци „Művészet“ („Умет ност“) одао ве ли ко при зна ње из во ђе њу ко ма да.

Мо же се, да кле, за кљу чи ти да је Пал Ле бо вић у сво јој на ме ри да се 
у Сом бо ру из ве де де ло зна ме ни тог је вреј ског ау то ра ко ји је сво је време-
но био ве ли ки про тив ник аван гард не умет но сти, пред у хи трио сво је 
ве ле град ске са вре ме ни ке. 

Ал ма нах Bo kréta  из 1940. го ди не, иа ко је био по све ћен ама тер ском 
ра ду Ма ђа ра у Бач кој из ме ђу два свет ска ра та, не са др жи по дат ке о је-
вреј ском удру же њу, ни ти спо ми ње са рад њу са Па лом Ле бо ви ћем. 

На осно ву при ку пље них из вор них по да та ка, мо гу ће је у круп ним 
цр та ма ре кон стру и са ти по зо ри шну де лат ност Па ла Ле бо ви ћа у Сом бо-
ру из ме ђу два свет ска ра та. По ла зна тач ка ис тра жи ва ња је би ла ро ман 
Ђор ђа Ле бо ви ћа Sem per idem – стра не 216–217 и 224–225. Ар хи ва град-
ске ка си не нај ве ћим де лом је уни ште на на кон Дру гог свет ског ра та. 
Сом бор ске но ви не на ма ђар ском је зи ку из тог вре ме на су спо ра дич но 
са чу ва не: нај ви ше по да та ка смо ус пе ли са ку пи ти из су бо тич ког днев-
ног ли ста BácsmegyeiNapló – ка сни је са мо Napló (Дневник).

Опи су ју ћи свој од нос пре ма „мад мо а зел“ ко ја је Ђор ђу Ле бо ви ћу 
пре да ва ла фран цу ски је зик, пи сац на по ми ње и то ка ко је пре ма ње му, 
због оца, на став ни ца фран цу ског је зи ка има ла по се бан од нос: „Твој отац 
је сја јан ре ди тељ“, го во ри ла би са ус хи ће њем. „Гле да ла сам све ње го-
ве пред ста ве […] ви ше пу та” (Lebović 2006: 216.). 

Де таљ ни је по дат ке о ре ди тељ ском ра ду сво га оца Ле бо вић спо ми-
ње у кон тек сту јед не по се те оцу – при ли ком раз во да ста ри ји брат је 
остао са оцем, а Ђор ђе је био до де љен мај ци – ка да је ње го ва дру га су-
пру га Ма ри ја Уј ке ри (Újkéri Mária) сла ви ла свој ро ђен дан, а на просла-
ву је био по зван и ма ли Ђор ђе. Пре ве че ре Ђор ђе и отац су се по ву кли 
у рад ну со бу. Ње ни зи до ви су би ли об ло же ни пла ка ти ма, та бло и ма, 
фо то гра фи ја ма и ло во ро вим вен ци ма у ве зи с по зо ри шним пред ста ва ма 
ко је је Пал Ле бо вић по ста вио на сце ну, и то: Babaház (Кућалутака) 
– 1927, Diótörő (Крцкоорашчић) – 1931, Bahcsiszerájiszökőkút (Бахчи-
сарајскафонтана) – 1933, János Vitéz (ВитезЈанош) – 1934, но ви та бло 
пред ста ве SzeszélyesBelzebub (КаприциозниБелзебуб) – 1937. (Lebović 
2006: 224). Ова по след ња про дук ци ја би ла је „пле сна пан то ми ма“ за 
ко ју је му зи ку ком по но вао та ко ђе Пал Ле бо вић. Исто вре ме но, „Ње го-
вом пре ми је ром је отво ре на об но вље на по зо ри шна згра да“ (Lebović 
2006: 225). Ова чи ње ни ца у ве зи са отва ра њем об но вље не по зо ри шне 
згра де го во ри у при лог то ме да је отац Ђор ђа Ле бо ви ћа сво је вре ме но 
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био ве о ма при знат, по што ван и це њен по зо ри шни по сле ник у Сом бо ру 
као ре ди тељ ма ђар ских по зо ри шних пред ста ва. Оне су у не до стат ку про-
фе си о нал ног ма ђар ског те а тра би ле ве ри фи ко ва не од стра не гра да као 
про фе си о нал не сцен ске из вед бе, па су за то до би ле мо гућ ност да се из-
во де на сце ни град ског по зо ри шта, а не са мо на сце ни град ске ка си не. 

На кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та у Сом бо ру, као и у ве ће ни 
вој во ђан ских гра до ва и се ла, фор ми ра на су ама тер ска по зо ри шна удру-
же ња, ко ја су, у не до стат ку про фе си о нал них, би ла на ста вља чи сто го-
ди шње по зо ри шне тра ди ци је вој во ђан ских Ма ђа ра. Нај зна чај ни ја по-
зо ри шна оства ре ња, ка да је у пи та њу ама те ри зам из ме ђу два свет ска 
ра та, на ста ла су у Су бо ти ци и у Сом бо ру. Уло гу про фе си о нал ног позо-
ри шта у Су бо ти ци пре у зе ли су „Неп кер“, а у Сом бо ру град ска ка си на 
и ама тер ски ор ке стар под ру ко вод ством Ла јо ша Ки ша, ко ји је вра тив-
ши се у свој род ни град био је дан од нај а гил ни јих по кре та ча и но си лац 
му зич ког жи во та Сом бо ра. Ње го во ак тив но су де ло ва ње у кре и ра њу 
нај сло же ни јих му зич ких пред ста ва, као што су би ле Кнегињачардаша, 
ГрофицаМарица и Слепимиш, до при не ло је, за јед но са ре ди тељ ским 
ра дом Па ла Ле бо ви ћа и ко ре о гра фа Ге зе Лан да уа, да су те по зо ри шне 
про дук ци је вр хун ски оце ни ли кри ти ча ри и сом бор ска пу бли ка. До каз 
то ме је да је сва ка њи хо ва за јед нич ка сцен ска по став ка има ла ви ше од 
де сет из во ђе ња на сце ни град ског те а тра. 

На осно ву по да та ка из ал ма на ха из 1940. го ди не, пр ви ре ди тељ ски 
рад Па ла Ле бо ви ћа је би ло већ спо ме ну то му зич ко де ло Едеа До на та 
Суламит. Ори ги нал те опе ре се ве зу је за име Авра ма Голд фа де на 
(Gold fa den Ábrahám) и тек сто пи сца Емануелa Деј вид со на (Ema nuel 
Da vid sohn), а Сом бор ци су има ли при ли ку да је ви де пр ви пут 24. но-
вем бра 1899. го ди не у из вед би пу ту ју ће ма ђар ске по зо ри шне тру пе под 
ру ко вод ством ди рек то ра Фе рен ца Де ака (Deák Fe renc), a до за вр шет ка 
Пр вог свет ског ра та она је из ве де на бли зу пет на ест пу та (Káich 1975: 
48, 100). То де ло је би ло ве о ма по пу лар но ши ром Угар ске из ме ђу 1899. 
и 1928. го ди не. По не ким про це на ма, игра но је ви ше од пет сто пу та. 
Том успе ху ка сни је је до при нео Еде До нат за јед но са ди рек то ром јед-
ног пу ту ју ћег по зо ри шног ан сам бла, Ал бер том Ке ве ши јем (Kövessy 
Al bert), ко ји је пре ра дио текст. 

Што се ти че ба лет ске пред ста ве Крцкоорашчић са сто де сет уче-
сни ка, го ди на из вед бе се не сла же у кон тек сту из во ра. На и ме, ал ма нах 
на во ди да је Ле бо вић „ор га ни зо вао и ре жи рао“ пред ста ву 1930. го ди не, 
а у се ћа њи ма си на Ђор ђа сто ји да је пре ми је ра би ла 1931. го ди не. Ова 
про дук ци ја је би ла сма тра на „ве ли ким кул тур ним до стиг ну ћем“. По 
при ро ди ства ри, од лу чу ју ћу уло гу је имао Ге за Лан дау, ко ре о граф. 
Ал ма нах та ко ђе на во ди да је ова из ван ред на про дук ци ја из ве де на у 
по зо ри шту укуп но пет на ест пу та (Bo kréta  1940: 69). 
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Је дан од ду хов них во ђа ама тер ског по зо ри шног жи во та Ма ђа ра у 
Сом бо ру је, да кле, сва ка ко био Пал Ле бо вић. Он је на осно ву све до че-
ња си на/пи сца „не до вр ше не хро ни ке јед ног де тињ ства“, до 1937. го ди-
не био ре ди тељ пет пред ста ва, а био је ујед но и ком по зи тор пред ста ве 
КаприциозниБелзебуб. Ал ма нах та ко ђе на во ди ка ко је ова по став ка 
има ла ујед но и ка рак тер „јед ног но вог прав ца“ не са мо што се ти че 
са ме ре жи је, већ и у од но су на ко ри шће ње сцен ског де ко ра, те на на чин 
ко ри шће ња сцен ских све тло сних ефе ка та, што је до при не ло „ства ра њу 
сјај ног и де ло твор ног сти ла“ (Bo kréta  1940: 68). 

На осно ву де ли мич но са чу ва не из вор не гра ђе, мо гу ће је ре кон тру-
и са ти три Ле бо ви ће ве пред ста ве. Ти из во ри су об ја вље не ре цен зи је у 
су бо тич ком ли сту Napló и у сом бор ском ли сту Új Hírek (Новевести), 
и то о пред ста ва ма Kétvándor (Двелуталице), Maricagrófnő (Грофица
Марица) и De nevér (Слепимиш). 

Gy. M. је 3. ју на 1934. го ди не у днев ном ли сту из Су бо ти це об ја вио 
је дан при каз пред ста ве Двелуталице, а 8. ју на је бе ле шке та ко ђе о тој 
пред ста ви об ја вио Ми клош Сан то (Sz[ánto] M[iklós]) у сом бор ском ли сту. 
Пре ових ре цен зи ја, 31. ма ја на тре ћој стра ни сом бор ски лист до но си 
текст јед не ре кла ма ци је из пе ра Жар ка Ма гли ћа, ко ји је твр дио ка ко 
ау тор ли бре та опе ре те, чи ја је пре ми је ра на ја вље на, ни је, ка ко је наве-
де но, ис кљу чи во др Јо ван Ја го дић, с об зи ром на то да је и он уче ство вао 
у из ра ди тек ста пре ма упут стви ма ре ди те ља, го спо ди на Па ла Ле бови ћа. 
Увре ђе ни Ма глић је чак пре тио и пар ни цом у том ње го вом нат пи су. 

О пре ми је ри пред ста ве Двелуталице из ве сти лац Napló-a, у увод-
ном де лу свог из ла га ња ба ви се де таљ ним при ка зом при че из ве де не 
опе ре те, ус пут хва ле ћи „му зич ку пар ти ту ру“. По ње му, ау тор му зи ке 
је по се до вао „при јат ну му зи кал ну ин вен ци ју“ а из вед ба ор ке стра и 
хо ра је би ла са вр ше на. Из у зе тан до при нос успе ху пред ста ве да ли су 
и со ли сти, а за слу ге за то је при пи сао Ла јо шу Ки шу. У при ка зу ко ји је 
об ја вљен 3. ју на 1934. го ди не по хва ље но је и ре ди тељ ско уме ће Па ла 
Ле бо ви ћа. 

Ми клош Сан то 8. ју на 1934. го ди не оба ве стио је сво ју чи та лач ку 
пу бли ку о из ван ред ном успе ху опе ре те Јо ва на Ја го ди ћа. Пред ста ва 
из ве де на у по зо ри шту да та је че ти ри пу та и би ла је пра ће на, на вод но, 
ова ци ја ма пу бли ке. При ча ко ма да, као и му зи ка и ре жи ја, би ла је за 
сва ку по хва лу, па ни је чу до, кон ста ту је из ве сти лац, што је пред ста ва 
до жи ве ла сја јан успех код сом бор ске пу бли ке „пре фи ње ног уку са“. Из 
тог раз ло га је Сан то сма трао да би ова пред ста ва мо гла има ти још не-
ко ли ко из вед би, о че му ће се уско ро из ја сни ти и над ле жни. О то ме да 
ли се та же ља ис пу ни ла, не ма мо по да та ка.

Сан то је ве о ма по хвал но го во рио и о ко ре о гра фи ји пред ста ве. Пле-
сни део пред во ђен Ка ти јем Вај дин ге ром (We i din ger Ka ti) „мо же се ве ома 
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рет ко ви де ти на сом бор ској сце ни“, за љу чио је на кра ју свог из ла га ња. 
Ау тор тек ста је по себ но ис та као ту ма ча лу та ли це Јо ва на ко ји је ујед но 
био и пи сац ко ма да, а имао је ре чи по хва ле и за Ха џи ћа, исто вре ме но 
кон ста ту ју ћи да су у про дук ци ји уче ство ва ли нај бо љи сом бор ски ама-
те ри без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност. Ле бо ви ће во струч но зна ње 
као ре ди те ља би ло је од не про це њи ве вред но сти, твр дио је Сан то, ис ти-
чу ћи и ко ре о граф ски до при нос Ге зе Лан да уа. 

Пре ми је ра ГрофицеМарице, оми ље не опе ре те и код срп ске и код 
ма ђар ске пу бли ке, би ла је 16. ју на 1938. го ди не на сце ни град ског теа-
тра, у из вед би гра ђан ског хо ра ма ђар ске ка си не и ама тер ског ор ке стра. 
Ка ко се на во ди у ал ма на ху, „сцен ски ре ди тељ“ био је Пал Ле бо вић, 
ко ји је „за хва љу ју ћи свом ре ди тељ ском уме ћу“ успе шно ре а ли зо вао 
„ве о ма ком пли ко ва не сцен ске про ме не“ (Bo kréta  1940: 68). У по ста-
вља њу на сце ну ове ве о ма зах тев не опе ре те, по ред Ле бо ви ћа и Ки ша, 
уче ство ва ли су још Ја нош Ми лер и Јо жеф Ко ва лов ски. Ова пред ста ва 
је има ла два на ест из во ђе ња у гра ду. 

О пред сто је ћој пре ми је ри су бо тич ки днев ни лист је оба ве стио сво-
ју чи та лач ку пу бли ку 3. ју на 1938. го ди не. У члан ку из ве сти лац на по-
ми ње ка ко су при пре ме ове пред ста ве за по че те пре не ко ли ко ме се ци. 
Та ко ђе на во ди име на ту ма ча глав них уло га, а то су би ли Илон ка Не мет 
(Németh Ilon ka), Ер не Ште блер (Ste bler Ernő), Мар гит Би шоф (Bi soff 
Mar git), Kарољ Ма јор (Ma jor Károly), Joжеф Ко ва лов ски. Из члан ка мо-
же мо са зна ти и то да ће са сво јих 40 чла но ва хор ма ђар ске ка си не та ко-
ђе уче ство ва ти у тој пре сти жној про дук ци ји. Ди ри гент хо ра и ама тер-
ског ор ке стра би ће Ла још Киш. 

Ре цен зи ја о пре ми је ри ГрофицеМарице об ја вље на је 18. ју на 1938. 
го ди не у су бо тич ком ли сту Napló. Ре цен зент је са ве ли ким за до вољ ством 
кон ста то вао ка ко су сом бор ски ама те ри по но во до ка за ли сво ју из ван-
ред ну уме шност ка да су у пи та њу из во ђе ња и нај за мр ше ни јих му зич-
ких ко ма да. На слов ну уло гу је ту ма чи ла јед на де би тант ки ња, Илон ка 
Не мет, и то бес пре кор но. Као еле гант на сцен ска по ја ва, она је од мах 
осво ји ла пре пу но гле да ли ште по зо ри шта. Сва ка ње на ари ја иза зва ла 
је ве ли ке ова ци је. Јо жеф Ко ва лов ски, „члан ста ре гар де“, по но во је до-
ка зао сво је бри ли јант но глу мач ко уме ће, а Ка рољ Ма јор као бес пре кор-
ни бон ви ван та ко ђе је из ма мио ве ли ке апла у зе. Ер не Ште блер у уло зи 
гро фа Та си ла пру жио је из ван ред ну глу мач ку кре а ци ју. Пал Ле бо вић 
као ре ди тељ из но ва је по твр дио сво ју мно го стра ну сцен ску кре а тив ност. 
Из у зет на ко ре о гра фи ја Еу ге на Лан да уа је та ко ђе до при не ла успе ху 
пред ста ве, као што је то учи ни ла и бес пре кор на му зич ка прат ња под 
ди ри гент ском па ли цом Ла јо ша Ки ша. 

По след њи ре ди тељ ски рад Па ла Ле бо ви ћа ве зу је се за пред ста ву 
опе ре те Слепимиш, чи ја је пре ми је ра би ла 24. ју на 1939. го ди не. У 
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по ста вља њу на сце ну овог ве ле леп ног му зич ког де ла уче ство ва ли су 
и Ја нош Ми лер, Ге за Лан дау и на рав но као ди ри гент Ла још Киш. Име на 
свих уче сни ка ове про дук ци је ком плет но су по зна та и та ко са чу ва на 
од за бо ра ва за хва љу ју ћи јед ној тро је зич ној про грам ској пу бли ка ци ји, 
на срп ском, ма ђар ском и не мач ком је зи ку, ко ја је пре жи ве ла уни ште-
ње ар хив ске гра ђе, што је усле ди ло из не по зна тих раз ло га од мах на кон 
за вр шет ка Дру гог свет ског ра та. 

Ужа си Дру гог свет ског ра та су се све ви ше при бли жа ва ли и Сом-
бо ру, па ипак, сом бор ски ама те ри су се ла ти ли огром ног по сла око по-
ста вља ња на сце ну Слепогмиша. Бар при вид но, при бли жа ва ње по губ не 
опа сно сти као да је ти ме би ло по ти сну то у дру ги план. 

Су бо тич ки лист Napló je 26. ју на 1939. го ди не об ја вио де та љан 
из ве штај о огром ном успе ху пред ста ве и ве ли ком сла вљу ко је је оду ше-
вље на пу бли ка при ре ди ла из во ђа чи ма. Ау тор нат пи са на во ди ка ко је 
пред ста ва Слепимиш ве о ма круп но и ис так ну то кул тур но до стиг ну-
ће сом бор ских ама те ра, ко је је оства ре но уз све срд ну по др шку град ске 
ка си не. Да ље кон ста ту је ка ко се ни јед на ама тер ска дру жи на, до та да, 
ни је усу ди ла по ста ви ти на сце ну ову Штра у со ву (Јоhann Stra uss) вели-
ку опе ре ту. Сом бор, ме ђу тим, ка ко твр ди ау тор члан ка, по се ду је јед ну 
из у зет ну „из ви ђач ку гар ду“, а та чи ње ни ца је омо гу ћи ла ре а ли зо ва ње 
овог дав но са ња ног му зич ког про јек та. При пре ме су тра ја ле ме се ци ма. 
Са мо по жр тво ва ност и ис трај ност у ра ду су уро ди ле пло дом. Пре ми-
је ра је про те кла у зна ку ве ли чан стве ног успе ха „ис пу ње ног истин ским 
ус хи ће њем“. Ујед но је то би ло и нео че ки ва но из не на ђе ње у том по зо-
ри шном зда њу, ко је је у сво јој исто ри ји има ло без број и те ка ко гран ди-
о зних и не за бо рав них пред ста ва, ко ји ма се при дру жио и Слепимиш.

Ту ма чи глав них уло га до би ли су мно го по хва ла од кри ти ке. На 
пр вом ме сту је ау тор тек ста спо ме нуо љуп ку Кла ру Гро ми ло вић (Gro-
mi lo vics Klára) и њен ве ли ки пе вач ки та ле нат. Она је у уло зи Ро за лин-
де сво јим бар шу на стим гла сом од мах осво ји ла пу бли ку, пру жа ју ћи 
не за бо рав не тре нут ке ужи ва ња. Илон ка Не мет као Аде ла је по но во 
до ка за ла – „сво јом звон ка стом ко ло ра ту ром“ – ка ко рас по ла же из ван-
ред ном гла сов ном тех ни ком, па та ко уме да и нај зах тев ни је де ло ве 
ре ши са ла ко ћом. Ире на Хас (Haász Irén) у уло зи Ор лов ског по ка за ла 
је из ван ред ну уме шност у кре и ра њу ли ка, иа ко је ова уло га би ла ње но 
пр во по ја вљи ва ње на сце ни. Она је у овој уло зи има ла исто ве тан успех 
са већ по стиг ну тим ус пе си ма ко церт не умет ни це. Њен при мер је та ко-
ђе по твр да, твр ди ау тор тек ста, ка ко успех сом бор ских ама те ра у опе рет-
ским пред ста ва ма ни је пре пу штен слу ча ју, јер се ра ди о по се до ва њу 
ви со ко про фе си о нал ног тех нич ког и гла сов ног уме ћа свих уче сни ка у 
про дук ци ја ма. 
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Кон церт ни пе вач је био и Кор нел Бе њач (Benyács Kornél), ту мач 
ли ка Ал фре да. Био је и пр ва ви о ли на у ама тер ском ор ке стру. „Ње гов 
чи сти, ви со ки те нор је умно го ме до при нео успе ху“, пи сао је ре цен зент. 
Ернеу Ште бле ру ни је би ла слу чај но до де ље на уло га Ај зен штај на (Ga briel 
von Ei sen stein). Он је у ту ма че њу и нај зах тев ни јих уло га увек имао одго-
ва ра ју ће ре ше ње. Не у си ље ни, при род ни сцен ски по крет Ер неа Ве се-
лов ског (Ves ze lovszky Ernő) био је до пу њен и при јат ним гла сом, те је 
он са ла ко ћом и „стил ски ис прав но“ фор ми рао лик ди рек то ра за тво ра. 
Све у све му, твр дио је пи сац члан ка, сви уче сни ци у пред ста ви су са 
успе хом ту ма чи ли њи ма до де ље не уло ге. 

Из ван ред ног пле са ча Нан до ра Кан дле ра (Kan dler Nándor) у уло зи 
Фал кеа пу бли ка је та ко ђе то пло по здра ви ла, јер је до ка зао ка ко и до-
бро из ве де на нај ма ња уло га мо же про сла ви ти свог ту ма ча. Шан дор 
Ра ди че вић (Ra dic se vics Sándor) кao Фрош (Frosch) „дао је не над ма шну 
уло гу“, до ка зу ју ћи ти ме да је „скроз на скроз“ ро ђе ни глу мац.

Пу бли ка је би ла оду ше вље на и рас ко шном ре ви јал ном из вед бом 
пле са ча. Њих је пред во ди ла Ман ци Рил (Rüll Man ci), а ко ре о граф је 
био Ге за Лан дау. У ве ли ко број ној пле сној про дук ци ји су сви уче сни ци, 
па и они ко ји су пр ви пут сту пи ли на по зо ри шну сце ну, из ван ред но из-
вр ша ва ли до би је не за дат ке. 

Пред ста ва је би ла чин ко лек тив не ре жи је. Успе шно сти ре ди тељ ског 
ра да Ја но ша Ми ле ра у ве ли кој ме ри до при нео је Пал Ле бо вић, као 
„сцен ски ре ди тељ“. На и ме, што се ти че упри ли ча ва ња сцен ског призо-
ра, ње го во из ван ред но струч но сце но граф ско зна ње у ве ли кој ме ри је 
до при не ло рас ко шном из гле ду по зо ри шне сце не. Де ко ра ци ју је из ра дио 
Га бор Ту шаи (Tu say Gábor). 

Ре цен зент се де таљ но ба вио и му зич ким из во ђе њем. Ди ри гент Ла-
још Киш по сто је ћи ама тер ски ор ке стар до пу нио је ама тер ским му зи-
ча ри ма из Апа ти на и хо ром град ске ка си не. Ре зул тат је био из ван ре дан. 
Ау тор члан ка, ка ко на во ди, не се ћа се да је ије дан ди ле тант ски ор ке стар 
ика да из вео та ко зах тев но де ло „са то ли ко хва ло вред ним мо рал ним 
успе хом“. 

Рат ни ви хор се све ви ше при бли жа вао и Сом бо ру. По зо ри шне му зе 
су утих ну ле. На ста вак да љег из у зет ног по зо ри шног по ду хва та је онемо-
гу ћен. У дру гој по ло ви ни 1939. го ди не ду ша му зич ког жи во та гра да 
др Ла још Киш пре ме штен је у Бе о град. Ре ди тељ ма ђар ских по зо ри шних 
пред ста ва Пал Ле бо вић се мо рао ко нач но и не ми нов но су о чи ти са на-
ци стич ком опа сно шћу ко ја се при бли жа ва ла. 

Postscriptum: Ма ђар ска вој ска је на кон 6. апри ла 1941. ушла у Бач-
ку и Ба ра њу. На осно ву се ћа ња оних ко ји су пре жи ве ли кон цен тра цио не 
ло го ре зна мо да су сом бор ски Је вре ји би ли де пор то ва ни ра ди при нуд-
ног ра да у те ло го ре. Је дан део њих био је сме штен у ло го ри ма ко ји су 
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би ли ство ре ни у око ли ни гра да, и уче ство ва ли су 1943. го ди не у из град-
њи ае ро дро ма, а не ки су би ли пре ба че ни у ло го ре на ис точ ном фрон ту.

Отац Ђор ђа Ле бо ви ћа је 1942. го ди не био до де љен гру пи де пор-
то ва них ко ја је би ла упу ће на на ис точ ни фронт. Ни је пре жи вео Хо ло-
ка уст. Пре ма са чи ње ној ба зи по да та ка, пре ми нуо је 19. де цем бра исте, 
1942. го ди не.
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Ka ta lin M. Ka ič

Pal Le bo vić, the a ter di rec tor

Sum mary

Le bo vics Pál was born on Au gust 2, 1903, in Apa tin and mo ved to Som bor at the 
be gin ning of the 1920s. In 1942, he was ta ken to a con cen tra tion camp and sent to the 
Ea stern Front, whe re he died on De cem ber 19 of the sa me year. Ar ri ving in Som bor, he 
im me di a tely jo i ned an ama te ur the a ter gro up at the Gra đan ska Ka si na So cial Club, which 
in the ab sen ce of a pro fes si o nal Hun ga rian the a ter, tried to re vi ve the the a tri cal tra di tion 
of Hun ga ri ans in this city. The first Hun ga rian per for man ces we re gi ven as early as Ju ne 
1825 and we re per for med con ti nu o usly un til 1918. The cho i ce of gen re was not ac ci den tal. 
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Na mely, both Hun ga rian and Ser bian cho ral sin ging was at a very high le vel thanks pri-
ma rily to Dr. Kiss La jos, who, re tur ning to his ho me town, be ca me not only the con duc tor 
of the ama te ur or che stra fo un ded in 1918 (Műkedevlő Ze ne kar), but al so the cho i r ma ster of 
the three most im por tant cho irs in the city (Gra đan ska Ka si na So cial Club Cho ir/Kaszinó 
Egyle ti Dalárda, Craftsmen Cho ir/Ipa ros Dalárda, and the Cho ir of the Ort ho dox Church 
of Sa int Ge or ge). The city pro vi ded all con di ti ons for this gen re of the a ter per for man ce 
fa vo red by both Hun ga rian and Ser bian au di en ces, to be re vi ved on the sta ge of the city 
the a ter. 

Ba sed on the col lec ted, very po orly pre ser ved ori gi nal ma te rial (the ar chi ve of the 
Gra đan ska Ka si na So cial Club was de stroyed  af ter the Se cond World War), it was pos si ble 
to re con struct only a few per for man ces, pri ma rily ba sed on the re vi ews of the per for man ces 
pu blis hed in Som bor new spa pers (ra rely pre ser ved) and in the Su bo ti ca daily new spa per 
BácsmegyeiNapló (la ter Napló).

In the col lec ti ve di rec tion, Le bo vics Pál was the so-cal led “sta ge di rec tor” of tho se 
per for man ces, whi le Dr. Kiss La jos was a con duc tor of the or che stra, and on so me oc ca-
si ons, the di rec tors Dr. Müller János and Ko va lovszky József we re al so men ti o ned. The 
cho re o grap her in all the pro duc ti ons was Lan dau Géza. Le bo vics Pál, Lan dau Géza, and 
Dr. Kiss La jos we re men ti o ned and mostly pra i sed in the re vi ews. 

This pa per de als with a de ta i led ac co unt of the per for man ce of the fol lo wing plays: 
Kétvándor (Two Wan de rers) (1934-), Maricagrófnő (Co un tess Ma ri ca) (1938-), and De nevér 
(The Bat) (1939-). Cir cum stan ces re la ted to the ban on the per for man ce of the dra ma Dr.Kohn 
by the Je wish aut hor Max Nor dau, per for med by Som bor Je wish Wo men’s As so ci a tion 
(Zsidó Nőegylet), and di rec ted by Le bo vics are al so con si de red.

As a di rec tor, Le bo vics Pál is cre di ted with ex tra or di nary pro fes si o nal and sce no-
grap hic know led ge and the pos ses sion of unu sual and ver sa ti le cre a ti vity when sta ging 
sce nes. Thanks to his skill, even very com pli ca ted sta ge chan ges we re suc cessfully re a li zed, 
and he was al ways pra i sed for his use of lig hting ef fects. 

Keywords: Le bo vics Pál, di rec tor, Som bor, the a tri cal per for man ces in the Hun ga rian 
lan gu a ge, 1919–1939.
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НЕ МА ЊА Н. СОВ ТИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти Но ви Сад*

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

ДЕВОЈКАНАСТУДЕНЦУВАЦ ЛА ВА ХО РЕЈ ШЕКА И  
II.ЂУЛИЋРО БЕР ТА ТО ЛИН ГЕ РА КАО ИС КО РА ЦИ  

ИЗ ПРЕД РО МАН ТИ ЧАР СКИХ ОКВИ РА СРП СКЕ  
СО ЛО ПЕ СМЕ НА УМЕТ НИЧ КУ ПО Е ЗИ ЈУ

СА ЖЕ ТАК: Пред ро ман ти зам у срп ској му зи ци об у хва та зна ча јан број ства ра-
лач ких лич но сти из XIX ве ка чи је се пре би ва ње у „пре двор ју“ ро ман ти зма са гле да ва 
кроз ком па ра тив ни од нос пре ма „кла си ци ма“ срп ског ро ман ти зма – Јо си фу Ма рин-
ко ви ћу и Сте ва ну Сто ја но ви ћу Мо крањ цу. На под руч ју со ло пе сме пред ро ман ти зам 
је по ве зан са де ло ва њем стра них ком по зи то ра на срп ском кул тур ном под руч ју, од 
ко јих су не ки, по пут Вац ла ва Хо реј ше ка, Да во ри на Јен ка и Ро бер та То лин ге ра, оства-
ри ли зна чај не ис ко ра ке из пред ро ман ти чар ских окви ра. У овом ра ду ће ана ли тич ка 
и ин тер пре та тив на па жња би ти усме ре на на две ма ње по зна те во кал но-лир ске ми ни-
ја ту ре Хо реј ше ка и То лин ге ра, док ће по је ди на Јен ко ва де ла би ти по ме ну та у кон тек-
сту раз ви је ност кла вир ске де о ни це као по ка за те ља ро ман ти чар ског „зре ња“ на под-
руч ју со ло пе сме. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пред ро ман ти зам, со ло пе сма, Вац лав Хо реј шек, Да во рин Јен-
ко, Ро берт То лин гер.

Пред ро ман ти чар ске со ло пе сме у срп ској му зи ци на ста ја ле су у 
про сто ру из ме ђу јав не и при ват не сфе ре срп ског гра ђан ског дру штва. 
Ис пр ва је кућ но му зи ци ра ње од ре ђи ва ло со ци о ло шку ди мен зи ју ра не 
со ло пе сме. Оно ни је би ло одво је но, већ по ве за но с јав ним из во ђе њем 
му зи ке у окви ру нај о ми ље ни је му зич ко-драм ске фор ме у срп ској кул-
ту ри XIX ве ка – ко ма да с пе ва њем. По је ди не ну ме ре из оми ље них 
ко ма да с пе ва њем „си ла зи ле су у на род“ и на ста вља ле жи вот као со ло 
пе сме. Њи хо во ко лек тив но усва ја ње обез бе ђи ва ло им је псе у до фол-
клор ну ау ру. Ако се при хва ти да су чак и пе сме Кор не ли ја Стан ко ви-
ћа упо ре ди ве са псе у до фол клор ним не мач ким ли дом (Lied) ка кав се 

* ne ma nja.sov tic @gmail.com 
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ја вља у ства ра ла штву ком по зи то ра Дру ге бер лин ске шко ле, а узи ма-
ју ћи у об зир да ком по зи то ри Ге те о ве ге не ра ци је још не при па да ју ро-
ман ти зму као му зич ко-стил ској епо хи, за сни ва се хи по те за о пред ро-
ман ти чар ском ка рак те ру срп ских со ло пе са ма Јо си фа Шле зин ге ра, 
Ни ко ле Ђур ко ви ћа, Кор не ли ја Стан ко ви ћа и Алој зи ја Ка ла у за, али и 
пр вих со ло пе са ма на тек сто ве умет нич ке по е зи је, ка кве су у дру гој 
по ло ви ни XIX ве ка пи са ли Сло ве нац Да во рин Јен ко и че шки ком по-
зи то ри Вац лав Хо реј шек и Јо сиф Це.1 

Нај оп се жни ји пред ро ман ти чар ски кор пус со ло пе са ма на стао је 
об ра дом се о ских и град ских на род них пе са ма.2 Ове пе сме при па да ју 

1 „Пред ро ман ти зам се у срп ској му зи ци ис по љио вр ло це ло ви то и ја сно у пе ри о ду од 
три де се тих до по чет ка осам де се тих го ди на ка да се по ја вљу ју ства ра лач ке лич но сти по пут 
Сте ва на Мо крањ ца и Јо си фа Ма рин ко ви ћа, ко је сво јим де лом уте ме љу ју на ци о нал ни ро ман-
ти зам. Ме ђу њи хо вим са вре ме ни ци ма (Ста ни слав Би нич ки, Пе тар Кр стић, Вла ди мир Ђорђе-
вић и дру ги), па и на след ни ци ма, још увек ће би ти број ни они чи ји се круг из ра жај них сред-
ста ва углав ном кре ће у пред ро ман ти чар ским окви ри ма, а еле мен ти тог је зи ка пре по зна ју 
се чак и кра јем пе те де це ни је 20. ве ка у по е ти ци соц ре а ли зма. Пред ро ман ти зам је, ме ђу тим, 
сво ју до ми нант ну за сту пље ност из гу био у Мо крањ че во вре ме и за то се осам де се те го ди не, 
ка да за по чи ње ње го ва и Ма рин ко ви ће ва ин тен зив ни ја ства ра лач ка де лат ност, мо гу сма тра ти 
пре лом ним тре нут ком у раз во ју срп ске му зи ке и озна чи ти као по че так но ве раз вој не ета пе. 
Умет ност пред ро ман ти ча ра би ла је из раз ду хов них по тре ба мла дог гра ђан ства, ње го вих 
те жњи ка де мо кра ти за ци ји умет но сти и ва жан део ње го ве бор бе за оства ре ње на ци о нал но-
-осло бо ди лач ких иде а ла. У му зи ци су ти пич ни об ли ци ње ног ис по ља ва ња би ли ко мад с 
пе ва њем, со ло пе сма, хор ска му зи ка – углав ном, да кле, во кал не и во кал но-ин стру мен тал не 
фор ме. Идеј ни и са др жај ни кру го ви пред ро ман ти зма у му зи ци бли ски су они ма у та да шњој 
срп ској књи жев но сти, јер и у му зи ци се пред ро ман ти зам раз ви јао под ути ца јем про све ти-
тељ ске ми сли, од ли ко ва ли су га но ва осе ћај ност, ин те ре со ва ње за про шлост, стре мље ње ка 
на род ном, фол кло ру, при ро ди и уста но вље њу но вих есте тич ких нор ми при род но сти у избо-
ру из ра жа јних сред ста ва. У обла сти му зи ке ја вља ју се и не ке спе ци фич но сти ма ни фе ста ција 
пред ро ман ти чар ских иде ја, у скла ду с при ро дом ње них сред ста ва из ра жа ва ња, као и у ве зи 
са кон крет ним дру штве но и сто риј ским прет по став ка ма за раз вој му зи ке у 19. ве ку.“ (Марин
Ковић 2009: 72).

2 Ме ђу са ку пља чи ма срп ских на род них пе са ма у XIX ве ку, по ред Кор не ли ја Стан ко-
ви ћа, зна чај ни су Ема ну ил Ко ла ре вић, Вој тјех Хла вач, Сла во љуб Лжи чар, Ти хо мир Осто јић, 
Алек сан дар Ни ко лић, као и нај и стак ну ти ји ет но му зи ко ло зи тог до ба, Лу двик Ку ба и Фра њо 
Ку хач. Тра гом Ву ко вих за пи са на род них пе са ма пр во је по шао Ема ну ил Ко ла ре вић, об ја-
вив ши све ску са де сет срп ских на род них на пе ва Сербскилетописи (Бу дим, 1828). По том се 
сре ди ном ве ка штам па ве лик број збор ни ка ра зних ау то ра: Алој за Ка ла у за (Сербскинапевих
загласовир, 1. све ска, Беч, 1850; 2. све ска, Беч, 1855), Алек сан дра Ни ко ли ћа (Стосрбских
песама, 1863), Вој те ха Хла ва ча (Србскенароднепесмезаклавир, Праг, 1868). Кра јем XIX 
ве ка ви ше стру ко се умно жа ва ју при ло зи ис тра жи ва њу фол кло ра на це лом ју жно сло вен ском 
про сто ру, а по се бан до при нос да ју већ по ме ну та дво ји ца ис так ну тих ет но му зи ко ло га, Ку хач 
и Ку ба. Ку хач је са ку пио око 4000 на пе ва, од ко јих је хар мо ни зо вао при бли жно 2000 ме ло-
ди ја, од че га је 1600 об ја вио у че ти ри све ске под на сло вом Јужнословјенскенароднепопјевке 
(1878–1881), док се пе та, са пре о ста лих 400 хар мо ни зо ва них пе са ма, по ја ви ла пост хум но 1941. 
го ди не. Лу двиг Ку ба, фол кло ри ста, му зи ко лог и сли кар, са ку пио је на те рен ским ис тра жи-
ва њи ма по ју жно сло вен ским кра је ви ма 2673, а об ја вио је и зна чај не те о риј ске сту ди је о овој 
обла сти. Сви на вед ни му зи ча ри са ку пља ли су на род не пе сме и об ја вљи ва ли их у ви ду обра-
да за глас и кла вир, с тим што су ве ли ку по пу лар ност ужи ва ли и аран жма ни за раз ли чи те са-
ста ве. По сма тра но из да на шње пер спек ти ве, бе ле же ње и хар мо ни зо ва ње на род них ме ло дија 
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дис кур су фол кло ра у срп ској му зи ци. Уз хар мо ни за ци је на род них ме-
ло ди ја до ми ни ра ју ро до љу би ве буд ни це као ре пре зен ти дис кур са па-
три о ти зма. На по слет ку, ту су и пе сме за глас и кла вир на умет нич ку 
по е зи ју, ко је кон сти ту и шу (пред)ро ман ти чар ски и би дер ма јер ски3 дис-
курс лир ског сен ти мен та ли зма.4 

У фо ку су овог ра да на ла зе се со ло пе сме Вац ла ва Хо реј ше ка, Да-
во ри на Јен ка и Ро бер та То лин ге ра о ко ји ма се у мо но граф ским сту ди-
ја ма го во ри као о пред ро ман ти чар ским, би дер ма јер ским или ра но ро-

осци ло ва ло је из ме ђу ис тра жи вач ке и ства ра лач ке му зич ке прак се. Ова два при сту па ис пр ва 
су би ла не раз лу чи ва, а то ком дру ге по ло ви не XIX ве ка ди фе рен ци ра ла су се на ет но му зи ко-
ло шко са ку пља ње по да та ка, с јед не стра не, и умет нич ку тран спо зи ци ју на род них ме ло ди ја 
уз ком по но ва ње у њи хо вом „ду ху“, с дру ге стра не. 

3 Би дер ма јер ски сен ти мен та ли зам раз ви јао се па ра лел но са ро ман ти змом у окви ри ма 
европ ске кул ту ре. За раз ли ку од езо те рич ног ин те лек ту ал но на стро је ног ро ман ти зма, би дер-
ма јер је „тре зве ни ја“, пост про све ти тељ ска, са лон ско-бур жо а ска кул ту ра. По јам му зич ког 
би дер ма је ра ре ак ти ви ра ла је у срп ској му зи ко ло ги ји Та тја на Мар ко вић, по зи ва ју ћи се на 
Дал ха у сов апел да се исто ри ја му зи ке XIX ве ка до пу ни би дер ма је ром (МарКовић 2007). Му-
зи ко ло зи прет ход них ге не ра ци ја ко ри сти ли су по јам би дер ма је ра не си сте ма тич но, ус пут но 
и с ослон цем на кон текст ли ков них умет но сти. Ста на Ђу рић Клајн та ко би дер ма јер тре ти ра 
као си но ним за „за ка сне ли ро ман ти зам“ Кор не ли ја Стан ко ви ћа, баш као и за „ти пич но ма-
ло гра ђан ски пра вац ко ји је за хва тио и та да шње срп ско сли кар ство“. Зи ја Ку чу ка лић, у сво јој 
сту ди ји Српскаромантичнасолопјесма, би дер ма јер спо ми ње у ве зи са со ло пе сма ма Јен ка, 
Цеа и То лин ге ра (KučuKaLić 1975: 49–69).

4 Исто риј ску сли ку срп ског ро ман ти зма фор ми ра ну у дис кур зив ној мре жи фол кло ра, 
па три о ти зма и лир ског сен ти мен та ли зма да ла је Та тја на Мар ко вић, узи ма ју ћи у об зир дру-
штве но-исто риј ске чи ни о це раз во ја срп ске кул ту ре: „У окви ру две раз ли чи те тра ди ци је – 
ау стриј ске и ото ман ске – по ја ви ла су се и два (ма ње или ви ше уда ље на) ви да срп ског ро ман-
ти зма, ка ко у књи жев но сти и ли ков ним умет но сти ма, та ко и му зи ци: је дан на гла ше ни јег 
би дер ма јер ског ти па, ви ше про све ти тељ ски и сен ти мен тал но обо јен у Ау стри ји, као вид 
уда ља ва ња од ствар но сти обе ле же не по ли циј ском сте гом и цен зу ром и дру ги, у са мој Срби-
ји, тур ској про вин ци ји, из ра зи то па три от ски, бор бе ни вид те жње за осло бо ђе њем. [...] то ком 
ро ман ти зма, у скла ду са по сто је ћим окол но сти ма, зна ци исто ри је и зна ци на ци је су се издво-
ји ли као во де ћи. Они су, још од по чет ка де вет на е стог ве ка, про из ве ли два глав на дис кур са 
му зич ког ро ман ти зма у Ср би ји: дис курс па три о ти зма и дис курс на род не пе сме, од но сно 
дис курс фол кло ра. По ред два по ме ну та, кра јем ве ка се де фи ни тив но офор мио и тре ћи – дис-
курс ли ри ке, за пра во при мар ни озна чи тељ (европ ског) ро ман ти чар ског сти ла. Про све ти тељ-
ство, и да ље ве о ма при сут но у ро ман ти чар ским иде о ло шким окви ри ма, до би ја но ву, па три-
от ску ди мен зи ју, до при но се ћи да се упра во дис курс па три о ти зма де фи ни ше као је дан од 
во де ћих. Уско по ве за на са на ве де ном, би ла је иде ја о на ци о нал ном осло бо ђе њу, ве за на за 
фор ми ра ње мо дер не на ци је, у скла ду са за јед нич ком кул ту ром, исто риј ским се ћа њем, је зи ком. 
Бор ба за на род но, од но сно ре фор ми са ни срп ски је зик би ла је јед на од озна чи те ља но вог 
дру штве ног по рет ка. Са деј ство број них ма ни фе ста ци ја исте про ве ни јен ци је у раз ли чи тим 
под руч ји ма кул тур ног и умет нич ког жи во та Ср ба ука зу је на цр ве не ни ти ко је ро ман ти зам 
чи не ко хе рент ним. Да кле, у оба по ме ну та ви да ро ман ти зма очи глед но је по сто ја ње три дис-
кур са, с тим што су из ве сне исто риј ске, дру штве но-по ли тич ке окол но сти до ве ле до раз ли-
ка у њи хо вој по ја ви, ис по ља ва њу и ин тен зи те ту. На при мер, док су се у Ср би ји ис по љи ли 
пр вен стве но дис кур си фол кло ра и па три о ти зма, и то у не рас ки ди вом са деј ству, а по том 
дис курс ли ри ке, у Вој во ди ни и дру гим срп ским ме сти ма у ау стриј ском цар ству, од но сно 
Ау стро у гар ској, од по чет ка је био при су тан и дис курс ли ри ке, ма да у ва ри јан ти би дер ма јер-
ског сен ти мен та ли зма.“ (МарКовић 2007: 153).
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ман ти чар ским де ли ма, уз на по ме не да не ка од њих има ју од ли ке зре-
лих ро ман ти чар ских оства ре ња. Исто риј ску по зи ци ју Хо реј ше ко вих, 
Јен ко вих и То лин ге ро вих со ло пе са ма Ана Сте фа но вић од ре ђу је као 
по чет ни ста ди јум раз во ја срп ске со ло пе сме на умет нич ку по е зи ју. Тај 
раз вој се од ви ја од пр во бит ног уте ме ље ња жан ра код Шле зин ге ра и 
Кор не ли ја Стан ко ви ћа до ства ра ња зре ле фи зи о но ми је срп ског ли да 
код Јо си фа Ма рин ко ви ћа (Стефановић 2007: 358). 

По че ци срп ске со ло пе сме, на тек сто ве умет нич ке по е зи је, у дру гој 
по ло ви ни XIX ве ка, ве зу ју се за Да во ри на Јен ка, Ак сен ти ја Мак си мови-
ћа и ком по зи то ре че шког по ре кла ко ји су ра ди ли у Пан че ву и Зе му ну: 
Вац ла ва Хо реј ше ка и Јо си фа Цеа. На ста нак пе са ма ових ком по зи то ра 
Рок сан да Пе јо вић да ти ра од 1863. до 1879. го ди не. Пе сме Да во ри на Јен ка, 
ме ђу ко ји ма Укор, на текст Бран ка Ра ди че ви ћа, ЛакуНоћ (Ми ло ра да 
Шап ча ни на), МладаЈелка (Матијe Банa), пи са не су у ду ху пе сме град ског 
фол кло ра, јед но став них, пе вљи вих ме ло ди ја. Пе сме че шких ау то ра, 
ме ђу ко ји ма Момаружунеговала (Ј. Суб отићa), Тајнаљубав (Ј. Ј. Змајa), 
Спавашлизлатомоје? (М. Кујунџићa Абердарa) од Хо реј ше ка, и При
растанку (Ми те По по ви ћа), Гуслар, Кадсамбионатвомгробу, Нешто
сихтеларећи (Ј. Ј. Зма ја), Лакуноћ (Ге теа, у пре пе ву К. По по ви ћа) од 
Цеа, на ста ја ле то ком се дам де се тих го ди на, мо гу се сма тра ти при ме ри-
ма ра но ро ман ти чар ског лидa. По те жњи за по сти за њем од го ва ра ју ћег 
ка рак те ра, по рас пе ва ној ме ло ди ци де о ни ци гла са и ње ном је дин ству с 
кла ви ром, ови ау то ри су се „при кло ни ли Шу бер то вом на чи ну ком по-
но ва ња“. По ред Хо реј ше ка и Цеа, со ло пе сму је ком по но вао још је дан 
му зи чар че шког по ре кла, Ро берт То лин гер, пре ма Зма је вим ци клу си ма 
Ђулићи I и II, као и об ра де на род них ме ло ди ја, а из дао је и збир ке дечи-
јих пе са ма, Пупољци, с прат њом кла ви ра или ви о ли не (иСто). 

Пе сме „у ду ху град ског фол кло ра“ и при ме ри „ра но ро ман ти чар ског 
ли да“ у ко ји ма је еви дент но „при кла ња ње Шу бер то вом на чи ну ком-
по но ва ња“ укљу чу ју пе сме ко је је Зи ја Ку чу ка лић од ре дио као би дер-
ма јер ска и пред ро ман ти чар ска де ла. Из гру пе ком по зи то ра чи је су 
со ло пе сме ока рак те ри са не као пред ро ман ти чар ске, би дер ма јер ске или 
ра но ро ман ти чар ске из два ја се Ро берт То лин гер, чи је во кал но-лир ске 
ми ни ја ту ре са др же раз ви је ну кла вир ску де о ни цу и ви ше сло јан од нос 
из ме ђу по ет ског и му зич ког дис кур са. Пре де таљ ни јег уви да у јед ну 
од фор мал но ком плек сни јих То лин ге ро вих пе са ма, ана ли тич ки ће мо 
се освр ну ти на она де ла ко ја се с пра вом мо гу сма тра ти „пре ла зним 
об ли ком“ из ме ђу ру ди мен тар не хар мо ни за ци је на род них ме ло ди ја и 
зре лог ро ман ти чар ског ли да на умет нич ку по е зи ју. Упра во је та ква 
пе сма че шког ком по зи то ра Вац ла ва Хо реј ше ка на сти хо ве Бран ка Ра-
ди че ви ћа Девојканастуденцу. Текст пе сме гла си:
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Кад сам си ноћ ов де би ла
и во ди це за и ти ла
До ђе мом че цр на ока
На ко њи ћу ла ка ско ка
По здра ви ме збо рит оде:
„Дај де, се ле, ма ло во де!“
Ове ре чи – слат ке стре ле –
Ми ну ше ми гру ди бе ле –
Ско чи’ мла да, ње му сти го’
Ди го’ кр чаг, ње му ди го’
Ру ка дрк та... кр чаг до ле...
Оде на две на три по ле.
Још од ње га ле же цре пи,
Али де је онај ле пи?
Кад би са да опет до шо,
Ма и овај дру ги по шо!

Псе у до фол клор ни „тон“ ове пе сме пред о дре ђен је осмер цем као 
мар кант ним обе леж јем лир ске на род не по е зи је. Ја сно је да по ет ском 
са др жа ју Бран ко вих сти хо ва у пред ро ман ти чар ском стил ском кон тек сту 
од го ва ра не пре тен ци о зна му зич ка об ра да, ка кву је Хо реј шек и оства рио 
у ве ћи ни па ра ме та ра му зич ког из ра за. Ипак, ка да се упо ре де струк ту ра 
по ет ске це ли не и му зич ка фор ма Хо реј ше ко ве со ло пе сме, за па жа се 
ин тен ци ја ка ком плек сни јем му зич ком „чи та њу“ по е зи је. Бран ко ва пе-
сма се у фор мал ном сми слу са сто ји од улан ча них дво сти хов них це ли на, 
док Хо реј ше ко ва му зич ка об ра да до но си тро дел но гру пи са ње сти хо ва 
оства ре но му зич ким сред стви ма из ра за. Пр ви део со ло пе сме са др жи 
шест сти хо ва, дру ги та ко ђе шест, а тре ћи ре при зни пре о ста ла че ти ри. 
Му зич ка сред ства ко ји ма је оства ре на ова ква дра ма тур ги ја укљу чу ју 
про ме не вр сте так та (дво че твр тин ски у ше сто смин ски) и тем па (Alle-
gret to уAllegro). У ис тој функ ци ји је и про ме на то на ли те та. Док је пр ви 
део пе сме у то на ли те ту Ге-ду ра са исту па њем у па ра лел ни е-мол, дру-
ги део мо ду ли ра у до ми нант ни Де-дур, за хва та ју ћи област ха-мо ла. 

При мер 1. В. Хо реј шек, Девојканастуденцу, т. 1–4.
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При мер 2. В. Хо реј шек, Девојканастуденцу, т. 20–24.

При мер 3. В. Хо реј шек, Девојканастуденцу, т. 46–50.

Иа ко се у пред ро ман ти чар ском псе у до фол клор ном ли ду по пра ви-
лу сре ће стро фич на кон цеп ци ја, фор ма Хо реј ше ко ве пе сме је ре при зно 
тро дел на.5 Да ли то зна чи да је Хо реј шек, за чи је во кал но-лир ске ми-
ни ја ту ре Ку чу ка лић ка же да су „јед но став не, строф не, скром ног тех-
нич ког ни воа и умет нич ке ври јед но сти“ (KučuKaLić 1975: 58), у со ло 
пе сми Девојканастуденцу пре ва зи шао сво је уо би ча је не до ме те? Одго-
вор на ово пи та ње мо же се да ти на кон де таљ ни јег раз ма тра ња од но са 
из ме ђу по ет ског и му зич ког дис кур са у Хо реј ше ко вој пе сми. 

Сва ки од три ма кро од се ка Хо реј ше ко ве пе сме има ми кро фор мал-
ну струк ту ру на ба зи кла сич не му зич ке син так се. Од сек А је пе ри од 
чи је ре че ни це ка ден ци ра ју у основ ном и па ра лел ном то на ли те ту. Овај 
од сек са др жи сти хо ве „Кад сам си ноћ ов де би ла, и во ди це за и ти ла, До ђе 
мом че цр на ока, На ко њи ћу ла ка ско ка, По здра ви ме збо рит оде: ‘Дајде, 
се ле, ма ло во де!’“. Сред њи Б део је сло же ни ји и сâм је по об ли ку пе сма 
са чи њен од два пе ри о да. У од се ку Б ис пе ва ни су сти хо ви „Ове ре чи 
– слат ке стре ле – Ми ну ше ми гру ди бе ле – Ско чи’ мла да, ње му сти го’, 
Ди го’ кр чаг, ње му ди го’, Ру ка дрк та... ру ка до ле, Оде на две на три 
по ле.“ По след њи, ва ри јант но ре при зни од сек, до но си ма те ри јал из пр вог 
од се ка, али онај из дру ге ре че ни це мо ду ли ра у па ра лел ни е-мол, да би 
се по чет ни и основ ни то на ли тет по твр дио на са мом кра ју, на кон исту-

5 Тро дел на фор ма со ло пе сме још увек је рет ка код Шу бер та. Че шћа је код Шу ма на, а 
пре о вла да ва тек код Брам са (упор. са: HancKoK 2010: 142–176).
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па ња у то на ли тет II ступ ња. Ре при за до но си сти хо ве: „Још од ње га ле же 
цре пи, Али де је онај ле пи? Кад би са да опет до шо, Ма и овај дру ги 
про шо.“ 

По ста вља се пи та ње због че га је Хо реј шек при бе гао опи са ној ди стри-
бу ци ји по ет ских фра за. Је дан од од го во ра упу ћу је на му зич ко (ре)ин тер-
пре ти ра ње по ет ског тек ста у окви ру ко јег се еле мен ти му зич ког је зи-
ка тре ти ра ју као за се бан про стор из ра за. Про дор ау то ном не му зич ке 
ло ги ке, ко ја се код Хо реј ше ка ма ни фе сту је по на вља њем по је ди них сти-
хо ва за рад по сти за ња за о кру же них му зич ких це ли на (слич ну по ја ву 
на ла зи мо код Шу ма на), све до чи о ис ко ра ку из идеј но-естет ске сфе ре 
пре др о ман ти чар ске „пле ме ни те јед но став но сти“. С дру ге стра не, ре-
а ли за ци је Хо реј ше ко ве пе сме у ви ду кла вир ског сло га с пот пи са ним 
тек стом упу ћу је на ру ди мен тар ну и у дру гој по ло ви ни XIX ве ка већ 
ана хро ну прак су удва ја ња де о ни це гла са и гор њег гла са кла вир скe 
прат ње. 

Хо реј шек је сво ја му зич ких сред ста ва у овој пе сми ста вио у слу-
жбу до ча ра ва ња афек тив не ди мен зи је сти хо ва. У сред њем де лу пе сме 
„дрх тај“ де вој ке ко ја ис пу шта кр чаг с во дом про пра ћен је ста кат ном 
и ди на мич ки ди ми ну и ра ном три ол ском фак ту ром, да би раз би ја ње 
кр ча га у сти ху „оде на две на три по ле“ би ло му зич ки пред ста вље но 
ин то на тив ним ши ре њем ли ни је и ди на мич ком гра да ци јом усме ре ном 
пре ма кул ми на тив ној тач ки у сти ху „Ско чи’ мла да, ње му сти го’“. Хо-
реј шек је, да кле, обра тио па жњу на ла тент ну на ра ци ју у по за ди ни испо-
вед ног за но са де вој ке ко ја се при се ћа љу бав ног дрх та ја. Сво јом тро дел-
ном фор мал ном кон цеп ци јом, у ко јој су пр вом де лу по ве ре ни увод ни 
сти хо ви, дру гом за плет, а тре ћем рас плет, оства рио је му зич ку дра ма-
тур ги ју ко ја ре флек ту је од ме њи ва ње екс по зи ци о ног, раз вој ног и ре при-
зног од се ка, са све од го ва ра ју ћим то нал ним пла ном. На тај на чин су 
аспек ти јед но став ног и ком плек сног му зич ког ми шље ња – ме ло ди ја и 
кла вир ска фак ту ра с јед не, и му зич ка фор ма с дру ге стра не – до ве де ни 
у си нер гиј ски од нос. 

Пот це њи вач ки тон ко јим Ку чу ка лић го во ри о Хо реј ше ку по треб но 
је до не кле ре ви ди ра ти, јер за раз ли ку од Кор не ли ја Стан ко ви ћа, чи ја 
су му зич ко-фор мал на ре ше ња увек усло вље на тек стом и као та ква се 
ма ни фе сту ју у ви ду ре че ни це, пе ри о да или пе ри о да с про ши ре њем, 
Хо реј ше ко ва пе сма Девојканастуденцу де мон стри ра при ме ну ау то ном-
не му зич ке ло ги ке у ци љу до сти за ња од го ва ра ју ћег му зич ког ту ма че-
ња по е зи је.6 Оно што по ве зу је Кор не ли је ве и Хо реј ше ко ве пе сме је сте 

6 Ау то ном ни про стор му зич ког из ра за омо гу ћа ва да се му зич ким сред стви ма раз ви ја 
и мо ди фи ку је зна чењ ски са др жај пе сме као ком плек сне му зич ко-по ет ске це ли не. Од нос 
сред ста ва му зич ког из ра за пре ма по ет ском тек сту мо же би ти кон вер ген тан („по ја ча ва лач-
ки“) или ди вер ген тан (иро ниј ски и „под ри ва ју ћи“). И је дан и дру ги од нос у па ра диг мат ском 
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за сни ва ње кла вир ске де о ни це на мо де лу че тво ро гла сног хор ског сло га. 
Раз вој и да ља ди фе рен ци ја ци ја кла вир ске прат ње мо же се и из тог угла 
по сма тра ти као глав ни по ка за тељ сте пе на ро ман ти чар ског „зре ња“ 
срп ске со ло пе сме. 

Зна чај на пред ро ман ти чар ска оства ре ња на под руч ју срп ске со ло 
пе сме ду гу је мо Да во ри ну Јен ку. Код овог ау то ра и да ље на ла зи мо део-
ни цу гла са ин те гри са ну у кла вир ски слог, што зна чи да де о ни ца прат ње 
ни је оса мо ста ље на у ме ри по треб ној да по ста не су де о ник у му зич ком 
ту ма че њу по е зи је. Ег зем плар на је у том сми слу Јен ко ва пе сма Укор, 
по зна ти ја по по чет ним сти хо ви ма „Где си ду шо, где си ра но“.7 По ет ски 
текст та ко ђе по ти че од Бран ка Ра ди че ви ћа, а стил ски еле мен ти припа-
да ју сфе ри има ги нар ног град ског фол кло ра са сев да лиј ским при зву-
ком. Уз суп тил ни је аспек те му зич ког „чи та ња“ по е зи је, Јен ко ва пе сма 
са др жи и јед но став ни је фор мал но ре ше ње од оног ко је на ла зи мо у 
Хо реј ше ко вој пе сми Девојканастуденцу. Ње на фор мал на струк ту ра 
је стро фич на, с дво дел ном пе смом у осно ви и уво дом од че ти ри так та 
ко ји раз два ја стро фе при ли ком по на вља ња. Скре ће мо па жњу на Кучу-
ка ли ће ву ана ли зу кла вир ске де о ни це у Јен ко вој пе сми Укор: 

Кла вир ски слог у овој пје сми пи сан је јед но став но и пред ста вља 
са мо хар мон ску под ло гу ме ло ди је. Кре та ње гор ње де о ни це стрикт но 
се при др жа ва то ка пје вач ке ме ло диј ске ли ни је, та ко да је ди но че ти ри 
увод на так та до но се са мо ста лан му зич ки ма те ри јал и из ве сну по кре тљи-
вост ди о ни ца ба зи ра ну на ра ста вље ним акор ди ма. Пре ма то ме, ап со-
лут но под ре ђен пје вач кој ди о ни ци, кла вир ски парт пје сме у цје ли ни 
не ма са мо ста лан екс пре сив ни зна чај. (KučuKaLić 1975: 53). 

Кла вир ска де о ни ца у Јен ко вој пе сми Укор зби ља је сте у слу жби 
хар мон ске и рит мич ке по др шке ме ло диј ској ли ни ји, с тим што ипак 
на ја вљу је сво је бу ду ће оса мо ста љи ва ње и зна чај ни ју дра ма тур шку 
уло гу. Дру га по зна та Јен ко ва пе сма ко ју Ку чу ка лић ана ли зи ра, Млада
Јелка,8 у том сми слу не до но си не ки зна чај ни ји ис ко рак, али та ко не што 

об ли ку сре ће мо код Шу бер та као пр вог „кла си ка“ ли да ко ји је овом му зич ком жан ру по да-
рио до сто јан ство пр во ра зред ног умет нич ког жан ра.

7 За ову пе сму Ку чу ка лић ка же да спа да у Јен ко ва нај по пу лар ни ја де ла, од ре ђу је је као 
„би дер ма јер ску ро ман су“ и на по ми ње да је „ме ђу на род про др ла у то ли кој мје ри да се пот-
пу но иден ти фи ко ва ла с ано ним ним фол клор ним тво ре ви на ма“ (KučuKaLić1975: 51).

8 За Јен ко ву пе сму МладаЈелкаКу чу ка лић на во ди да је „у срп ској му зи ци пр ви при мјер 
со ло пје сме ко ја по сво јој фор ми ука зу је на про ком по но ва ни ка рак тер“, те да „по не ким ка-
рак те ри сти ка ма, при је све га ме ло диј ској ли ни ји широ ког лу ка и из ра зи то кан та бил ног ка рак-
те ра и не ким хар мон ским из ра жај ним сред стви ма [...] по ка зу је еле мен те ра но ро ман ти чар ског 
сти ла“. О ње ној кла вир ској де о ни ци исти ау тор ка же сле де ће: „од слич них дје ла пр вих 
ње мач ких и ау стриј ских ро ман ти ча ра Јен ко ва Мла да Јел ка за о ста је нај ви ше у по гле ду кла-
вир ског сло га, ко ји је не раз ви јен. То ком го то во чи та ве ком по зи ци је де сној ру ци је по вје ре на 
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чи ни пе сма Зујтеструне, чи ји мо то рич ни три ол ски пулс у кла вир ској 
де о ни ци обез бе ђу је фак тур ну буј ност, ује ди њу ју ћи рит мич ки обра зац 
и по др шку де о ни ци гла са ла тент ном ме ло диј ском ли ни јом од нај ви ших 
то но ва фи гу ра ци је. 

Иа ко су пе са ме прет ход ни ка и са вре ме ни ка Јо си фа Ма рин ко ви ћа 
оце ње не као пред ро ман ти чар ске због од но са из ме ђу де о ни ца гла са и 
прат ње, Јен ко ви ра до ви ни су ме ро дав ни за це ло ку пан пред ро ман ти чар-
ски и(ли) би дер ма јер ски во кал но-лир ски кор пус срп ске му зи ке. Као 
при мер знат но раз ви је ни је кла вир ске прат ње мо же се на ве сти То лин-
ге ро ва лир ска ба ла да Ђулићина сти хо ве Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја. 

Мрач ни, крат ки да ни,
Су мор но је се ње,
На не бу обла ци –
На ср цу ка ме ње.

Се стра мо ја бол на,
Оца, мај ке не ма, –
Ја је љу бим, гр лим
Ру ка ма обе ма, – 

Гр лим, љу бим, те шим 
Ал’ су мор но ве че
Кô да пе сму пе ва:
„Ој, пе лен-пе лен че!“

Ој, не знам је те шит’,
Ср це ми је сте на;
Леп ше ли је те ши
Дру га ри ца ње на.

То ру ме но че до,
Ме лем на ших ра на,
То про ле ће жи во
Сред је се њих да на.

Ох, ру ме но че до,
Про ле ће и цве ће,
Знаш ли ону пе сму:
„Ој, пе лен-пе лен че!“

ме ло диј ска ли ни ја пје ва че ве ди о ни це, док се у ли је вој ру ци ни жу акор ди тро зву ка као хар-
мон ска под ло га ме ло ди је. Сви то но ви акор да зву че исто вре ме но и Јен ко ни је по ку ша вао да, 
на при мјер, упо тре бом ра ста вље них ако ра да, по стиг не из вје сну по кре тљи вост и ра зно ли кост“ 
(KučuKaLić1975: 51).
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Се стро мо ја, се ле,
Те бе ме лем ви да,
Ме не ту га мо ри,
Ср це ми се ки да.

Ре ци тво јој дру зи 
Ох, не ре ци, ћу ти, 
Не знам ни сам шта је,
Што ми ду шу му ти.

Ај, ру ме но че до,
Про ле ће и цве ће,
Ја знам ону пе сму:
„Ој, пе лен-пе лен че!“

Се стро мо ја, се ле,
Од ла ни ми ту гу,
Ој, за гр ли, се стро,
Сво ју вер ну дру гу.

Па јој ре ци, ре ци...
Ој, не ре ци, ћу ти,
Бо ље је нек не зна, 
Не ка и не слу ти.

Што да чу је ја де,
Кад раз у мет’ не ће 
Ту жна је то пе сма:
„Ој, пе лен-пе лен че!“

Ово То лин ге ро во де ло обе ле же но је као ра но ро ман ти чар ско, али 
не због фи зи о но ми је кла вир ске де о ни це, већ због про зо ди је тек ста. 
Баш као и Јен ко ве, То лин ге ро ве во кал но-лир ске ми ни ја ту ре оби лу ју 
не са гла сји ма из ме ђу му зич ких и по ет ских ак це на та, што се од ус по-
ста вља ња де кла ма ци о ног прин ци па као во кал но-стил ске па ра диг ме 
узи ма за ком по зи ци о но-тех нич ку не са ве сност.9 Не у са гла ше ност по-
ет ских и му зич ких ак це на та у То лин ге ро вим со ло пе сма ма на Зма је ве 
сти хо ве је дан је од раз ло га што се ове пе сме ни су одр жа ле на ре пер-

9 Ако је Ху го Волф у не мач кој сре ди ни дао смер ни це у прав цу ре ви ди ра ња од но са 
то на и ре чи та ко што је пр во же сто ко на па дао Брам са због то га што у сво јим пе сма ма не 
по кла ња до вољ но па жње рас по де ли ак це на та у ду ху не мач ког го вор ног је зи ка, та да не из-
не на ђу је ни че сто под се ћа ње у на шој му зи ко ло шкој ли те ра ту ри на по гре шну ак цен ту а ци ју 
тек ста код стра них, а одо ма ће них ком по зи то ра по пут Сло вен ца Јен ка и ве ћег бро ја че шких 
ком по зи то ра. Сма тра се да упра во та ква ак цен ту а ци ја ли ми ти ра умет нич ку вред ност њи-
хо вих оства ре ња.
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то а ру, ни ти им је дат зна чај ни ји про стор у пре гле ди ма исто риј ског 
раз во ја срп ске со ло пе сме.10 У по гле ду од но са из ме ђу по ет ског и му-
зич ког дис кур са, као и раз ви је но сти кла вир ског пар та, То лин ге ро ве 
со ло пе сме пак сто је уз бок са Ма рин ко ви ће вим нај бо љим де ли ма. 

Кла вир као ин стру мент у То лин ге ро вим пе сма ма не са мо да ни је 
огра ни чен на ин то на тив ну и хар мон ску по др шку пе ва чу већ де лу је 
као по све са мо ста лан ак тер у драм ском ми кро ко смо су во кал но-лир ске 
ми ни ја ту ре. У окви ру ди фе рен ци ја ци је му зич ког ма те ри ја ла, кла вир-
ска де о ни ца раз ме њу је тај ма те ри јал са де о ни цом гла са и раз ра ђу је га 
у мо тив ско-те мат ским сло је ви ма фак ту ре.11 Оса мо ста ље ни му зич ки 
„ко мен та ри“ у кла ви ру при том раз два ја ју и по ве зу ју кон траст не од се-
ке пе сме. Ако Ђулићи II.Ђулић схва ти мо као ба лад но-лир ски дип тих, 
уло га кла вир ске де о ни це упо ре ди ва је са оном ко ју кла вир има у Шу-
ма но вим ци клу си ма. Ако пак тра ја ње и кон траст ну дра ма тур ги ју уну-
тар пе са ма по сма тра мо по на о соб, он да је То лин ге ро ва пе сма II.Ђулић 
упо ре ди ва са со ло пе сма ма ка кве сре ће мо у ства ра ла штву Фран ца 
Ли ста и Ху га Вол фа. Као при ста ли ца Ваг не ра То лин гер је, мо же се из 
то га за кљу чи ти, усво јио од ре ђе не еле мен те но во не мач ке ори јен та ци је 
и стре мио про ду бље ној му зич кој ар ти ку ла ци ји по ет ског тек ста.12

(Ра но)ро ман ти чар ска кон цеп ци ја То лин ге ро ве пе сме за сно ва на је 
на са мо стал ној и раз ви је ној кла вир ској де о ни ци усме ре ној ка му зич-
ком ту ма че њу по ет ског тек ста ко ји те ма ти зу је че жњу због нео ства ре-
не љу ба ви и по ста вља лир ски су бјект у по зи ци ју ро ман ти чар ске неод-
луч но сти и па сив но сти. По ет ско „ја“ пи та се да ли да во ље ној осо би, у 
овом слу ча ју се стри ној дру га ри ци, при зна сво ја осе ћа ња. Док се по ет ски 
су бјект на ла зи у ста њу уну тра шњег пре ви ра ња, му зи ка афек тив но илу-
стру је емо тив ни „на пон“ сти хо ва. 

10 Про у ча ва ју ћи То лин ге ро ве со ло пе сме, Зи ја Ку чу ка лић је овом ком по зи то ру услов-
но дао ла ска ву оце ну, ре кав ши да се „То лин гер [...] нај ви ше уз ди гао из над сво јих су пле ме-
ни ка ко ји су де ло ва ли у Ср би ји“, али се при том огра ни чио на трет ман кла вир ске де о ни це, 
док је у по гле ду хар мон ског и рит мич ког из ра за ис ка зао ре зер ви са ност ре чи ма да То лин гер 
„ни у јед ном од ова два из ра жај на еле мен та ни је по ка зао ни шта но во“ (KučuKaLić1975: 66).

11 Тре ба има ти у ви ду да мо тив ска гра ђа увек пред ста вља се ман тич ку до пу ну зна чењ-
ском то та ли те ту здру же не по ет ско-му зич ке це ли не, а са мим тим пред ста вља и услов за 
ви ше слој ност од но са из ме ђу му зич ког и по ет ског дис кур са.

12 Ку чу ка лић ову по тен ци јал ну ин тер тек сту ал ну ре ла ци ју по ми ње у све тлу Ваг не ро-
вог „ути ца ја [...] на ње го во [Толингерово, прим. Н. С.] ме ло диј ско об ли ко ва ње“ (KučuKaLić
1975: 33). На ваг не ров ску ари о зну де кла ма ци ју Ку чу ка ли ћа асо ци ра ини ци јал на ме ло ди ја 
у пр ва че ти ри так та пе сме II.Ђулић, и то нај ве ро ват ни је због оса мљи ва ња гла са над из др-
жа ним акор дом у кла вир ској де о ни ци. Ме ло диј ско је згро То лин ге ро ве пе сме са др жи пре-
ко мер ну се кун ду на пре ла зу из тре ћег у че твр ти такт, што ја сно го во ри о ње ном сев да лиј ском 
ме ло диј ском „шти мун гу“. Ваг не ров ро ман ти чар ски ути цај сто га је при ме ре ни је кон ста то-
ва ти на ни воу му зич ке дра ма тур ги је у це ли ни, ба зи ра не на под ва ја њу по ет ско-му зич ког 
дис кур са и ре а ли за ци ји по тен ци ја ла му зи ке да „про го во ри“ соп стве ним је зи ком мо тив ско-
-те мат ског ра да.
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Ме лан хо лич но рас по ло же ње с по чет ка да то је у сти хо ви ма „Мрач ни, 
крат ки да ни, су мор но је се ње, на не бу обла ци, на ср цу ка ме ње; Се стра 
мо ја бол на, оца, мај ке не ма, ја је гр лим љу бим, ру ка ма обе ма“. Уну тра-
шња ре ал ност су бјек та му зич ки је ар ти ку ли са на мо ти вом сев да лиј ског 
при зву ка и рит мич ком струк ту ром у ко јој се из два ја син ко пи ра ни 
суб мо тив. Ме ло диј ски за мах у пр вој стро фи има три бит на обе леж ја – 
ка ден ци ра ју ћа „од мо ри шта“ на дру гом ступ њу, раз ме шта ње ри мо ва них 
ре чи на раз ли чи те до бе так та и ме ло диј ско-рит мич ку кри ву љу чи ја 
про зо ди ја упу ћу је на ма ђар ски на чин из го во ра срп ских ре чи. Док се 
ка ден це на дру гом ступ њу мо гу сма тра ти еле мен ти ма на ци о нал ног 
му зич ког сти ла, То лин ге ро ви по чет ни ко ра ци у оса мо ста љи ва њу рит ма 
од ме тра сво је кон тек сту ал но упо ри ште на ла зе у иде ји ваг не ри јан ске 
„му зич ке про зе“.

При мер 4. Ро берт То лин гер, II.Ђулић, т. 1–12. 
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По ја ва отво ре не хро ма ти ке по том се ја вља у сти хо ви ма „Ал су-
мор но ве че, као да пе сму пе ва“, да би ре френ су ми рао емо тив но ста ње 
у сти хо ви ма „Ој, пе лен, пе лен че, Ој, пе лен, пе лен че“ на ба зи гра див них 
еле ме на та бал кан ског мо ла. 

При мер 5. Ро берт То лин гер, II.Ђулић, т. 23–28. 

Крат ко трај на про ме на рас по ло же ња до но си про ме ну тон ског ро да, 
па та ко му зич ки ток у сти хо ви ма ко ји го во ре о во ље ној осо би – „То ру-
ме но че до, ме лем на ших ра на, то про ле ће жи во, сред је се њих да на“ – 
мо ду ли ра у па ра лел ни дур, чи ме се афек тив на опо зи ци ја из ме ђу ду ра 
и мо ла по твр ђу је и у кон тек сту хро ма ти зо ва ног хар мон ског је зи ка. 

При мер 6. Ро берт То лин гер, II.Ђулић, т. 43–44. 
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Еле мен ти де кла ма тив ног во кал ног сти ла то ком це ле пе сме се од-
ме њу ју са об ри си ма ра но ро ман ти чар ске „ле пе ме ло ди је“, до при но се ћи 
ре љеф ној ме ло диј ској и рит мич кој сли ци. Оби ље ар ти ку ла ци о них 
озна ка, про ме на тем па, ме ђу ко ји ма се че сто ја вља и тем по ру ба то, 
све до чи о бри зи за де таљ и про фе си о нал ном ни воу То лин ге ро ве ком-
по зи ци о не тех ни ке. Фор ма пе сме је ва ри ра но стро фич на, али и знат но 
ком плек сни ја од ра но ро ман ти чар ских узо ра за ово фор мал но ре ше ње. 
Уме сто на из ме ње ном по на вља њу, пе сма је пре за сно ва на на кон траст-
ној дра ма тур ги ји, ка рак те ри стич ној за му зич ке жан ро ве са драм ским 
пре тен зи ја ма. У сва ком слу ча ју, реч је о кон траст ној дра ма тур ги ји 
ви шег ре да од оне ко ја је уо че на у Хо реј ше ко вој пе сми Девојканасту-
денцу. 

Пе сме ДевојканастуденцуВац ла ва Хо реј ше ка и II.ЂулићРо бер-
та То лин ге ра узе те су као при ме ри ко ји све до че о ши ри ни пред ро ман-
ти чар ских окви ра у ко ји ма се раз ви ја ла срп ска со ло пе сма. Све док је 
му зи ко ло шка па жња фо ку си ра на на ро ман ти чар ска и мо дер ни стич ка 
лид оства ре ња у исто ри ји срп ске со ло пе сме, ва жна пи та ња о ње ним 
пред ро ман ти чар ским ко ре ни ма оста ја ће без од го во ра. Умет нич ки ранг 
не ких пред ро ман ти чар ских, би дер ма јер ских и ра но ро ман ти чар ских 
де ла при том тре ба ре а фир ми са ти ка ко у му зич ко-исто ри о граф ском, 
та ко и кон церт но-ре пер то ар ском сми слу. 

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
МаринКовић, Со ња. „Му зи ка у XIX ве ку и пр вој по ло ви ни XX ве ка.“ У: Историјасрп-

скемузике:српскамузикаиевропскомузичконаслеђе. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 
2007, 71–106.

МарКовић, Та тја на. „Му зич ки ро ман ти зам из стил ско-исто риј ског аспек та.“ У: Исто-
ријасрпскемузике:српскамузикаиевропскомузичконаслеђе. Бе о град: За вод за 
уџ бе ни ке, 2007, 139–164.

Стефановић Ана. „Со ло пе сма.“ У: Историјасрпскемузике:српскамузикаиевропско
музичконаслеђе. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2007, 357–404. 

HancocK, Vir gi nia. “Jo han nes Brahms: Volkslied/Kunstlied.” In: HaLLmarK, Ru fus (ed.). Ger man 
LiederintheNineteenthCentury. New York: Ro u tled ge, 2010, 142–176.

KučuKaLić, Zi ja. Srpskaromantičnasolopjesma. Sa ra je vo: IP „Svje tlost“ – OO UR Za vod za 
udž be ni ke, 1975.



39

Ne ma nja N. Sov tić

The Young Wo man at the Fo un tain by Václav Ho rej šek and  
II. Đu lić by Ro bert To lin ger as Steps Out of the Pre-Ro man tic Fra me work  

of the Ser bian So lo Art Songs Ba sed on Po e try

Sum mary

Pre-Ro man ti cism in Ser bian mu sic in clu des a sig ni fi cant num ber of com po sers from 
the 19th cen tury who se dwel ling in the “hal lway” of Ro man ti cism has been per ce i ved 
thro ugh a com pa ra ti ve re la ti on ship with the clas sics of Ser bian Ro man ti cism – Jo sif Ma-
rin ko vić and Ste van Sto ja no vić Mo kra njac. In the fi eld of art song, Pre-Ro man ti cism is 
as so ci a ted with the work of fo re ign com po sers in Ser bian mu sic, so me of whom, such as 
Václav Ho rej šek, Da vo rin Jen ko, and Ro bert To lin ger, ma de a sig ni fi cant step out of Pre-
-Ro man tic fra me works. This pa per analyzes and in ter prets the two les ser-known and 
so mew hat ne glec ted songs by Ho rej šek and To lin ger, whi le so me of Jen ko’s works are 
men ti o ned in the con text of the de ve lop ment of the pi a no parts as an in di ca tor of the Ro-
man tic ma tu rity of art song. Ho rej šek’s song ba sed on the ver ses by Bran ko Ra di če vić 
The Young Wo man at the Fo un tain was re a li zed in the form of a ru di men tary com po sing 
style with a text be low the pi a no part. Alt ho ugh it fits in to the gen re fra me works of pse-
u do-fol klo re art song, Ho rej šek’s song was writ ten in a con tra sting-re pri se three-part form 
and thus ori en ted to wards Brahms’ type of art song. Tol lin ger’s art song is Pre-Ro man tic 
in terms of the pro sody of the text, but it is for mally com plex and rich in tho ughtful and 
de ve lo ped so lu ti ons of the pi a no part.

Keywords: Pre-Ro man ti cism, art song, Václav Ho rej šek, Da vo rin Jen ko, Ro bert 
To lin ger.
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МА РИ ЈА Ђ. ГО ЛУ БО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град*

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

ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ МУ ЗИ КЕ  
У МЕ ЂУ РАТ НОЈ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ: 

РУ СКА ЕМИ ГРАНТ СКА ПЕ РИ О ДИ КА**

СА ЖЕ ТАК: У пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји 
из ла зио je ве ли ки број еми грант ских пе ри о дичних из да ња. Еми грант ска пе ри о ди ка 
ис по ља ва ла је идеј но-по ли тич ке ста во ве, од ра жа ва ла ста ње еми гра ци је и уну тра шњу 
по ли ти ку дру штва. У не ким ли сто ви ма мо гле су се на ћи и ру бри ке ве за не за по зо ри-
ште и му зи ку, нај че шће на ја ве бу ду ћих и при ка зи већ одр жа них кул тур них до га ђа ја. 
Ти члан ци ни су за не мар љи ви ка да се ра ди о про у ча ва њу му зи ке у ме ђу рат ној Ју го сла-
ви ји, по себ но за то што пру жа ју сли ку „дру гог“ и до пу њу ју са зна ња о му зич ким догађа-
ји ма то га вре ме на. У њи ма се уо ча ва ју ста но ви шта, кул тур ни обра сци, ин тер пре та ци је 
и иде је ко је ја сно по ка зу ју ста но ви ште ми и они. Сто га ће у ра ду би ти ана ли зи ра на 
ода бра на еми грант ска штам па у свој ству ис црп ног из во ра за про у ча ва ње ју го сло вен-
ске ме ђу рат не му зи ке из пер спек ти ве при пад ни ка дру ге кул ту ре.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ру ска еми грант ска пе ри о ди ка, Кра ље ви на СХС/Ју го сла ви ја, 
ме ђу рат на му зи ка, Бе о град, Рускајагазета (1920), Возрожденије (1921–1922), Новоје
времја (1921–1930),Старојевремја (1923–1924), Рускијголос (1931–1941).

ЕмигрантскапериодикаумеђуратнојЈугославији
У бур ном XX ве ку или до бу екс тре ма, ка ко га је на звао бри тан ски 

исто ри чар Ерик Хоб сба ум (Eric Hob sbawm), по за ма ху, број но сти и 
кул тур ном зна ча ју са ру ском еми гра ци јом ве ро ват но се мо же упо реди-
ти је ди но од ла зак кул тур них рад ни ка и Је вре ја из Не мач ке по до ла ску 
на ци ста на власт 1933. го ди не. У Евро пи су цен три ру ског ра се ја ња 
би ли Фран цу ска, Не мач ка, Кра ље ви на СХС/Ју го сла ви ја, Бу гар ска и 

* ma sa.dj .go lu bo vic @gmail.co m
** Овај рад је на стао у окви ру на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је (НИО) Му зи ко ло шки 

ин сти тут СА НУ, ко ју фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је (РС-200176).
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Че хо сло вач ка, а до 1921. њи хо ве пре сто ни це по ста ле су ве ли ки цен три 
еми гра ци је. У скла ду са сво јим на ци о нал ним ду хом и ка рак те ром, 
Ру си су у но вој сре ди ни у ко јој би се на шли осни ва ли ру ску па ро хи ју 
са сво јим хра мом, а по том по зо ри ште и но ви не. То су, пре ма Ни ко ла ју 
Фе до ро ву, би ла три те ме ља и из во ра ру ског ка рак те ра и жи во та (Fedorov 
1939: 17), док је у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји био ва жан и че твр ти, 
а то је би ла ру ска основ на шко ла. Еми грант ска штам па је ис по ља ва ла 
идеј но-по ли тич ке усло ве, од ра жа ва ла ста ње еми гра ци је, уну тра шњу 
по ли ти ку и кул тур ни жи вот. Број на из да ња ме ђу рат ног пе ри о да из 
ви ше стру ких раз ло га би ла су крат ког да ха, бр зо су ни ца ла и још бр же 
не ста ја ла.1 Као нај ра спро стра ње ни ји вид ко му ни ка ци је пре по ја ве 
ра ди ја и те ле ви зи је, штам па је то ком два де се тих го ди на би ла од по-
себ ног зна ча ја и по сто ја ла је у свим кра је ви ма све та где је би ло ру ског 
дру штва. Сма тра се да је у ме ђу рат ном пе ри о ду иза шло не ко ли ко хи-
ља да пе ри о дич них из да ња.2 

По сле Ру ског гра ђан ског ра та у Кра ље ви ну СХС је, пре ма раз ли-
чи тим про це на ма, у не ко ли ко та ла са сти гло из ме ђу 30 и 70 хи ља да 
еми гра на та. Исто ри чар ру ске еми гра ци је Ми ро слав Јо ва но вић са на гла-
ше ним опре зом је на го ве стио да би се тај број мо гао кре та ти из ме ђу 
41 и 44 хи ља де. То ком ме ђу рат ног пе ри о да је број ко ји Јо ва но вић наво-
ди био у кон стант ном па ду, осим ка да се по чет ком три де се тих го ди на 
на крат ко за у ста вио на 30.000. У дру гој по ло ви ни три де се тих го ди на 
од се ља ва ња из др жа ве и смрт ност у ру ској ко ло ни ји тај број спу сти ли 
су на око 25.000 Ру са (Јовановић 1996: 186). Број Ру са у Бе о гра ду је 
то ком два де се тих го ди на ра стао, а 1929. је из но сио оквир но 10.000 (Ра
довановић 1974: 158–159; арСеньев 1996: 47). Тај број се одр жа вао то ком 
три де се тих го ди на, све до Дру гог свет ског ра та.

Ру ски еми гран ти су од мах по до ла ску у Кра ље ви ну СХС по че ли 
да об ја вљу ју пе ри о ди ку. Пре ма нај оп се жни јој би бли о гра фи ји ко ју је 
на чи нио Јо ван Ка ча ки, број еми грант ских пе ри о дич них из да ња из но си 
320 (КачаКи 2003). У Бе о гра ду, нај ве ћем цен тру еми гра ци је у др жа ви, 
за 25 го ди на је иза шло око 230 ру ских пе ри о дич них из да ња – но ви на, 
ча со пи са и бил те на (арСеньев 2009: 141). Ве ћи на из да ња би ла је скром-
ног ди зај на и оби ма, штам па на на нај јеф ти ни јем па пи ру, што је глав ни 
раз лог њи хо ве ло ше очу ва но сти у би бли о те ка ма и ар хи ви ма. У њи ма 

1 У Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји су, при ме ра ра ди, од пре ко 300 пе ри о дич них из да ња 
са мо три из ла зи ла де це ни ју или ма ло ду же: Новојевремја (Новоевремя, 1921–1930),Царскиј
вестник (Царскийвестник, 1928–1940) и Рускијголос (Русскийголос, 1931–1941). То пред-
ста вља тек 1% од укуп ног бро ја из да ња.

2 Нај и сцрп ни ји ка та лог ру ске за гра нич не пе ри о ди ке пред ста вља сајт www.emi gran ti ka.ru 
ко ји је 2009. по кре нуо Дом ру ског за ру беж ја „Алек сан дар Сол же њи цин“ у Мо скви. Из ката-
ло га се ви ди да ни јед на би бли о те ка на све ту не ма пу не ком пле те пе ри о ди ке.
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је ко ри шће на ста ра ру ска ор то гра фи ја, док је со вјет ска ре фор ма пра во-
пи са би ла у пот пу но сти иг но ри са на.3 Ме ђу глав ним про бле ми ма про-
у ча ва ња тог кор пу са еми грант ске пе ри о ди ке код нас пред ста вља ње на 
(не)очу ва ност у би бли о теч ким и ар хив ским фон до ви ма. Гра ђа за овај 
рад при ку пље на је у Бе о гра ду и Пра гу и об у хва та сле де ће ру ске нови-
не: Рускајагазета (Русскаягазета, 1920), Новојевремја(Новоевремя, 
1921–1930), Старојевремја(Староевремя, 1923–1924) и Рускијголос 
(Русскийголос, 1931–1941).

Новинекаоисториографскиизвор
Но ви не мо гу да по слу же као ве о ма бо гат при мар ни из вор за про-

у ча ва ње исто ри је, бу ду ћи да при ка зу ју вре ме у ко јем су на ста ја ле и 
од сли ка ва ју дру штво тог вре ме на. Са мим тим, оне су ис цр пан из вор 
по да та ка о дру штве ном, по ли тич ком, еко ном ском и кул тур ном жи во-
ту вре ме на у ко јем су би ле об ја вљи ва не. О ве ли ком зна ча ју но ви на као 
из во ра за исто ри ча ре го во ре две обим не сту ди је Лу си Мај нард Сал мон 
(Lucy Maynard Sal mon) об ја вље не још 1923. го ди не (maynardsaLmon 
1923a; 1923b). Ова ау тор ка је про у ча ва ла по у зда ност но ви на као исто-
риј ског из во ра и ука за ла је на то да се исто ри чар „не ба ви са мо ма те-
ри јал ним до га ђа ји ма, не го је под јед на ко за ин те ре со ван и за ту ма че ње 
ду ха, вре ме на или ме ста. Тај дух от кри ва ју и исти ни ти и ла жни из ве-
шта ји ко је об ја вљу је штам па“ (maynardsaLmon 1923a: XLI). Кри тич ко 
чи та ње но ви на мо же да до не се зна ча јан увид у то ка ко су дру штва или 
кул ту ре ви де ли се бе и раз у ме ли свет око се бе (veLLa2009: 192). 

То ком ана ли зи ра ња но ви на, и уоп ште пе ри о дич них из да ња, ис тра-
жи ва чи обич но по ста вља ју пи та ња ко ја се мо гу гру пи са ти у три ве ће 
це ли не: ин сти ту ци о нал на струк ту ра (дру штве ни кон текст), фор мат 
(тек сту ал ни кон текст) и са др жај (текст). Јед но од кључ них пи та ња за 
нас је пи та ње „дру го сти“, од но сно, по сто ји ли ди хо том ни од нос „ми“ 
и „они“ (veLLa 2009: 198–200). Еми грант ске но ви не би ле су ма хом ма лог 
оби ма, те је и про стор за број не те ме био огра ни чен. Па ипак, ма ло је 
ве ро ват но да се од вио ва жан до га ђај у еми грант ском му зич ком жи во-
ту, а да му ни је би ло по све ће но ма кар не ко ли ко ре до ва у но ви на ма, што 
је до вољ но за упо ред ну ана ли зу са срп ском/ју го сло вен ском пе ри о ди-
ком и дру гим из во ри ма. Ру ски му зи ко лог Људ ми ла Зи но вјев на Ко ра-
бељ ни ко ва (Людми ла Зи новьев на Ко ра бельни ко ва) уо чи ла је ва жност 
са ста вља ња ле то пи са му зич ких до га ђа ја пре ма еми грант ским но ви-
на ма, јер се, пре ма ње ним ре чи ма, исто ри ја ру ске му зи ке XX ве ка не 
мо же у пот пу но сти са гле да ти без Рускогзарубежја (КорабельниКова

3 У ра ду ће би ти ко ри шће на но ва ру ска ор то гра фи ја.
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2017).4 Са гла сно то ме, ни ју го сло вен ска ме ђу рат на му зи ка не мо же се 
у пот пу но сти са гле да ти без про у ча ва ња свих про це са и дру шта ва која 
су до при не ла ње ном раз во ју. У срп ској му зич кој исто ри о гра фи ји по сто-
ји са мо јед на сту ди ја по све ће на му зич ком жи во ту ме ђу рат ног Бе о гра-
да на пи са на на осно ву ру ских но ви на Новојевремја (оtašević2015),5 
што је ва жан ко рак у том сме ру. Про ма тра ње ру ске пе ри о ди ке у свр ху 
до пу не са зна ња о до га ђа ји ма и про це си ма кроз ко је је про ла зи ла му зич-
ка умет ност на на шим про сто ри ма мо же во ди ти ка про у ча ва њу еми-
грант ског кон церт ног жи во та и њи хо ве про грам ске по ли ти ке, по том 
њи хо вог до при но са бе о град ској/ју го сло вен ској кон церт ној сце ни, као 
и од но са ру ских и срп ских му зи ча ра („ми“ и „они“). 

Ру ска ја га зе та 

Пр ве ру ске еми грант ске но ви не у Кра ље ви ни СХС, Рускајагазета 
(Бе о град, 1920), по че ле су да из ла зе у тре нут ку ка да је кул тур ни жи вот 
др жа ве по чео да се об на вља на кон ви ше го ди шње па у зе про у зро ко ва-
не рат ним до га ђа ји ма. Би ле су то днев не ју тар ње но ви не, ма лог оби ма 
– све га је дан дво стра ни лист. Из ла зи ле су у пе ри о ду од 6. ма ја до 16. 
но вем бра 1920. и укуп но је иза шло 147 бро је ва.6

Ове но ви не пру жа ју ма ло по да та ка о му зич ком жи во ту у пре сто-
ни ци то ком 1920, де лом и због то га што су у том тре нут ку еми гран ти 
и да ље при сти за ли. Па ипак, у њи ма мо же мо про на ћи пр ве тра го ве му-
зич ких тен ден ци ја Ру са и функ ци о ни са ња у но вој сре ди ни ко ји ће се 
у на ред не две де це ни је ис по љи ти у пу ном сја ју. Пр ви зна ча јан по да так 
са ко јим се су сре ће мо је отва ра ње пр вог ру ског те а тра ми ни ја ту ре „Злат-
на ли ра“ („Зо ло тая ли ра“) у ком је сви рао и Ор ке стар кра ље ве гар де. 
„Злат на ли ра“ би ла је отво ре на на адре си Двор ска 11 (да нас Дра го сла ва 
Јо ва но ви ћа),7 на ме сту на ко јем се ка сни је на ла зио је дан од нај по зна-
ти јих ру ских ре сто ра на у Бе о гра ду, „Ру ска се мја“ (по том „Ру ска ли ра“)8 

4 Ко ра бељ ни ко ва је са са рад ни ци ма по че ла да из ра ђу је ле то пис ко ји из ла зи у ча со пи-
су ИМТИ (Искусствомузыки:теорияиистория) Др жав ног ин сти ту та за сту ди је умет но сти 
Ми ни стар ства кул ту ре Ру ске Фе де ра ци је. Ле то пис под на зи вом Словоомузыкеврусском
зарубежье:аннотированныйкаталогстатейрусскоязычнойгазетнойпериодикирубежа
ипервойполовины1920-хгодов об ја вљен је у на став ци ма у бро је ви ма 16, 17, 19, 20, 21 и 22/23 
и де ли мич но об у хва та бе о град ско Новојевремја.ИМТИје елек трон ски ча со пис и сви бро-
је ви су до ступ ни на http://im ti.si as.ru /.

5 Ка ко ау тор ка тек ста на гла ша ва, у На род ној би бли о те ци Ср би је су до ступ ни бро је ви 
из пе ри о да од 1922. до 1925, док је у Мо скви пре гле да ла бро је ве из 1921, 1926. и 1927. го ди-
не. То зна чи да ра дом ни су об у хва ће не по след ње три го ди не (1928–1930). 

6 Де таљ ни ји би бли о граф ски по да ци: http://www.emi gran ti ca.ru/item/rus ska ia-ga ze ta-
bel grad-1920 

7 „Рус ская ли ра“, Русскаягазета, № 24, 5 июня 1920, 1–2. 
8 На ру ском: „Рус ская семья“ и „Рус ская ли ра“.
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(Голубовић 2021б: 186–187). По ред то га што је, по свој при ли ци, пр во 
спо ми ња ње ру ског по зо ри шта у штам пи, овај по да так ука зу је и на то 
да је плод на са рад ња еми гра ци је и Ор ке стра кра ље ве гар де би ла ус по-
ста вље на од са мог по чет ка. У том пе ри о ду су ре си тал у бео град ском 
„Ма ње жу“ да ли ба ри тон Алек сан дар А. Ба ва стро и пи ја ни ста Ју риј 
Ни ко ла је вич По ме ран цев (Юрий Ни ко ла е вич По ме ран цев), ког исто рио-
гра фи ја пам ти као осни ва ча пр вог бу гар ског сим фо ниј ског ор ке стра и 
ди рек то ра Му зич ке шко ле при Ру ском на род ном уни вер зи те ту у Па-
ри зу (чуваКов 2004: 573).9 

Рускајагазета нам вр ло бр зо от кри ва још јед ну осо бе ност ру ског 
му зич ког жи во та – љу бав пре ма опе ре ти ко ју ће Ру си ве о ма не го ва ти 
у еми гра ци ји. То је био је дан од че ти ри ти па му зич ких и по зо ри шних 
жан ро ва ме ђу ру ским еми гран ти ма ко ји би се мо гли кла си фи ко ва ти 
као ко мер ци јал на кул ту ра (vesić 2015). Ру ска опе ре та ко ја је до пу това-
ла из Со фи је, већ 23. ју на 1920. је са при дру же ним ру ским умет нич ким 
сна га ма из Бе о гра да по че ла да да је сво је пред ста ве у са ли „Ка си не“. 
У не ко ли ко да на игра не су опе ре те Ноћљубави (Ночьлюбви) Ва лен-
ти на Пе тро ви ча Ва лен ти но ва, Гејша (Гейша) Сид ни ја Џон са (Sid ney 
Jo nes), Kраљсезабавља (Корольвеселится) Ру дол фа Нел со на (Ru dolf 
Nel son) иСилва(Сильва) Имреа Кал ма на (Imre Kálmán).10 Те опе ре су се 
на ла зи ле на ре дов ном ре пер то а ру ме ђу рат них опе рет ских ком па ни ја 
ко је су би ле у вла сни штву ру ских еми грана та или су их за по шља ва ле 
(vesić 2015: 106). У том пе ри о ду је са ру ским умет ни ци ма ко ји су се 
на ла зи ли у Бе о гра ду пред ста ве одр жа ла Та ма ра Хри сто фо ров на Деј-
кар ха но ва (Tамара Хри сто фо ров на Дейкар ха но ва), је дан од осни ва ча 
и при ма чу ве ног мо сков ског те а тра ми ни ја ту ре „Ши шмиш“ („Ле ту чая 
мышь“) Ни ки те Фјо до ро ви ча Ба ли јефа (Ни ки та Фë до ро вич Ба ли ев). 
Први кон церт био је одр жан у, ка ко су га Ру си зва ли, Кра љев ском срп ском 
по зо ри шту (ве ро ват но ана лог но им пе ра тор ским ру ским по зо ри шти ма), 
а на про гра му су би ла нај бо ља де ла са ре пер то а ра „Ши шми ша“.11 Успех 
је био то ли ки да је већ не ко ли ко да на ка сни је одр жан још је дан кон церт 
на ко јем су, из ме ђу оста лих, уче ство ва ли и Jeвгениј Се мјо но вич Мар-
ја шец (Ев ге ний Се мë но вич Марьяшец), Ан то ни на Пе тров на Све чин ска 
(Ан то ни на Пе тров на Малыше ва-Све чин ская) и Вла ди мир Алек сан дро-
вич Не ли дов – име на ко ја ће би ти вр ло ак тив на на бе о град ској ме ђурат-
ној сце ни.12

9 Исто; „Те а тр и музыка“, Русскаягазета, № 25, 6 июня 1920, 1–2.
10 „Те а тр и музыка“, Русскаягазета, № 38, 22 июня 1920, 2; Русскийголос, № 42, 27 

июня 1920, 1. На зи ви опе ре та Џон са, Нел со на и Кал ма на су у но ви на ма об ја вље ни на ру ском 
је зи ку, те се мо же прет по ста ви ти да је то био је зик на ко јем су из ве де не. 

11 „Спек такль Т. Х. Дейкар ха но ва“, Русскаягазета, № 39, 23 июня 1920, 2.
12 „Спек такль Та мары Дейкар ха но вой“, Русскаягазета, № 46, 2 июля, 1920, 1.
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Бе о град ни је ду го че као ни на пр ви ру ски ре сто ран ко ји је отво рен 
упра во под тим на зи вом – „Ру ски ре сто ран“ (Рус ский ре сто ран). На-
ла зио се у хо те лу „Бај ло ни“ у Не ма њи ној ули ци, „на пет ми ну та хо да од 
хо те ла Мо сква“.13 По ред то га што су у ње му ра ди ле Ру ски ње, ре сто ран 
је имао ве ли ку дво ра ну за кон цер те, оку пља ња, лек ци је и плес, али и 
ба шту,14 што га је ве ро ват но чи ни ло јед ним од цен та ра оку пља ња еми-
гра ци је у пре сто ни ци. У ње му су одр жа ва ни кон цер ти, ме ђу ко ји ма је 
био и кон церт ру ског ду вач ког ор ке стра под упра вом Ан дре ја Ни кола-
је ви ча Ку змен ка (Ан дрей Ни ко ла е вич Ку змен ко), на коjeм су сви ра не 
ру ске и срп ске ком по зи ци је.15 Иа ко про грам кон цер та, на жа лост, ни је 
по знат, он го во ри о те жњи му зи ча ра да чу ва ју сво је на сле ђе, али и да 
се при бли же кул ту ри зе мље до ма ћи на ка ко би мо гли у њој да функ ци-
о ни шу. У го ди на ма ко је сле де, по ка за ло се да су и ор ке стри ба ла лај ки 
има ли на ре пер то а ру ком по зи ци је из срп ске му зич ке ба шти не. По сле 
кон цер та би ли су за ба ве и пле со ви. Њи хо ва ре сто ран ска и ка фан ска 
тра ди ци ја ду бо ко је утка на у дру штве ни жи вот ме ђу рат ног Бе о гра да, 
по себ но на по љу му зи ке (Голубовић 2021а).

У на ред ним бро је ви ма на и ла зи мо на још ин те ре сант них, али шту-
рих по да та ка. Ди рек ци ја Пр вог ру ско-срп ског дру штва ко је су др жа ли 
В. Ива нов и В. Ма то се вич16 отво ри ла је ре но ви ра ни би о скоп-по зо ри-
ште „Опе ра“ на адре си По ен ка ре о ва (да нас Ма ке дон ска) 7. Уз би о скоп 
и ре сто ран, на ла зио се ту и ка ба ре.17 У дру гој по ло ви ни XIX ве ка и све 
до по чет ка Пр вог свет ског ра та та је згра да би ла по зна та као хо тел-го-
сти о ни ца „Бу ле вар“ са ве ли ком са лом у ко јој су одр жа ва ни раз не му-
зич ке и по зо ри шне пред ста ве, ску по ви и све ча но сти. У хо тел ској са ли 
на раз ме ђи ве ко ва глу мац и ре ди тељ Бра на Цвет ко вић са сво јим „Ор-
фе у мом“ играо је во двиљ ске пред ста ве, а пред бал кан ске ра то ве је 
Жар ко Са вић отво рио пр ву бе о град ску опе ру због че га је хо тел и про-
ме нио на зив у „Опе ра“ (Голубовић 2019: 53–56). Ка сни је се ту на ла зио 
ре сто ран „За ва ли ши на“ у ком је Ру ско књи жев но-умет нич ко дру штво 
јед но вре ме одр жа ва ло сво је „су бот њи ке“, ве че ри на ко ји ма се веселилo 
и „банчилo” до сит них са ти (Голубовић 2021б: 200). Ин те ре сант но је 
да срп ска ка фан ска исто ри о гра фи ја са из у зет ком два-три нај по зна тија 

13 Ве ро ват но се ми сли на го сти о ни цу „Бај ло ни“ ко ја се на ла зи ла у Са ва ма ли, на Хај дук 
Вељ ко вом вен цу (у об ли зи ни да на шњег Же ле знич ког му зе ја). Ви ше о го сти о ни ци: Голубо
вић 2019: 121. 

14 „Рус ский ре сто ран“, Русскаягазета, № 43, 27 июня 1920, 1.
15 „Кон церт рус ско го ду хо во го ор ке стра“, Русскаягазета, № 73, 15 ав гу ста 1920, 1.
16 Ра ди се о штам пар ској гре шци, тре ба „Ма ту се вич“ (у Бе о гра ду се сре та ло и W. Ma-

tu se vitsch). Пре ма ми шље њу Алек се ја Ар се ње ва мо же се прет по ста ви ти да се ту ра ди о 
Ру су, ге не рал-ма јо ру Ва си ли ју Алек сан дро ви чу Ма ту се ви чу (Ва си лий Алек сан дро вич Ма-
ту се вич), ко ји је ка сни је жи вео и умро у За гре бу.

17 „Опе ра“, Русскаягазета, № 65, 5 ав гу ста 1920, 1.
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ру ска ре сто ра на не зна за дру ге њи хо ве уго сти тељ ске објек те. Да кле, 
по чет ком ав гу ста 1920. Бе о град је мо гао да се по хва ли по сто ја њем два 
ру ска те а тра ла ког жан ра: пр ви је ра дио у „Злат ној ли ри“ под вођ ством 
Гу да ра (Иван Ва сильевич Ва сильев -Гу дар), а дру ги је био те а тар-ка-
ба ре „Опе ра“ у ко јем су на сту па ли Ле бе дин ски, Ла ска и Ја ко вљев.18

Истог ме се ца пр ви пут у ру ским но ви на ма на и ла зи мо на име Алек-
сан дре Jeмељановне Ро стов це ве (Алек сан дра Емельянов на Ро стов це ва), 
опер ске пе ва чи це и углед не умет ни це мо сков ске Опе ре С. И. Зи ми на. 
У но ви на ма је огла ша ва ла ча со ве пе ва ња и сцен ске умет но сти,19 а ка-
сни је је по ста ла је дан од нај у глед ни јих на став ни ка пе ва ња ра де ћи у 
му зич кој шко ли „Стан ко вић“ у Бе о гра ду. Кра јем ав гу ста спо ми ње се 
по зо ри ште „Олим пи ја“ о ко јем го то во да не ма по да та ка, осим да су у 
ње му на сту па ли Ма ри ја Б. Ла ска, Ја ков Алек сан дро вич Ја ко вљев (Яков 
Алек сан дро вич Яко влев) и Ге ор ги је Ду бро вин.20 Ду бро вин је био умет-
ник Ру ске опе ре, али је био је дан од оних ру ских умет ни ка ко је су по-
го ди ли те шки да ни пре жи вља ва ња у ино стран ству. 

Ме ђу кон цер ти ма ко ји ни су убе ле же ни у кон церт ни ле то пис Сло-
бо да на Тур ла ко ва (турлаКов1994) био је и кла вир ски ре си тал про фе-
со ра пе тро град ског кон зер ва то ри ју ма В. В. По кров ског у ко рист са на-
то ри ју ма ру ског Цр ве ног кр ста. На про гра му су би ли Ј. С. Бах (Jo hann 
Se ba stian Bach), Ф. Шо пен (Frédérick Cho pin), Ф. Шу берт (Franz Schu-
bert), Р. Шу ман (Ro bert Schu mann), Р. Ваг нер (Ric hard Wag ner) и Ф. Лист 
(Franz Liszt). Ру ски до бро твор ни кон цер ти би ће то ком ме ђу рат ног 
пе ри о да ве о ма уче ста ли, а нај че шће ће ићи у ко рист рат ним ин ва ли-
ди ма и си ро ма шној де ци за шко ло ва ње.21

Во зро жде ни је 

Возрожденије је из ла зи ло по не дељ ком и би ло је крат ког да ха. Из-
ла зи ло је под ре дак ци јом Алек се ја Ива но ви ча Ксју њи на и Ни ко ла ја Е. 
Је го ро ва у пе ри о ду од 31. ок то бра 1921. до 2. ја ну а ра 1922. и свет је 
угле да ло све га де сет бро је ва.22 У њи ма се у ру бри ци „Те а тар и му зи ка“ 
на ла зе два ве ли ка члан ка ко ја је пот пи сао В. Ва си ље вич: „Хоф ма но ве 
при че“ (бр. 8) и „Че твр ти исто риј ски кон церт“ (бр. 9), од ко јих је дру ги 
ин те ре сант ни ји за про у ча ва ње за чет ка ру ско-срп ских му зич ких од но са 

18 „Опе ра“, Русскаягазета, № 65, 5 ав гу ста 1920, 2.
19 „А. Е. Ро стов це ва“, Русскаягазета, № 72, 14 ав гу ста 1920, 1.
20 „Те а тр и музыка“, Русскаягазета, № 84, 29 ав гу ста 1920, 2; „Те а тр и музыка“, Русская

газета, № 97, 14 сентября 1920, 2; „Те а тр и музыка“, Русскаягазета, № 107, 25 сентября 1920, 2.
21 „Те а тр и ис кус ство“, Русскаягазета, № 109, 28 сентября 1920, 2.
22 Де таљ ни ји би бли о граф ски по да ци: http://www.emi gran ti ca.ru/item/vo zroz hde nie-bel-

grad-19211922
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у ме ђу рат ној кра ље ви ни и уоп ште ко ха би та ци ју два дру штва. Ру ско 
дру штво у Ју го сла ви ји ни је од ли ко ва ла хо мо ге ност и ње го ва по зи ци ја 
је би ла да ле ко ком плек сни ја од по зи ци је „ми“ (Ру си) и „они“ (Ју го сло-
ве ни), за то што су по сто ја ле раз не по де ле у окви ру са ме еми гра ци је: 
со ци јал на, иде о ло шка и ге не ра циј ска (антанаСиевич 2014: 374). Иа ко је 
ју го сло вен ска сре ди на углав ном би ла при ја тељ ски на стро је на пре ма 
еми гран ти ма, по сто ја ла су од ре ђе на трве ња од са мог по чет ка ко ја су се 
за др жа ла то ком це лог ме ђу рат ног пе ри о да. Та трве ња су у сфе ри му зич-
ке умет но сти би ла за сно ва на на упит ним кри ти ка ма по је ди них бе о град-
ских му зич ких пи са ца, по вре ме но чак и не скри ве ној за ви сти, за то што 
су же ле ли да се му зич ка сце на раз ви ја за хва љу ју ћи до ма ћим сна га ма, 
а не стран ци ма, без об зи ра на по што ва ње Ру са као „сло вен ске бра ће“. 
Њи хо ве оце не из во ђач ке уме шно сти ру ских умет ни ка, по себ но са вре-
мен ског ра сто ја ња од го то во це лог ве ка, те шко је тре ти ра ти као објек-
тив не и су бјек тив не, бу ду ћи да се при ка зи истог кон цер та раз ли чи тих 
кри ти ча ра не рет ко до ста раз ли ку ју. По ред то га, ни је за не мар љив ни 
еко ном ски мо ме нат, бу ду ћи да су Ру си ра ди ли у др жав ним ин сти ту-
ци ја ма по пут Опе ре и Ба ле та На род ног по зо ри шта, Ра дио Бе о гра да, 
по том му зич ким шко ла ма и дру гим ин сти ту ци ја ма, због че га су „до-
мо ро ци“ сма тра ли да им Ру си за у зи ма ју рад на ме ста.

Кра јем 1921. Возрожденије је пи са ло ка ко су ру ски умет ни ци ту-
жни због „не ја сног и зло коб ног про го на“ ко је из ве сне но ви не во де про-
тив њих, тим пре што су у пи та њу би ли они чи ји су умет нич ки ци ље ви 
„за сва ког обра зо ва ног чо ве ка би ли ван сум ње“.23 В. Ва си ље вич, ау тор 
ру ског члан ка, ука зао је на бе о град ске днев не но ви не Правда ко је се 
ни су од ли ко ва ле по себ ним сим па ти ја ма пре ма Ру си ма и скре нуо је 
па жњу на текст ко ји је спо ми њао уло гу Ру са у бе о град ском му зич ком 
жи во ту, те је са мим тим од у да рао од уо би ча је них тек сто ва спо ме ну тог 
ли ста. У Возрожденију је био на ве ден ру ски пре вод од лом ка тог тек ста:

По гре шно је одва ја ти Ру се у за себ ну гру пу и ло кал но их као јед ну 
је дин стве ну ма су тре ти ра ти. Ти Ру си у умет нич ком сми слу ни су јед-
на ке вред но сти. Ме ђу њи ма има пр во кла сних, дру го кла сних и тре ће кла-
сних умет ни ка. Има бив ших, са да шњих и мо жда бу ду ћих сна га. Има 
умет ни ка са већ сте че ном ве ли ком ре пу та ци јом, са сла бом умет нич ком 
ре пу та ци јом и без ње […] По је ди ни ру ски умет ни ци, (ка жем по је дин ци, 
јер их не тре ба узи ма ти гло бал но), учи ни ли су вр ло мно го, јер су по ди-
гли је ди ни цу ме ри ла. По ди гли су но ве по ла зне тач ке на шег умет нич ког 
ме ри ла. По ди гли су, да кле, ни во на ше есте ти ке умет но сти. До не ли су 
ин тер на ци о нал ну умет нич ку ци ви ли за ци ју у не по сред ну бли зи ну. Пру-
жи ли су при ли ке и ши ро кој ма си да се упо зна са са вре ме ном ин тер на-

23 В. Ва сильевич, „4-ый Исто ри че ский Кон церт“, Возрождение, № 9, 29 де ка бря 1921, 4.
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ци о нал ном умет нич ком ци ви ли за ци јом. А то пред ста вља, прак тич но, 
убр за ње про це са раз вит ка до ма ће умет нич ке кул ту ре.24

Ва си ље вич је сма трао да се те ре чи по себ но мо гу при ме ни ти на 
бра ћу Сла тин,25 ко ја пре ма ње го вом ми шље њу и ни су пре тен до ва ла 
да бу ду пр во кла сни му зи ча ри. По све му су де ћи, ње му је тај од нос пре-
ма стран ци ма „ми“ и „они“ био ин те ре сан тан. Он је кон ста то вао ка ко 
у Ру си ји стро га пу бли ка ни ка да ни је по сма тра ла да ли је умет ник до бар 
за то што је „њи хов“ или је лош за то што је стра нац. Пу бли ка ко ја дуго 
ни је обра ћа ла па жњу на те „до сад не“ кон цер те бра ће Сла тин у јед ном 
тре нут ку схва ти ла је да су они „по ди гли је ди ни цу ме ре“ и че твр ти 
исто риј ски кон церт је био кр цат. Те кон цер те су бра ћа Сла тин по на вља-
ла у гим на зи ји за уче ни ке и оне ко ји су би ли скром них при ма ња, те 
се по ста вља пи та ње због че га су они то ра ди ли – сви ра ли у не за греја-
ној дво ра ни за не ко ли ко де се ти на уче ни ка. Као кул тур ни љу ди, они 
су ви де ли се бе као про па га то ре јед не ци ви ли за циј ске те ко ви не, што 
је у прак си зна чи ло да (ве ро ват но) све сно ра де на убр за њу про це са 
раз вит ка умет нич ке кул ту ре.26 Био је то си стем у ко јем су на ви кли да 
функ ци о ни шу у сво јој до мо ви ни, тим пре што је њи хов отац, Или ја 
Иљич Сла тин (Илья Ильич Сла тин), био на че лу Хар ков ског оде ље ња 
Им пе ра тор ског ру ског му зич ког дру штва и ди рек тор Хар ков ског кон-
зер ва то ри ју ма. Те шко је по ве ро ва ти да се ра ди о не ра зу ме ва њу њи хо-
вог де ло ва ња, јер су и на став ни ци Срп ске му зич ке шко ле и му зич ке 
шко ле „Стан ко вић“ да ва ли кон цер те ка мер не му зи ке у го ди на ма ко је 
су прет хо ди ле Пр вом свет ском ра ту (турлаКов1994). Спо ме ну ти чла-
нак у Возрожденију ука зу је на не ко ли ко ва жних чи ње ни ца. Кон цепт 
исто риј ских ка мер му зич ких кон це ра та бра ће Сла тин и Јо ва на Зор ка, 
где се пр ви одр жа вао као ре гу лар ни, а по но вље ни као гим на зиј ски 
ма ти не за омла ди ну, ни је по сто јао у срп ској сре ди ни пре по ја ве спо-
ме ну тих ру ских умет ни ка. По ред то га, у пр вој по ло ви ни два де се тих 
го ди на срп ска про фе си о нал на му зич ка сре ди на ни је ла ко под но си ла 
чи ње ни цу да су во де ћи про па га то ри ка мер не му зи ке стран ци.

При та је на не тр пе љи вост пре ма Ру си ма по сто ја ла је све вре ме то-
ком ме ђу рат ног пе ри о да. По чет ком три де се тих го ди на, ка да су и у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји по че ле да се осе ћа ју по сле ди це свет ске еко ном-
ске кри зе, у но ви на ма Jugoslovenska politika по ја вљу је се 1932. низ тек-
сто ва но ви на ра Д. Па ви ће ви ћа у ко ји ма по ку ша ва да су прот ста ви рас кош 
Ру са – бе ди Ју го сло ве на (КоСиК 2007: 21). Упит но је ко ли ко се за и ста 

24 Z., „Му зи ка у Бе о гра ду“, Правда, № 340, 12. де цем бар 1921, 2–3. 
25 Или ја (пи ја ни ста и ди ри гент), Вла ди мир (ви о ли на) и Алек сан дар (ви о лон че ло).
26 В. Ва сильевич, „4-ый Исто ри че ский Кон церт“, Возрождение, № 9, 29 де ка бря 1921, 4.
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ра ди ло о рас ко ши, али не ма сум ње да су зе мљи ко ја је на кон ра та била 
ру ше ви на са огром ним људ ским гу би ци ма би ли по треб ни струч ња ци 
из ра зних обла сти. При мер то ме је по ну да Ста ни сла ва Би нич ког бари-
то ну Па влу Фјо до ро ви чу Хо лод ко ву (Па вел Фë до ро вич Хо лод ков), ко ја 
је по те кла из по тре бе за пе вач ким сна га ма, а не бла го на кло но сти пре-
ма Ру си ма, да из Ца ри гра да пре ђе у Опе ру у Бе о гра ду. Уз то, штам па 
је пи са ла да та ко ни ски хо но ра ри за ко је су Ру си при ста ја ли да ра де у 
Кра ље ви ни СХС ни су по сто ја ли ниг де (Голубовић2021б: 53).

Но воје вре мја 

Новојевремја би ле су днев не но ви не ко је су из ла зи ле у Бе о гра ду 
у пе ри о ду од 22. апри ла 1921. до 26. ок то бра 1930. го ди не. Укуп но 2853 
бро ја об ја вље на то ком те де це ни је да ју нам це ло ви ту сли ку жи во пи сног 
кул тур ног жи во та „Ру ског Бе о гра да“. Из да вач и глав ни уред ник нови-
на био је Ми ха ил Алек се је вич Су во рин (Ми ха ил Алек се е вич Су во рин), 
ко ји је још 1903. у Санкт Пе тер бур гу од оца пре у зео уре ђи ва ње исто-
и ме ног днев ног ли ста Новојевремја (Новоевремя, 1868–1917). Те ру ске 
но ви не су озбиљ но схва та ле уло гу му зи ке у дру штве ном жи во ту, што је 
ва жи ло и за њи хо вог бе о град ског на след ни ка. Бе о град скоНовојевремја 
да нас је све до чан ство јед ног дру штва и вре ме на, што га исто вре ме но 
чи ни и јед ним од нај бит ни јих из во ра за про у ча ва ње му зич ког и уоп ште 
кул тур ног жи во та еми гра ци је у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји. 

У сво јој књи зи КонцертниживотуБеограду(1919–1941), у по гла-
вљу „Ру ски на род ни уни вер зи тет“, му зи ко лог Рок сан да Пе јо вић је 
ис прав но уо чи ла да су Ру си има ли „соп стве ни ин тен зив ни му зич ки 
жи вот ко ји се од ви јао па ра лел но са кон церт ном ак тив но шћу срп ских 
му зич ких умет ни ка“ (ПеЈовић 2004: 106). Ипак, у том по гла вљу на ста је 
пра ва за вр зла ма око хро но ло ги је кон церт них до га ђа ја, уче сни ка, као и 
на зи ва ин сти ту ци ја – спо ми њу се и Ру ски на род ни уни вер зи тет [РНУ] 
и Ру ско му зич ко дру штво [РМД]. Те две ин сти ту ци је за и ста по ве зу ју 
иста име на, за то што су му зи ча ри по пу лар них кон це ра та у ор га ни за-
ци ји РНУ (1925–1928) уче ство ва ли у осни ва њу РМД по чет ком 1928. 
го ди не. Но ви не Новојевремја пра ти ле су све му зич ке до га ђа је, од исто-
риј ских ка мер му зич ких кон це ра та, опер ских и ба лет ских пред ста ва, 
кон це ра та Ру ског на род ног уни вер зи те та и Ру ског му зич ког дру штва, 
до „су бот њи ка“ и ба ла лај ки. То нам омо гу ћу је да на пра ви мо хро но ло-
ги ју до га ђа ја са бо љим уви дом у уче сни ке, кон цер те и пу бли ку, али и 
по ја ча мо те зу о „па ра лел ном“ му зич ком жи во ту.27

27 О де лат но сти РНУ и РМД вид. Голубовић 2021б.
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За раз ли ку од ве ћи не дру гих ру ских но ви на, Новојевремја је изла-
зи ло сва ко днев но (осим по не дељ ком и пра зни ци ма) па је са мим тим 
омо гу ћа ва ло и ви ше про сто ра за тек сто ве из сфе ре умет но сти. Уо бича-
је на ру бри ка на зи ва ла се „Те а тар и му зи ка“ (Те а тр и музыка). Као и у 
дру гим ру ским но ви на ма, му зич ке тек сто ве и кри ти ке ни су пи са ли 
про фе си о нал ни му зи ча ри, већ љу би те љи умет но сти. Тек сто ви су че сто 
би ли не пот пи са ни или пот пи са ни са мо ини ци ја лом, и са мо два име на 
су се ис та кла на том по љу: пе сник Кон стан тин Ја ко вље вич Шу мље вич 
(Кон стан тин Яко вле вич Шу мле вич) и ау тор ко ји се пот пи си вао али-
ја сом Ре не Санс.

С по чет ка два де се тих го ди на мо же мо из дво ји ти „су бот њи ке“ 
Књи жев но-умет нич ког дру штва и Исто риј ске ка мер му зич ке кон цер те 
квар те та Зор ко –Сла тин (1921/1922). Бе о град ски „су бот њи ци“ су се до-
не дав но са мо про вла чи ли кроз на уч не ра до ве (КоСиК 2007; 2010; ota
šević 2015), али им је у док тор ском ра ду ау то ра ових ре до ва по све ће но 
це ло пот по гла вље (Голубовић2021б: 190–201). То пот по гла вље на писа-
но је на осно ву тек сто ва из ли ста Новојевремја, за то што их бе о град ска 
пе ри о ди ка не спо ми ње. Би ли су то сво је вр сни кон цер ти из до ре во лу-
ци о нар них вре ме на ко ји су по чи ња ли „озбиљ ном“ му зи ком, а за вр ша-
ва ли се ка сно у ноћ уз ка ба рет ску за ба ву, свир ку ба ла лај ки и ру ске 
ци ган ске ро ман се. Те кон цер те, ко ји су се одр жа ва ли по бе о град ским 
ре сто ра ни ма, вр ло ра до су по се ћи ва ли и срп ски умет ни ци од ко јих мо-
же мо спо ме ну ти Сте ва на Хри сти ћа, Је ле ну До кић, Ев ге ни ју Пин те ро-
вић, Јо си па Ри ја ве ца, Жи во ји на То ми ћа и дру ге, а осно ва но мо же мо 
прет по ста ви ти и да су уче ство ва ли на њи ма. Би ло је то вре ме ка да је 
Бе о гра дом већ гр мео „жаз-банд“.28 

Од де сет ка мер них кон це ра та ко је је квар тет Зор ко –Сла тин одр-
жао у се зо ни 1921/1922. у му зич кој шко ли „Стан ко вић“ (otašević 2015: 
13; Голубовић 2021б: 84–87), по себ ну па жњу при вла чи упра во по след њи 
за то што је био по све ћен ју го сло вен ској му зи ци, а у Летопису Тур ла-
ко ва се уоп ште не спо ми ње (турлаКов 1994). На ја ва тог по след њег кон-
цер та у ру ским но ви на ма, ко ји је тре ба ло да се одр жи 16. ма ја, ујед но 
је и кра так из ве штај о це лом ци клу су. На про гра му су би ла де ла Ко сте 
Ма ној ло ви ћа (пе сме и ме ну ет за гу дач ки квин тет), по том пе сме Ста ни-
сла ва Би нич ког, Пе тра Ко њо ви ћа, Ан то на Ла јо ви ца, Ми ло ја Ми ло је-
ви ћа, Ри сте Са ви на, Сте ва на Хри сти ћа и дру гих, али и Квин тет Пе тра 
Сто ја но ви ћа. На кон цер ту су уче ство ва ли Ми ро сла ва Би нич ки, Све то-
зар Пи са ре вић, Јо сип Ри ја вец, Во ји слав Ту рин ски и ви о ли ни ста Алек-
сан дров.29 

28 „Бе о град ска не де ља“, Политика, № 4987, 12. март 1922, 1.
29 С., „По след ний кон церт Сла тиных“, Новоевремя, № 315, 14 мая 1922, 3.
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Ау тор тек ста ис та као је да су за слу ге бра ће Сла тин за раз вој му-
зич ке умет но сти у Бе о гра ду ве о ма зна чај не, те да су за 10 кон це ра та 
упо зна ли бе о град ску пу бли ку са око 25 ка мер них де ла. Кон цер ти су 
би ли до бро по се ће ни и вла да ло је ин те ре со ва ње за „озбиљ ну“ му зи ку. 
С дру ге стра не, бе о град ска кри ти ка је пи са ла да кон цер ти ни су осо-
би то до бро по се ће ни, али да су ви ше успе ха има ли до ма ћи му зи ча ри 
ко ји су на њи ма на сту па ли. У при лог то ме да се ти хо по ти ски ва ла уло-
га бра ће Сла тин у му зич ком жи во ту Бе о гра да го во ри и на слов Ми лоје-
ви ће вог при ка за „Г-ца Ста ма то вић. Ин тер пре та ци ја Двор жа ка и Но ва ка“ 
у Политици, где сти дљи во и го то во не при мет но пи ше да је то сед ми 
по ре ду кон церт из ци клу са исто риј ских ка мер му зич ких кон це ра та.30 

Ста роје вре мја 

Старојевремјаје у пр во вре ме из ла зи ло са мо по не дељ ком, а по том 
два пу та не дељ но (од бр. 59) и два пу та ме сеч но (од бр. 79) у пе ри о ду 
од 25. сеп тем бра / 8. ок то бра 1923. до 15/28. сеп тем бра 1924. го ди не. Под 
од го вор ним уред ни ком Ђ. Стан ко ви ћем иза шла су укуп но 82 бро ја 
(КачаКи 2003: 345; aрСеньев 2009: 144).31 Уред ни штво овог ли ста је већ 
у пр вом из да њу на гла си ло да је но ви на ма дат на зив са иде јом да чита-
о це ра су те по це лом све ту вра те у вре ме из ког но се нај бо ље успо ме не.32 
Са по ет ским при зву ком, Старојевремја је кроз сит ни це по пут афори-
за ма и анег до та вра ћа ло чи та о це у дра гу про шлост. У сфе ри му зич ке 
умет но сти ове но ви не су до но си ле ве сти о „уну тра шњем“ жи во ту еми-
гра ци је, а њи хо ву спе ци фич ност чи ни ли су нот ни при ло зи ко ји су ишли 
као бес пла тан до да так уз из да ње.

Осо бе ни му зич ки до га ђа ји из еми грант ског жи во та би ли су та ко-
зва ни „су бот њи ци“, кон цер ти ко ји су се, као што им и са мо име ка же, 
одр жа ва ли су бо том. Из крат ког члан ка по во дом 19. „су бот њи ка“ одр-
жа ног у ре сто ра ну „Ру ска ја се мја“ са зна је мо да је у пу бли ци би ло 
мно го Ср ба и стра на ца. Том при ли ком на сту пао је ор ке стар ба ла лај ки 
под упра вом Ге ор ги ја Ди о до ро ви ча Чер но ја ро ва (Ге ор гий Ди о до ро вич 
Чер нояров ), а по ред њих су ро ман се и опер ске ари је С. В. Рах ма њи но-
ва (Сер гей Ва сильевич Рах ма ни нов), П. И. Чај ков ског (Пë тр Ильич 
Чайков ский), Ж. Би зеа (Ge or ges Bi zet), М. И. Глин ке (Ми ха ил Ива но-
вич Глин ка), Ђ. Вер ди ја (Gi u sep pe Ver di), Н. А. Рим ског-Кор са ко ва 
(Ни ко лай Ан дре е вич Рим ский-Кор са ков) из во ди ли опер ски пе ва чи 

30 Mi, „Г-ца Ста ма то вић. Ин тер пре та ци ја Двор жа ка и Но ва ка“, № 4965, Политика, 18. 
фе бру ар 1922, 4.

31 Де таљ ни ји би бли о граф ски по да ци: http://www.emi gran ti ca.ru/item/sta roe-vre mia-bel-
grad-1923-1924 

32 Староевремя, № 1, 8 октября (25 сентября) 1923, 1.
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Ге ор гиј Ма тве је вич Ју ре њев (Ге ор гий Ма тве е вич Юре нев) и Нео ни ла 
Гри гор јев на Во ле вач (Нео ни ла Гри горьев на Во ле вач).33 На „су бот њи-
ци ма“ су на сту па ле и опер ске пе ва чи це Ксе ни ја Јев ге ни јев на Ро гов ска 
(Ксе ния Ев геньев на Ро гов ская), Је ли за ве та Ли за Ива нов на По по ва и 
Со фи ја Ру дол фов на Дра у саљ (Со фия Ру дольфов на Дра у саль), ви о лон-
че ли ста Вла ди мир Иљич Сла тин (Вла ди мир Ильич Сла тин), а на кла-
ви ру их је че сто пра тио Вла ди мир Алек сан дро вич Не ли дов. На про-
гра му су по ред спо ме ну тих ком по зи то ра би ле и ари је А. П. Бо ро ди на 
(Алек сан др Пор фирьевич Бо ро дин), А. Г. Ру бин штај на (Ан тон Гри-
горьевич Ру бин штейн), Р. Ле он ка ва ла (Rug ge ro Le on ca val lo) и Ђ. Пу-
чи ни ја (Gi a co mo Puc ci ni), а но ви не су кон ста то ва ле ка ко је пу бли ка 
ус пе ла да оце ни умет нич ки зна чај „су бот њи ка“ ко ји су од скром не 
ре сто ран ске са ле пра ви ли истин ску опер ску сце ну.34 По себ но је за ни-
мљи во да је кра јем 1923. кру на ре пер то а ра ор ке стра ба ла лај ки Г. Д. 
Чер но ја ро ва био фок строт „Sha ke-hands“,35 што скре ће па жњу на упли-
ве ра ног џе за и ње го ву по пу лар ност на бе о град ској кон церт ној сце ни 
по чет ком два де се тих го ди на. О то ме ко ли ка је би ла по пу лар ност орке-
ста ра ба ла лај ки у Ју го сла ви ји од са мих по че та ка го во ри по да так је да 
ор ке стар Г. Д. Чер но ја ро ва за свој дру ги ју би леј у би о гра фи ји имао 
пре ко 150 ком по зи ци ја на ре пер то а ру, 73 по се ће на гра да, на сту па на 
Дво ру у Бе о гра ду и го сто ва ње у Шпа ни ји, где су два кон цер та да ли у 
при су ству кра ља у ње го вој лет њој ре зи ден ци ји у Сан Се ба сти ја ну.36

У ли стуСтаројевремјаогла ша вао се нот ни ма га цин Дру штва 
„Ру ска штам па“ (О-во „Рус ская пе чать“) из Кр шка у Сло ве ни ји. Њи хов 
ка та лог но та об у хва тао је „но ве и оми ље не“ ро ман се, вал це ре, пле со ве, 
ари је, ку пле те, опе ре, опе ре те и ка та лог се мо гао бес плат но на ру чи ти.37 
До ступ ни по да ци не ука зу ју на то да је спо ме ну ти ка та лог са чу ван, 
због че га не ма мо ни по да так о то ме ко су би ли из да ва чи спо ме ну тих 
но та, ни ти ка ко су оне на ба вља не. 

Ове но ви не су као спе ци фич ност има ле бес пла тан при лог ко ји су 
чи ни ле но те ру ских на род них и ци ган ских пе са ма, ро ман си, опер ских 
ари ја и хо ро ва, као и вој них мар ше ва. Пре ма фон ду у На род ној би блио-
те ци Ср би је ко ји смо има ли при ли ке да пре гле да мо, об ја вље но је укуп но 
67 ком по зи ци ја (по гле да ти При лог). Из бор об ја вље них ком по зи ци ја 
ука зу је на то да је ре дак ци ја те жи ла да до ступ ним учи ни де ла ва жна 

33 „В Рус ской семье“, Староевремя, № 2, 15 (2) октября 1923, 3.
34 „В Рус ской семье“, Староевремя, № 3, 22 (9) октября 1923, 3; „В Рус ской семье“, 

Староевремя, № 5, 5 ноября (23 октября) 1923, 3; „В Рус ской семье“, Староевремя, № 7, 
19 (6) ноября 1923, 3; „В Рус ской семье“, Староевремя, № 8, 26 (13) ноября 1923, 3.

35 „В Рус ской семье“, Староевремя, № 7, 19 (6) ноября 1923, 3.
36 „Хор Чер нояро ва“, Староевремя, № 12, 24 (11) де ка бря 1923, 3.
37 Староевремя, № 13, 31 (18) де ка бря 1923, 4.
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за оп шту кул ту ру дру штва, али је ти ме и до дат но омо гу ћа ва ла упо зна-
ва ње са ру ском му зич ком тра ди ци јом. Ме ђу њи ма су би ле об ја вље не 
и но те срп ских пе са ма у пре во ду на ру ски Где-тодалеко (Тамодалеко) 
и Пустименя(Пушчиме). Уко ли ко би смо из о ста ви ли из раз ма тра ња 
спе ци ја ли зо ва не му зич ке ча со пи се по пут Музичкоггласника(1922) и 
Ревијемузике (1940),38 Старојевремјаби ле су је ди не но ви не у ме ђу рат-
ном Бе о гра ду ко је су об ја вљи ва ле нот не при ло ге.

Ру скиј го лос 

Рускијголоссу би ле на ци о нал не, јав не и вој не не дељ не но ви не. 
Иза шла су укуп но 522 бро ја у пе ри о ду од 12. апри ла 1931. до 6. апри-
ла 1941, ка да је с по чет ком ра та об ја вљен по след њи број.39 Иа ко за 
му зич ку умет ност ни су ис цр пан из вор као што је то за прет ход ну 
де це ни ју би ло Новојевремја, Рускијголосје нај ва жни је ру ско пе ри о-
дич но из да ње за три де се те го ди не. Сход но то ме, оно је и је дан од 
глав них из во ра за про у ча ва ње Ру ског му зич ког дру штва у Бе о гра ду.40 
Као што је слу чај у но ви на ма Новојевремјачи ја се ру бри ка за сцен ску 
умет ност зва ла „Те а тр и му зи ка“, Рускијголос је имао ру бри ку вр ло 
слич ног на зи ва – „По зо ри ште и умет ност“ (Те а тр и ис кус ство). Кри-
ти ча ри су пи са ли под псе у до ни ми ма, а нај че шће се сре ћу Н. З. Р.,41 А. 
Н[икольский]42 и Ама тер.

У Рускомголосу на ја вљи ва на су по пу лар на пре да ва ња про пра ће-
на му зич ким илу стра ци ја ма фи ло зо фа И. И. Лап ши на (Иван Ива но вич 
Лап шин) о ру ским ком по зи то ри ма.43 Та пре да ва ња би ла су одр жа на у 
ор га ни за ци ји Ру ског му зич ког дру штва при ли ком Лап ши но вог бо рав-
ка у Бе о гра ду 1931. го ди не. Ње го ви тек сто ви под на сло вом „Си лу е те 
ру ских ком по зи то ра“, пре ма ко ји ма су пре да ва ња нај ве ро ват ни је би ла 
и кон ци пи ра на, би ли су об ја вље ни у пре во ду на срп ски је зик још ра-
ни је у ча со пи су Рускиархив (ГруЈић 2012: 48–49). Би ло је то пр ви пут 
у срп ској му зич кој исто ри о гра фи ји да се по ја ви кор пус тек сто ва о ру ским 
ком по зи то ри ма. Спо ме ну ти ча со пис ба вио се те ма ма из по ли ти ке, 

38 O спо ме ну тим му зич ким ча со пи си ма вид.: ваСић 2009; 2015.
39 Де таљ ни ји би бли о граф ски по да ци: http://www.emi gran ti ca.ru/item/rus skii-go los-bel grad-

1931-1941?ca te gory_id =78 
40 О де лат но сти Ру ског му зич ког дру штва у Бе о гра ду вид.:Голубовић2021б: 210–230. 
41 Ни ко лај За хар је вич Ри бин ски (Ни ко лай За харьевич Рыбин ский, 1887/1888–1955) 

био је пи сац и дра ма тург са свр ше ним уни вер зи те том Св. Вла ди ми ра у Ки је ву. У еми граци-
ји је то ком ме ђу рат ног пе ри о да жи вео у Бе о гра ду и као но ви нар је са ра ђи вао са бе о град ским 
и па ри ским еми грант ским но ви на ма. Ви ше о Н. З. Ри бин ском у: чуваКов 2005: 333. 

42 Ве ро ват но Алек сан дар Алек сан дро вич Ни кољ ски (Алек сан др Алек сан дро вич Ни-
кольск ий, 1868–1942) (чуваКов 2004: 129).

43 „В Рус ском Музыкальном Обществе“, Русскийголос, № 3, 26 апреля 1931, 6. 
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кул ту ре и при вре де Ру си је и из ла зио је од 1928. до 1937. под уред ни-
штвом Па вла Сте фа но ви ћа. Био је је ди ни ча со пис са ју го сло вен ских 
про сто ра ко ји је ус пео да стек не ве ли ки углед у зе мљи и ме ђу ру ским 
еми гран ти ма у све ту (луКшић 1989: 342–343).44 

Рускијголосје ре дов но из ве шта вао о ба лет ским шко ла ма Је ле не 
Дми три јев не По ља ко ве (Еле на Дми три ев на Поляко ва) и Ве ре Дми-
три јев не Ча ље је ве Гор тин ске (Ве ра Дми три ев на Ча ле е ва-Гортынская). 
Ру ско дру штво је из у зет но це ни ло њи хо ве успе хе ко ји су би ли по стиг-
ну ти у те шким усло ви ма из гнан ства, а бе о град ска штам па им је ре дов-
но ода ва ла при зна ње за то што су од шко ло ва ле зна ча јан ка дар ан сам бла 
Ба ле та На род ног по зо ри шта. 

Прем да су ис црп ни ји тек сто ви о му зич кој умет но сти би ли уме-
ре но рет ки, чла нак о кон цер ту хо ра Ваз не сењ ске цр кве скре ће па жњу 
сво јим про гра мом и ко мен та ри ма кри ти ча ра А. А. Ни кољ ског. Тај 
кон церт био се са сто јао из де ла Па вла Гри гор је ви ча Че сно ко ва (Па вел 
Гри горьевич Че сно ков), чу ве ног ру ског ком по зи то ра ду хов не му зи ке 
епо хе „сре бр ног ве ка“. Хор је но те до био за хва љу ју ћи епи ско пу бач ком 
Ири не ју ко ји их је при ба вио то ком бо рав ка у Мо скви. Пре ма ре чи ма 
кри ти ча ра, кон церт је имао ве ли ког успе ха по што је пу бли ка вр ло бур-
но апла у ди ра ла што, иа ко ни је би ло ти пич но за кон цер те ду хов не му-
зи ке у ру ској сре ди ни, ипак је сте озна чи ло успех ком по зи то ра и хо ра 
на че лу са ди ри ген том А. В. Грин ко вим (Алек сей Ва сильевич Грин ков). 
Том при ли ком уни вер зи тет ски про фе сор А. В. Со ло вјев (Алек сан др 
Ва сильевич Со ловьев ) одр жао је увод но пре да ва ње на срп ском је зи ку, 
у ко јем је пред ста вио зна чај П. Г. Че сно ко ва у исто ри ји раз во ја ру ског 
цр кве ног по ја ња.45 Пре да ва ње на срп ском је зи ку ука зу је на то да је 
кон цер ту при су ство ва ло до ста Ср ба. Ме ђу њи ма се на шао ком по зи тор 
и кри ти чар Пе тар Кр стић на ко јег је са др жај оста вио до вољ но сна жан 
ути сак да је го то во по ла сво је (ду гач ке) кри ти ке по све тио упра во пре-
при ча ва њу то га пре да ва ња.46 Обе кри ти ке спо ми њу да је том при ли ком 
про то је ре ју Пе ри Ми ло је ви ћу, ста ре ши ни Ваз не сењ ске цр кве, до де ље на 
спо мен-за хвал ни ца за осмо го ди шње по ја ње ру ског хо ра у том хра му. 

Кон цер ти ру ске пе сме на бе о град ској кон церт ној сце ни би ли су 
ве ли ки до га ђа ји. Јед ном од њих је при су ство вао и срп ски па три јарх 
Вар на ва. Кри ти чар А. А. Ни кољ ски ука зу је на за ни мљив по да так, да 
је из раз го во ра пу бли ке за вре ме па у зе и на кон кон цер та би ло при мет-
но да је ве ћи ну по се ти ла ца ви ше ин те ре со вао све тов ни део про гра ма 

44 Овом ча со пи су по све ћен је збор ник ра до ва: Матовић 2015.
45 А. Ни кольск ий, „Кон церты Школы Стан ко вич и Хо ра Во зне сен ской Цер кви“, Русский

голос, № 39, 3 января 1932, 3–4.
46 П. Ј. Кр стић, „Ду хов ни кон церт“, Правда, № 352, 19. де цем бар 1932, 3. 
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и да су би ли пот пу но оду ше вље ни из во ђе њем укра јин ских на род них 
пе са ма ко је је хор из во дио уз прат њу два ста ра ин стру мен та – ли ре и 
коб зе.47

Реконструкцијамузичкихдогађаја
Би ло да су до ма ћи кри ти ча ри на мер но из о ста вља ли, или ни су 

успе ва ли да по стиг ну бу ран му зич ки жи вот пре сто ни це три де се тих 
го ди на, у ле то пи су бе о град ског ме ђу рат ног жи во та по сто је не ке пра-
зни не и не до след но сти ко је је на кон ове вре мен ске дис тан це вр ло не-
за хвал но по пу ња ва ти. Па опет, мо жда нам ру ска пе ри о ди ка де лом 
да је од го вор на не ка пи та ња и по ма же у да љој ре кон струк ци ји.

При мер то га мо гу би ти по пу лар ни ка мер ни кон цер ти у се зо ни 
1931/1932. ко ји су се по све му су де ћи од ви ја ли под по кро ви тељ ством 
По вла шће не ју го сло вен ске кон церт но-по зо ри шне аген ци је Удру же ња 
глу ма ца Кра ље ви не Ју го сла ви је, по зна ти је под на зи вом „Ју го кон церт“.48 
Ну ме ра ци ја кон цер та се у то вре ме обич но ко ри сти ла у два слу ча ја: 
ако се кон церт ду пли рао због ве ли ког ин те ре со ва ња (нпр. го сто ва ња 
Квар те та Ке дров и ре си тал Кла у ди ја Ара уа (Cla u dio Ar rau) по чет ком 
се зо не 1931/1932) или ако се ра ди ло о ци клу си ма ко ји су пред ви ђа ли 
од ре ђен број кон це ра та. Та ко у ле то пи су Тур ла ко ва про на ла зи мо „Први 
кон церт Н[ародног] К[онзерваторијума]“, „Дру ги кон церт НК“, „Пр ви 
ка мер ни кон церт“, итд. У спо ме ну тој се зо ни 1931/1932. одр жан је Први 
по пу лар ни ка мер ни кон церт „Ју го кон цер та“49 на ко јем су уче ство ва ла 
бра ћа Сла тин, као и Дру ги кон церт кла вир ског три ја Сла тин где се 
„Ју го кон церт“ не спо ми ње. Тек при каз кон цер та под на зи вом „Дру ги 
по пу лар ни кон церт три ја Сла тин“ из Рускогоголоса нам су ге ри ше о 
на став ку ци клу са.50 Раз лог не спо ми ња ња „Ју го кон цер та“, по себ но у 
срп ској кри ти ци, мо же би ти фи ја ско у ор га ни за ци ји пр вог кон цер та из 
ци клу са, а мо жда и кри ти ка Ми ло ја Ми ло је ви ћа ко ји је ру ски трио оце-
нио као „ан самбл не до ра стао за по ди јум“.51 У то вре ме по чи ње и ти хо 
пре ћут ки ва ње ру ског фак то ра у му зич ком раз во ју ме ђу рат них го ди на.

Но ви не Рускијголос по че ле су сре ди ном три де се тих го ди на да 
по све ћу ју све ви ше па жње опе ре ти. На и ме, у то вре ме је Јо ван Ср буљ, 
и сам оже њен Ру ски њом, по ку ша вао да об но ви Бе о град ску опе ре ту у 

47 А. Ни кольск ий, „Кон церт рус ско го хо ра под упра вле ни ем Б. М. До бро вольско го“, 
№ 46, 21 фе враля 1932, 6. Коб за је жи ча ни тр за лач ки ин стру мент са че ти ри или ви ше (пар-
ним бро јем) жи ца, на лик ла у ти. 

48 О на стан ку и де ло ва њу „Ју го кон цер та“: Голубовић 2021б.
49 П. Ј. Кр стић, „Пр ви по пу лар ни ка мер ни кон церт“, Правда, № 306, 3. но вем бар 1931, 5.
50 А. Ни кольск ий, „Вто рой по пулярн ый кон церт трио Сла тиных“, Русскийголос, № 

34, 29 ноября 1931, 5–6.
51 др. М. М., „Гђа Ли за По по ва и ‘Трио Сла тин’“, Политика, № 8436, 3. но вем бар 1931, 9.
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чи јем је хо ру и ба ле ту та ко ђе би ло до ста Ру са. До ма ћа кри ти ка је Ср-
бу ље ве по чет ке до че ка ла без сим па ти ја, де ли мич но за то што се жа нр 
опе ре те у Бе о гра ду сма трао ни жим ви дом умет но сти. На и ме, бе о град-
ски про фе си о нал ци и кри ти ча ри не га тив но су се од но си ли пре ма опе-
ре ти с по чет ка XX ве ка, сма тра ју ћи је жан ром без умет нич ке вред но сти 
(ПеЈовић 1999: 80–87, 135–140, 179–185). Ру си се са ста вом бе о град ских 
кри ти ча ра ни су сла га ли, сма тра ју ћи да умет нич ка опе ре та за слу жу је 
па жњу, јер по ред му зи ке ма ми осмех над оним што је ко мич но.52 Ср буљ 
је са ра ђи вао са ор ке стром Кра ље ве гар де и, пре ма ру ским но ви на ма, 
мно го је Бе о гра ђа на при су ство ва ло тим пред ста ва ма. Опе ре те су се 
одр жа ва ле у кон церт ној дво ра ни Ру ског до ма, а по ред ГрофицеМарице, 
да ва ни су Силва и Орлов.53 У фе бру а ру 1937. опе ре та је сво ју де лат ност 
на ста ви ла у Па ла ти Лук сор, са 50 чла но ва тру пе ко ју су чи ни ли Ру си 
и не ко ли ци на Ср ба.54 Од та да Рускијголос пом но пра ти ак тив но сти 
опе ре те, прем да су члан ци по оби ча ју би ли крат ки и ин фор ма тив ног 
ка рак те ра: ко ја пред ста ва се из во ди ла, ко су би ли со ли сти и ка ква је 
би ла ат мос фе ра. Па жњу кри ти ча ра при ву кла је опе ре та МалаФлорами 
ко ја је по сти гла огро ман успех. Би ла је то опе ре та Ива Ти јар до ви ћа, 
чи ји су „дал ма тин ски мо ти ви и ари је пу не ју жног мо ра и сун ца“ оста-
вља ли ве о ма при ја тан ути сак.55 У ма ју исте го ди не је опе ре та мо гла да 
се по хва ли вр ло ши ро ким ре пер то а ром – по ред ГрофицеМарице, Силве
(КнегињаЧардаша), Орловаи МалеФлорами, на ре пер то а ру су би ле и 
Веселаудовица Фран ца Ле ха ра (Franz Lehár), БалуСавоји Па ла Абра-
ха ма (Pál Ábrahám) и Терезина Оска ра Штра у са (Oscar Stra us). Рас по ред 
је био густ, а би ло је да на ка да су се опе ре те да ва ле и два пу та днев но, 
што све до чи о њи хо вој по пу лар но сти уна точ не по ве ре њу кри ти ке.56 
По ред то га, Ср бу ље ва тру па по ста ви ла је на срп ском и џез-опе ре ту Ни-
ко ла ја Ма тве је ви ча Ва си ље ва (Ни ко лай Ма тве е вич Ва сильев ) Песма
Таити (ПесняТаити) ори ги нал но на пи са ну на ру ском је зи ку, што ука-
зу је на ин те ре со ва ње срп ске пу бли ке за овај по пу лар ни жа нр. Ру си су 
се ве о ма ра до ва ли чи ње ни ци да је ру ски ком по зи тор и ди ри гент у 
ју го сло вен ској по зо ри шној тру пи мо гао да пред ста ви сво је ства ра ла-
штво.57 Сво је лет ње се зо не је Опе ре та одр жа ва ла у ба шти „Кле ри џа“.58

52 Д. П., „Гра финя Ма ри ца“, Русскийголос, № 295, 29 ноября 1936, 2.
53 Д. П., „Сильва“, Русскийголос, № 296, 6 де ка бря 1936, 6. Опе ре ту Орлов (Der Or low) 

ком по но вао је ау стриј ски ком по зи тор Бру но Гра них ште тен (Bru no Gra nic hsta ed ten). Пре-
ми је ра је одр жа на 1925. го ди не у Бе чу.

54 Д. П., „Опе рет ка“, Русскийголос, № 308, 28 фе враля 1937, 4.
55 Д. П., „Опе рет та“, Русскийголос, № 315, 18 апреля 1937, 3.
56 Д., „Опе рет та“, Русскийголос, № 317, 2 мая 1937, 5.
57 Д., „Песня Та и ти“, Русскийголос, № 320, 3 мая 1937, 4.
58 Д. П., „Опе рет та“, Русскийголос, № 329, 25 июля 1937, 4.
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Три де се те го ди не би ле су злат но до ба ру ских хо ро ва у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји, а по себ но у Бе о гра ду у ко јем је и би ла нај ве ћа кон цен тра-
ци ја еми гра на та. У Рускомголосу про на ла зи мо кон цер те ру ске ду хов-
не и све тов не пе сме ко ји се не спо ми њу у ле то пи су Тур ла ко ва. Део тих 
кон це ра та био је одр жан у Ру ском до му, што по ка зу је да бе о град ска 
штам па ни је до след но пра ти ла до га ђа је у тој ин сти ту ци ји. На њи ма 
су се из дво ји ли хор „Сла вјан ски“ А. В. Грин ко ва, Хор при Хра му Св. 
Алек сан дра Нев ског Б. М. До бро вољ ског (Бо рис Ми ха й ло вич До бро-
вольск ий), Ру ски хор при Хра му Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це (Зе мун) 
и Ру ски хор при Двор ској ка пе ли Св. Ан дре ја Пр во зва ног (Бе о град) 
ко ји ма су ди ри го ва ли Ј. П. Ма слов (Ев ге ний Про хо ро вич Ма слов) и 
П. Г. Про скур ни ков (Па вел Гри горьевич Про скур ни ков).59 Њи хов зна-
чај огле да се, из ме ђу оста лог, у упо зна ва њу ло кал ног ста нов ни штва са 
ру ским ду хов ним ком по зи ци ја ма (арСењев2016: 131), што је укљу чи-
ва ло и са вре ме не ру ске ком по зи то ре чи ји се му зич ки је зик фор ми рао 
у епо хи „сре бр ног ве ка“. Та ко је сво ју пр ву пре ми је ру ван Ру си је упра-
во у Бе о гра ду има ло Всеноћнобденије М. М. Ипо ли то ва-Ива но ви ча 
(Ми ха ил Ми хайло вич Ип по ли тов-Ива но вич) и то све га не ко ли ко месе-
ци на кон ком по зи то ро ве смр ти.60 Не ки од њих по пут С. В. Рах ма њи-
но ва, А. Т. Гре ча ни но ва (Алек сан др Ти хо но вич Гре ча ни нов) и А. А. 
Ар хан гељ ског (Алек сан др Ан дре е вич Ар хан гельск ий) еми гри ра ли су 
из Со вјет ске Ру си је, док су П. Г. Че сно ков (Па вел Гри горьевич Че сно-
ков) и М. О. Штајн берг (Мак си ми ли ан Осе е вич (Оси по вич) Штейнберг) 
оста ли и ства ра ли у до мо ви ни. Кон цер ти ру ске ду хов не и све тов не пе-
сме су по ка за ли да су се еми гран ти и на кон го то во две де це ни је ег зи-
ла још увек емо тив но се ћа ли сво је про шло сти, а хор Ј. П. Ма сло ва је 
„уно сио то пло осе ћа ње љу ба ви пре ма на шој про шло сти и мир но ћу ка 
са да шњо сти“. 

Пред по че так ле та 1938. на ја вље но је из во ђе ње јед но чи не опе ре 
МоцартиСалијери Н. А. Рим ског-Кор са ко ва у Ру ском до му.61 Пре ми-
је ра опе ре одр жа ла се на дан про сла ве слав ног пе сни ка Алек сан дра 
Сер ге је ви ча Пу шки на (Алек сан др Сер ге е вич Пу шкин), пре ма чи јој по-
е ми је и на пи сан ли бре то. У из во ђе њу су уче сто во ва ли Бо рис Па вло вич 
По пов, члан Ми лан ске ска ле и Опе ре Ко мик (Са ли је ри), и Ан дреј Алек-
се је вич Крат (Ан дрей Алек се е вич Крат) (Мо царт), док је Сим фо ниј-
ским ор ке стром Кра ље ве гар де ди ри го вао И. И. Сла тин.62 То зна чи да 

59 О ру ским хо ро ви ма и хо ро во ђа ма по гле да ти сле де ће тек сто ве: арСењев 2016; тараСЈев
2016.

60 „Кон церт Ру ског хо ра“, Политика, 7. април 1935, 24.
61 „В Рус ском до ме име ни Им пе ра то ра Ни ко лая II“, Русскийголос, № 375, 12 июня 

1938, 3.
62 „Пре ми је ра опе ре Мо царт и Са ли је ри“, Време, 12. јун 1938, 6.
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је Бе о град пре ми је ру опе ре Н. А. Рим ског-Кор са ко ва до че као го то во 
три де це ни је ра ни је не го што зва нич ни по да ци твр де.63 Уз пре ми је ре 
опе ра ЛегендаоневидљивомградуКитежуидевиФевронији 1926. и 
Мајсканоћ1933. ко је Бе о град до да нас ни је по но во чуо, МоцартиСа-
лијери је ујед но и тре ћа опе ра Н. А. Рим ског-Кор са ко ва ко ју је ју го сло-
вен ска пре сто ни ца пр ви пут чу ла за хва љу ју ћи ру ским еми гран ти ма. 

Мно ге кон цер те ко ји су то ком три де се тих го ди на одр жа ни у Ру ском 
до му „Им пе ра тор Ни ко лај II“ бе о град ска штам па не по зна је. Би ли су 
то углав ном на сту пи ру ских со ли ста и кон цер ти ка мер ног ти па. По ред 
то га, еми гра ци ја је све до по чет ка Дру гог свет ског ра та вр ло ак тив но 
ор га ни зо ва ла ба ло ве и ху ма ни тар не кон цер те, о ко ји ма та ко ђе рет ко 
ка да по сто је тра го ви у до ма ћим из во ри ма. То ука зу је на све ве ћу му-
зич ку ди фе рен ци ја ци ју ова два дру штва, ка ко су три де се те го ди не од-
ми ца ле, ко јој су до при не ли раз вој ју го сло вен ских му зич ких сна га и 
кон церт не сце не, еко ном ска кри за, али и отва ра ње Ру ског до ма ко ји је 
по стао сре ди ште еми грант ског кул тур ног жи во та.

Уместозакључка
Оби ман ма те ри јал, по себ но из но ви на Новојевремја и Рускијголос 

са де це ниј ским „ста жом“, при ну дио нас је на ода бир тек сто ва ко ји су се 
чи ни ли за ни мљи вим. Због то га се мо жда и на ме ће пи та ње: да ли је су-
бјек тив ност на не ки на чин ути ца ла на са др жај го ре ис пи са них ре до ва? 
Ве ро ват но ни је, али је упра во то био раз лог из ко јег је овај текст по нео 
у на сло ву реч „при лог“. По ка за ло се и да су ма ње по зна те но ви не – Ру-
скајагазета,Возрожденије и Старојевремја – зна чај но све до чан ство 
јед ног вре ме на и дру штва. Кон цен тра ци ја ру ских еми гра на та у Бе о-
гра ду у од но су на оста так др жа ве (при бли жно ¼ по чет ком 1920-их и 
ско ро ½ у пред ве чер је ра та од укуп ног бро ја), учи ни ла је пре сто ни цу 
нај зна чај ни јим кул тур ним жа ри штем и цен тром из да ва штва у Кра ље-
ви ни СХС/Ју го сла ви ји. Сто га је и фо кус чла на ка из сфе ре му зич ке 
умет но сти не рас ки ди во по ве зан и усме рен пр вен стве но на до га ђа је у 
ју го сло вен ској пре сто ни ци. 

Но вин ски тек сто ви по ка зу ју кул тур не раз ли ке и све сност Ру са (а 
уко ли ко по сма тра мо бе о град ску пе ри о ди ку и обр ну то – Ср ба) да по-
сто је „ми“ и „дру ги“. Из њих се не сум њи во ви ди уза јам на по тре ба за 
му зич ком сим би о зом у пр вој по сле рат ној де це ни ји, али и уда ља ва њу у 
дру гој ка да се сва ко „оса мо ста лио“. Иа ко то мо жда зву чи као сво је вр сни 

63 Пре ма ди ги тал ној ба зи Му зе ја по зо ри шне умет но сти Ср би је, опе ра МоцартиСа-
лијери Н. А. Рим ског-Кор са ко ва пр ви пут у Бе о гра ду је из ве де на тек 1970. го ди не (https://
te a tro slov.mpus.org.rs/).
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па ра докс ка да по гле да мо ра спон од пре ко две де це ни је су жи во та, та ква 
си ту а ци ја је би ла ис ход не при хва та ња ру ских еми гра на та да се аси ми-
лу ју и те жње до ма ћих сна га да се осло бо де стра них фак то ра. На крају, 
ру ске но ви не у свој ству гла са „дру гог“ из вор су ко ји ће у бу дућ но сти 
пру жи ти још до ста ма те ри ја ла на ци о нал ној му зич кој исто ри о гра фи ји.
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ПРИ ЛОГ

Нот ни при ло зи у но ви на ма Старојевремја 
(Староевремя, 1923–1924)64

При ло же ние к га зе те
„Ста рое время“
Бес пла тан при лог прет плат ни ци ма ру ског ли ста „СТА РО ВРЕ МЕ“
Bel grad, Kos sov ska 41.

№ 1, 8октября(25сентября)1923г.
№ 1 Где-то да ле ко, по серб ской на род ной пе сне. Сло ва В. И. Пр же-

вальско го.
№ 2 Спи те, орлы бо евые
№ 2, 15(2)октября1923г.
№ 3 Коль Сла вен, Д. Бортнянско го.
№ 4 Марш Пре о бра жен ско го пол ка
№ 3, 22(9)oктября1923г. 
№ 5 Вдоль да по реч ке. Рус ская на род ная песня.
№ 6 Во по ле бе ре за стояла. Рус ская на род ная песня.
№ 7 Ах вы се ни. Рус ская на род ная песня.
№ 8 Вниз по Вол ге ре ке. Рус ская песня.
№ 4, 29(16)октября1923г. 
№ 9 Я на гор ку шла. Рус ская на род ная песня.
№ 10 По след ний ныне шний де не чек. Рус ская на род ная песня.
№ 11 Ку деяр. (Было две над цать раз бойни ков).
№ 5, 5ноября(23октября)1923г. 
№ 12 Жизнь за Царя. Ария Су са ни на „Ты прийдешь моя заря“. 

Опе ра М. И. Глин ки.
№ 6, 12ноября(30октября)1923г. 
№ 13 Но ченька. Рус ская на род ная песня.
№ 14 Я вновь пред то бою. Цыган ский ро манс.
№ 15 Как у на ших у во рот. Рус ская на род ная песня.
№7, 19(6)ноября1923г. 
№ 16 Близ ко го ро да Славянска. Из оперы „Аскольдо ва Мо ги ла“. 

Музыка А. Вер стов ско го.
№ 8, 26(13)ноября1923г. 
№ 17 „За хо ди ли ча роч ки“. Из оперы „Аскольдо ва мо ги ла“. Музыка 

А. Вер стов ско го.

64 Спи сак је на пра вљен но вом ор то гра фи јом. У спо ме ну тој мо но гра фи ји Јо ва на Ка ча-
ки ја (2003) та ко ђе по сто ји спи сак нот них при ло га, али је не пот пун, ни су озна че ни да ту ми 
и бро је ви но ви на уз ко је су из ла зи ли при ло зи, и го ди не од нот ног при ме ра № 30 ни су тач не 
(тре ба да сто ји 1924, а не 1923).
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№ 18 „Ко ро бейни ки“. Рус ская песня. Сло ва Н. Не кра со ва.
№ 9, 3декабря(20ноября)1923г. 
№ 19 „По ка му шкам“. Из оперы „Ру сал ка“. Музыка А. Дар гомыжско го.
№ 20 Пу шчи ме. Пу сти меня. Срб ска на род на пе сма. Серб ская на род-

 ная песня.
№ 10, 10декабря(27ноября)1923г.
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№ 22 „Взвейтесь, со колы, ор ла ми“. Сол дат ская песня.
№ 23 Ка ма рин ская. Рус ский на родный та нец. Ар ранж. С. М. До бро-

вольск ий.
№ 24 Го пак. Ма ло рус ский на родный та нец. Ар ранж. С. М. До бро воль-

ск ий.
№ 11, 17(4)декабря1923г. 
№ 25 Ария Лизы. Из оперы „Пи ко вая да ма“. Муз. П. И. Чайков ско го.
№ 26 Хор по селян. Из оперы „Князь Игорь“. Муз. Бо ро ди на.
№ 12, 24(11)декабря1923г. 
№ 27 Ма ту шка го лу бу шка. Рус ская песня. Музыка А. Гу ри ле ва.
№ 28 Ах! По ве дайте  люди до брые. Рус ская песня. Музыка Н. А. Ти то ва.
№ 13, 31(18)декабря1923г.
№ 29 Ария Ша кло ви то го. Из оперы „Хо ванщин а“. Муз. М. П. Му-

сорг ско го.
№ 14, 7января(25декабря)1924г.
№ 30 „По мо лись милый друг за меня“. Ро манс. Музыка В. Ма хо ти на.
№ 15, 14(1)января1924г. 
№ 31 Варяжская бал ла да. Из оперы „Рог не да“. Муз. А. Н. Се ро ва.
№ 16, 21(8)января1924г. 
№ 32 Ой, на го ри та женьци жнуть. Ко зацька  пiсня (з-під Пол та ви).
№ 33 По до розі жук жук, по до розі чор ний. Шум ка (з-під Білої цер кви).
№ 34 А у на шой вдовыци ха та на по мо сти. Ма ло російська  пісня (з-під 

Ви шно поля).
№ 35 Ой за гаєм, гаєм зе ле неньки м. Ма ло російська  пісня (з-під Но-

во го-Мо сков ска).
№ 17, 28(15)января1924г. 
№ 36 Хор де ву шек. Из оперы „Пско витянка“. Муз. Н. А. Рим ско го- 

-Кор са ко ва.
№ 37 „По дуй“. Рус ская на род ная песня (Рязан ская гу бер ния).
№ 18, 4февраля(22января)1924г.
№ 38 Как хо ро ши те очи. Ро манс. Сло ва Н. Дульке ви ча. Муз. Фальби-

но ва.
№ 19, 11февраля(29января)1924г.
№ 39 Ари о зо Лен ско го. Из оперы „Ев ге ний Оне гин“. Муз. П. И. Чай-

ков  ско го.
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№ 20, 18(5)февраля1924г.
№ 40 „Со ло вей“. Ро манс. Сло ва Дельви га. Муз. А. Алябьева.
№ 41 Ниг де ми ло го не ви жу. Песня. 
№ 21, 25(12)февраля1924г.
№ 42 Вниз по ма тушк ке по Вол ге. Рус ская на род ная песня.
№ 43 Ка тенька  ве се лая. Хо ро вод ная Сим бир ской гу бер нии.
№ 44 Как по морю. Хо ро вод ная Ни же го род ской гу бер нии.
№ 45 Во са ду ли в ого ро де. Рус ская на род ная песня.
№ 22, 3марта(19февраля)1924г.
№ 46 Утро ту ман ное. Цыган ский ро манс. Муз. Аба за.
№ 47 Па ра гнедых. Сло ва и музыка В. Б.
№ 23, 10марта(26февраля)1924г. 
№ 48 Не плачь дитя. Из оперы „Де мон“. Муз. А. Ру бин штейна .
№ 24, 17(4)марта)1924г.
№ 49 Ког да пе чаль сле зой не вольно й. Ро манс. Муз. Кн. Е. Ко чу бей.
№ 50 Я вас любил! Ро манс. Муз. Б. Ше ре ме те ва.
№ 25, 24(11)марта1924г.
№ 51 Тре пак. Рус ский на родный та нец. Ар ранж. Б. М. До бро вольск ий.
№ 52 Ле згин ка. На родный та нец ле згин. Кав каз. Ар ранж. Б. М. До бро-

 вольск ий.
№ 26, 31(18)марта1924г.
№ 53 Я помню день. Ро манс. Муз. Б. С. Бо ри со ва.
№ 54 Время из ме нится. Ро манс. Муз. Б. С. Бо ри со ва. 
№ 28, 6апреля(24марта)1924г. 
№ 55 Как больно мне. Из оперы „Сне гу роч ка“. Муз. Н. А. Рим ско го-

-Кор са ко ва.
№ 56 Ой, ты тем ная ду бра ву шка. Из оперы „Сад ко“. Муз. Н. А. Рим-

ско го-Кор са ко ва.
№ 32, 20(7)апреля1924г.
№ 57 Ве чер ний звон. Музыка С. Монюшко.
№ 58 Ко ло кольчи к. Ро манс. Муз. А. Гу ри ле ва.
№ 36, 4мая(21апреля)1924г.
№ 59 Все мы цыга не. Песня под мо сков ских цыган.
№ 60 Ве ли ча ние. Песня мо сков ских цыган.
№ 61 Ве ли ча ние. Под эту песню цыга не под носят гостю чар ку ви на, 

ко то рую гость дол жен выпить до дна.
№ 62 Ах ма ту шка. Песня мо сков ских цыган.
№ 40, 18(5)мая1924г.
№ 63 Ямщик не го ни ло ша дей. Ро манс. Муз. Я. Фельдма на. 
№ 64 Выхо жу один я на до ро гу. Ро манс. Муз. Е. Ша ши ной.
№ 46, 8июня(26мая)1924г.
№ 65 Ко шмары. Ро манс. Муз. Гар тун га.
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№ 66 Ста ринный вальс. Ро манс. По на пе ву С. Ма ка ро ва. 
№ 52, 29(16)июня1924г.
№ 67 „Жизнь за по бе ду“. Памяти Пав ших Ге ро ев. Марш.

Ma ri ja Đ. Go lu bo vić

A Con tri bu tion to the Study of Mu sic in In ter war Yugo sla via:  
Rus sian Emi grant Pe ri o di cals

Sum mary

In the pe riod bet we en the two world wars, a lar ge num ber of emi grant pe ri o di cals 
we re pu blis hed in the King dom of SCS/Yugo sla via. Emi grant pe ri o di cals ex pres sed ide-
o lo gi cal and po li ti cal at ti tu des and re flec ted the sta te of emi gra tion and the in ter nal af-
fa irs of the so ci ety. So me new spa pers con ta i ned co lumns re la ted to the a ter and mu sic, 
ma inly an no un ce ments of the fu tu re and re vi ews of al ready held cul tu ral events. The se 
ar tic les are im por tant for the study of mu sic in in ter war Yugo sla via, espe ci ally be ca u se 
they pro vi de an ima ge of the “ot her” and add to the know led ge abo ut the mu si cal events 
of that ti me. They con tain the po ints of vi ew, cul tu ral pat terns, in ter pre ta ti ons, and ide as 
that cle arly di stin gu ish bet we en us and them. The re fo re, the pa per analyzes se lec ted emi-
grant press as a com pre hen si ve so ur ce for the study of Yugo slav in ter war mu sic from the 
per spec ti ve of mem bers of anot her cul tu re.

Keywords: Rus sian emi grant pe ri o di cals, King dom of SCS/Yugo sla via, in ter war 
mu sic, Bel gra de, Рускајагазета (1920), Возрожденије (1921–1922), Новоевремја 
(1921–1930), Староевремја (1923–1924), Рускијголос (1931–1941).
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АЛЕК САН ДАР Н. ВА СИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ*

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

КРИ ТИ ЧАР СКИ ПО ГЛЕ ДИ СЛАВ КА ОСТЕР ЦА**

СА ЖЕ ТАК: Ком по зи тор Слав ко Остерц (1895–1941), ис так ну ти пред став ник 
сло ве нач ке и ју го сло вен ске му зич ке аван гар де у ме ђу рат ном пе ри о ду, оста вио је зна-
ча јан траг и као му зич ки кри ти чар у бе о град ским ча со пи си ма Звук и Музичкигласник. 
У сту ди ји се ана ли зи ра ју ње го ви по гле ди на му зич ку умет ност и пред ста вља ње го ва 
иде о ло шка по зи ци ја. Ње го ве кри ти ке обе ле жио је ан ти о пе рет ски став ка да је реч о 
ре пер то а ру на ци о нал них по зо ри шних ку ћа, као и за ла га ње за мо дер ну и аван гард ну 
му зи ку. Ње го ву по зи ци ју од ре ди ло је и чвр сто при хва та ње и за сту па ње иде о ло ги је 
ју го сло вен ства. У при ло гу сту ди је об ја вљу је се ин те грал на ана ли тич ка би бли о гра-
фи ја Остер че вих на пи са у на ве де ним му зич ким ча со пи си ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Слав ко Остерц, ча со пис Звук (1932–1936), ча со пис Музички
гласник (1938–1941), аван гард на му зи ка – Ср би ја, аван гард на му зи ка – Ју го сла ви ја, 
опе ре та, иде о ло ги ја ју го сло вен ства.

Уводненапомене
Ком по зи тор Слав ко Остерц (1895–1941), ис так ну ти пред став ник 

сло ве нач ке и ју го сло вен ске му зи ке у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, 
про фе сор Др жав ног кон зер ва то ри ју ма / Глас бе не ака де ми је у Љу бља-
ни, оста вио је ви ше од сто ти ну се дам де сет му зич ких де ла раз ли чи тих 
жан ро ва и вр ста – опе ре и ба ле те, ор ке стар ске, кон цер тант не, ка мер не 
и кла вир ске ком по зи ци је, со ло пе сме, хор ску му зи ку и др.1 Лич ност 

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

сти тут СА НУ, ко ју фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је (РС-200176).

1 Прег нан тан пре глед би о гра фи је С. Остер ца, кри тич ки увид у ње го ве ком по зи ци је и 
ње гов стил ски пут, да је anonim 1984. Сто го ди шњи цу ком по зи то ро вог ро ђе ња љу бљан ски 
Музиколошкизборник обе ле жио је по све ћи ва њем сво га 31. бро ја Слав ку Остер цу, с је да на-
ест му зи ко ло шких ра до ва и при ло зи ма ње го вој би бли о гра фи ји и би бли о гра фи ји ли те ра ту ре 
о ње му (sivec 1995a; 1995b).
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из ра зи тих ор га ни за тор ских спо соб но сти, Остерц је био ак тив но при-
су тан на ме ђу на род ној сце ни са вре ме не му зи ке. Као де лат ник Ме ђу-
на род ног дру штва за са вре ме ну му зи ку раз вио је ко му ни ка ци ју и са-
рад њу с му зи ча ри ма из Евро пе и Ла тин ске Аме ри ке. О то ме све до чи 
ње го ва оп се жна ко ре спон ден ци ја, ко ју је при ре дио Дра го тин Цвет ко 
(cvetKo 1988).2

Са рад ња Слав ка Остер ца об у хва ти ла је и ис так ну те лич но сти ју-
го сло вен ске му зи ке. Је дан од ви до ва те са рад ње је сте и ње го во пи са ње 
у бе о град ским му зич ким ча со пи си ма Звук и Музичкигласник.

Окол но сти под ко ји ма је до шло до Осте р че вог ан га жо ва ња у часо-
пи су Звук по зна те су за хва љу ју ћи по ме ну том из да њу ње го ве пре пи ске. 
У тој књи зи је об ја вље но и пи смо ком по зи то ра Ми ха и ла Вук дра го ви ћа 
од 27. ав гу ста 1932. го ди не. У том пи сму Вук дра го вић се, са о бра зно од-
лу ци уре ђи вач ког од бо ра Звука, обра ћа мол бом Остер цу да се при ми 
ду жно сти спољ ног са рад ни ка бе о град ског ча со пи са, ко јем би слао кри-
тич ке из ве шта је о му зич ком жи во ту Љу бља не и Сло ве ни је. Вук дра-
го вић је ја сно, кон ци зно и ис црп но из нео чи ње ни це о фи зи о но ми ји 
ре ви је ко ја је у то вре ме по кре та на (cvetKo 1988: 353). Из пи сма уред-
ни це Ста не Риб ни кар од 9. сеп тем бра 1932. са зна је мо да је љу бљан ски 
ком по зи тор при хва тио по зив из Бе о гра да, па му је уред ни ца у том 
пи сму са оп шти ла тех нич ке и дру ге по је ди но сти о бу ду ћој са рад њи 
(cvetKo 1988: 205–206).3 

Ча со пис Звук је с фи нан сиј ских раз ло га пре стао да из ла зи у апри лу 
1936. го ди не. Две го ди не ка сни је, у ја ну а ру 1938, уред ни ца Ста на Ђу рић 
Клајн на шла се на че лу об но вље ног Музичкоггласника. У том гла си лу, 
за пра во про ду же ном жи во ту Звука, по но во су се оку пи ли не ко ли ки 
са рад ни ци Звука. Пи смом од 1. мар та 1938. Ста на Ђу рић Клајн обра-
ти ла се Остер цу да на ста ви да пи ше сво је из ве шта је из Сло ве ни је, 
са да за но ви ча со пис (cvetKo 1988: 210). И са рад ња се на ста ви ла.

Из ме ђу 1932. и 1936, у Звуку, а он да и од 1938. до 1940. у Музичком
гласнику, Слав ко Остерц је об ја вио че тр де сет пет чла на ка, укуп ног 
оби ма око сто ти ну стра ни ца. У том му зи ко граф ском кор пу су нај ве ћи 
део чи не му зич ке кри ти ке. Под Остер че вим име ном на ла зи мо и огле-
де о сло ве нач ким и срп ским ком по зи то ри ма, је дан кри тич ки из ве штај 
о ме ђу на род ном фе сти ва лу са вре ме не му зи ке и кри тич ке при ка зе нот них 

2 Кри тич ки при каз те књи ге вид. у ваСић 1995.
3 Пре ма усме ном ка зи ва њу по кој ног ака де ми ка Ива на Клај на (1937–2021), пи сцу ових 

ре до ва, ар хи ва ча со пи са Звук и Музичкигласник, ко ја се на ла зи ла у ку ћи ње го ве мај ке Ста не 
Ђу рић Клајн, глав не уред ни це тих гла си ла, про па ла је за вре ме Дру гог свет ског ра та. За то 
не рас по ла же мо Остер че вим пи сми ма-од го во ри ма М. Вук дра го ви ћу и С. Риб ни кар (= Ђу рић 
Клајн). У пред го во ру свог из да ња Остер че ве иза бра не ко ре спон ден ци је, Дра го тин Цвет ко 
је на ја вио ис тра жи ва ње ко је би ре зул ти ра ло об ја вљи ва њем пи са ма упу ће них Остер цу (cvetKo 
1988: 10, 16). На жа лост, та ква књи га ни је об ја вље на.
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еди ци ја сло ве нач ке му зи ке. У јед ној при ли ци Остерц се ја вио и као по-
ле ми чар, од го ва ра ју ћи на јед но ре а го ва ње Ан ту на До бро ни ћа у Звуку.

Циљ је у овом ра ду да се ука же на до ми нант на свој ства на пи са Слав-
ка Остер ца у бе о град ској му зич кој пе ри о ди ци, на по гле де и ста во ве 
ко ји су има ли трај но зна че ње и ко ји су на су шта ствен на чин обе ле жи-
ли пи са ње овог ау то ра у ов да шњим гла си ли ма. Реч је о ста во ви ма спе-
ци фич но му зич ког али и иде о ло шког ка рак те ра.4

ОперетаиавангардаилиЈугословенизмеђуобавезе 
иафинитета

У скла ду с кон цеп ци јом и оби мом ча со пи са Звук, и пре ма упут-
стви ма уред ни це Ста не Риб ни кар, Слав ко Остерц је бе о град ској реви-
ји слао ме сеч не, „ку му ла тив не“ кри тич ке из ве шта је у ко ји ма је об ра-
ђи вао и вред но вао ви ше му зич ких до га ђа ја. (Та ко је би ло и у слу ча ју 
до пи сни ка из Бе о гра да и За гре ба.) По при ро ди ства ри, огра ни чен обим 
усло вља вао је ка рак тер тих на пи са: ни су се сва кој пред ста ви и сва ком 
кон цер ту мо гле по све ти ти екс тен зив на па жња и ела бо ра ци ја; ве ћи на 
до га ђа ја мо гла је би ти пред ста вље на са мо у са же тој фор ми. У те жњи 
да љу бљан ски му зич ки жи вот Бе о гра ду и Ју го сла ви ји пред ста ви што 
по дроб ни је, Остерц је бе ле жио и одр жа не кон цер те ко ји ма ни је при-
су ство вао. Раз ло зи тих од су ство ва ња би ли су раз ли чи ти – по не кад кри-
ти чар ни је био у мо гућ но сти да до ђе на не ку при ред бу, а по не кад се 
до га ђа ло да ор га ни за тор кри ти ча ри ма не обез бе ди ула зни це. 

Јед на од те мељ них од ли ка срп ске му зич ке кри ти ке до Дру гог свет-
ског ра та је сте и освр та ње на му зич ку пу бли ку – на ње ну број ност на 
опер ским и ба лет ским пред ста ва ма и кон цер ти ма, на ње не ре ак ци је 
на из во ђа че и из ве де на де ла, као и на све у куп ну ат мос фе ру на та квим 
до га ђа ји ма. Тог узу са се др жао и љу бљан ски са рад ник Звука, пру жа-
ју ћи та ко, по ред оста лог, по дат ке о ре цеп ци ји од ре ђе них оства ре ња и 
сти ло ва, на ро чи то са вре ме не му зи ке.

При мив ши се уло ге кри ти ча ра-из ве шта ча из Љу бља не, Слав ко 
Остерц је имао да пра ти мно штво до га ђа ја, а по себ но рад Љу бљан ске 
опе ре. На ре пер то а ру те ку ће у по сма тра ном пе ри о ду на шао се и низ 
де ла опе рет ског жан ра. Остерц је ре дов но пи сао о опе ре та ма.

Из исто ри је ста ри је срп ске му зич ке кри ти ке по знат је от пор по је ди-
них кри ти ча ра пре ма тој сцен ској вр сти (ваСић 2004: 132–134). Но шени 

4 У пи сму од 9. сеп тем бра 1932. Ста на Риб ни кар је на пи са ла Остер цу да ће она ње го ве 
из ве шта је из Љу бља не пре во ди ти на срп ски (cvetKo 1988: 206). Из лек си ке и с об зи ром на 
из ве сна је зич ка ко ле ба ња, мо же се за кљу чи ти да је Остерц сво је тек сто ве пи сао на срп ском. 
У пи сму од 29. но вем бра 1933. С. Риб ни кар хва ли Остер че во вла да ње срп ским је зи ком и 
по зи ва га да чла нак за де цем бар ску све ску 1933. по ша ље на срп ском (cvetKo 1988: 208).
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про све ти тељ ским жа ром, ов да шњи ре цен зен ти од би ја ли су иде ју да 
бе о град ско На род но по зо ри ште не гу је опе ре ту, иа ко му зич ки ка па ци-
тет на ци о нал не те а тар ске ку ће до Пр вог свет ског ра та ни је био до во љан 
за опе ру. А пу бли ка је же ле ла да слу ша му зи ку у по зо ри шту. 

Већ у свом пр вом ја вља њу у Звуку, Остерц је на не дво сми слен, ди-
рек тан и је згро вит на чин из нео сво је гле да ње на опе ре ту као део ре-
пер то а ра Љу бљан ске опе ре. На и ме, 1932. го ди не Љу бљан ска опе ра је 
из ве ла опе ре ту Маскота Ед мо на Од ра на (Ed mond Au dran).5 У али не ји 
по све ће ној из во ђе њу ово га де ла чи та мо:

LaMascotte je de lo či ji uspeh ili ne u speh za vi si sa mo od re ži je. [Bran-
ko] Kreft je us peo da je odo ma ći u na šoj oper skoj zgra di i da je veš to ude si 
da bu de pri ma mlji va i na otvo re nom pro sto ru... Au dra no va mu zi ka je to li ko 
la ko-in tim na da na otvo re nom pro sto ru gu bi do sta od svo je in tim ne pri jat-
no sti, ali to ni je sme ta lo da je pu bli ka opet ra do slu ša. A ti me je i je di ni cilj 
po stig nut. Jer ope re tu dr ži mo sa mo zbog ma te ri al nih ko ri sti, bez ko jih ne bi 
bi lo mo gu će dr ža ti ceo oper ski an sambl i tom bro ju i tom kva li te tu ka kav je 
sa da (osterc 1932a: 25).

У на ве де ном па су су са др жан је чи тав Остер чев „про грам“ ка да је 
реч о опе ре ти. Он, на и ме, ува жа ва ма те ри јал ни ре а ли зам по зо ри шне 
упра ве и за то не уста је про тив опе ре те на пре јак на чин. Та ко ђе, кри ти чар 
до пу шта да ма што ви та ре жи ја мо же да уна пре ди ква ли тет са мог де ла 
– Остерц је увек вред но сно раз два јао де ло од из во ђе ња.6 И – не на по-
след њем ме сту – он је ва зда спре ман да при зна спе ци фич но му зич ке 
вред но сти кон крет ном де лу, од ре ђе ном ње го вом аспек ту, иа ко опе ре ти 
као та квој ни је склон.

Ме ђу тим, бе о град ске чи та о це Остерц не ће оста ви ти без пот пу но 
из ре че ног, не га тив ног су да о опе ре ти. У сво ме пет на е стом обра ћа њу 
на стра ни ца ма Звука, наш пи сац је за се бе ка зао да је принципијелни
противникоперете (osterc 1934a: 118). У Звуку ће мо про чи та ти, по во-
дом из во ђе ња Штра у со вог (Jo hann Stra uss) Слепогмиша, ка ко он не ма 
ни ка квих скло но сти за беч ку опе ре ту (osterc 1935c: 111). Па ипак, Слав-
ко Остерц ће ис трај но на ста ви ти да пи ше о опе рет ским пред ста ва ма 
у Љу бља ни. Не ће про пу сти ти да по хва ли успех пред ста ве за хва љу ју-
ћи из у зет но сту ди о зном из во ђе њу (као, при ме ри це, у слу ча ју опе ре те 
Птичар Кар ла Це ле ра / Carl Zel ler) (osterc 1934c: 194). Ште дро ће хва-
ли ти до при нос ин ге ни о зног ре ди те ља (још јед ном Бран ка Креф та, а у 

5 То де ло је би ло и на ре пер то а ру На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, од пре ми је ре 29. јану-
а ра 1900. до 12. ју на 1907. го ди не (29 ре при зних пред ста ва); уп. Петровић 1993: 144. О ре жи ји 
љу бљан ске пред ста ве вид. bogunovićHočevar2020.

6 О ре жи ји Б. Креф та вид. bogunovićHočevar2020.
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ве зи с Ер ве о вом /Hervé/ опе ре том МамзелНитуш) (osterc: 1935đ: 317).7 
Мо же се ре ћи да је Слав ко Остерц ин ди рект но ипак оста вио из ве стан 
про стор за опе ре ту, на ла зе ћи да она у са вре ме но до ба мо же има ти (само) 
зна ча ја уко ли ко је ко мич на, за бав на и ус пе ла у ка ри ки ра њу (osterc 
1933b: 145). Не оче ку ју ћи ре пер то ар ско уки да ње опе ре те, и не зах те-
ва ју ћи то, по је ди не пе ва че, по пут Ива на Фран цла, пре по ру чи вао је за 
спе ци ја ли за ци ју у опе рет ском жан ру (osterc: 1935đ: 317).

* * *
Стил ски по че ци Слав ка Остер ца као ком по зи то ра би ли су у окви-

ри ма за ка сне лог ро ман ти зма (anonim 1984: 132; cvetKo 1984: 271). Ме-
ђу тим, ње го ве сту ди је у Пра гу, где је учио и код Ха бе (Alo is Hába), омо-
гу ћи ле су му увид у нај мо дер ни је, упра во аван гард не тен ден ци је.8 Он је 
при шао аван гар ди и ње го ва му зи ка је упо зна ла ато нал ност, ате ма ти зам 
и ком по но ва ње у че тврт сте пе ном си сте му.

Ова ква ори јен та ци ја ком по зи то ра Остер ца оста ви ла је зна ча јан 
траг у ње го вом де ло ва њу као му зич ког пи сца и кри ти ча ра. На стра ни-
ца ма бе о град ских му зич ких ча со пи са он је де ло вао као апо ло гет са-
вре ме не, а на ро чи то аван гард не му зи ке. Ов де ће нас за ни ма ти на ко је 
је на чи не љу бљан ски ком по зи тор за сту пао са вре ме ну му зи ку, ко је је 
ње не сти ло ве и по ступ ке од ба ци вао, а за ко је се за у зи мао нај ви ше. 

Кри ти ча ре во за ла га ње за са вре ме ну му зи ку мо гло је до ћи до из ра-
жа ја, и до шло је, пре све га пре ко ње го вог од но са пре ма кон церт ном и 
по зо ри шном ре пер то а ру. Већ у пр вој кри ти ци у Звуку Остерц го во ри о 
ре пер то а ру као сред ству на ко је тре ба ра чу на ти ка да је реч о упо знава-
њу пу бли ке с мо дер ном му зи ком. Он 1932. го ди не хва ли иде ју по пу-
лар них сим фо ниј ских кон це ра та и за кљу чу је сле де ћим ре чи ма:

Za da tak po pu lar nih sim fo ni skih kon ce ra ta je da se i ši re ma se upo zna-
ju na pr vom me stu sa sta ri jim uzor nim or ke star skim de li ma – da bi im ti me 
i no va bi la pri stu pač na. A to je u in te re su svih nas (osterc 1932a: 27).

Слав ко Остерц ни је про пу штао при ли ку да по хва ли ре про дук тив-
не умет ни ке ко ји су на сво је про гра ме ста вља ли са вре ме на де ла. Та ко 
га је 1933. оду ше ви ла Ми ле на Вер би че ва ко ја је на Ра дио Љу бља ни изве-
ла со ло пе сме са вре ме них сло ве нач ких ком по зи то ра: „U njoj smo do bi li 
iz van red nu in ter pre ta tor ku naj mo der ni jih pe sa ma“ (osterc 1933c: 190). 
Би ра ним ре чи ма је опи сао кон церт че шког пи ја ни сте Ка ре ла Рај не ра 

7 Опе ре те Птичар и МамзелНитуш та ко ђе су из во ђе не у Бе о гра ду, пре Пр вог свет ског 
ра та; вид.: Петровић1993: 141. и 132. 

8 Ње го ви про фе со ри у Пра гу би ли су још и Ви ће слав Но вак (Vítězslav Novák) и Ка рел 
Бо ле слав Ји рак (Ka rel Bo le slav Jirák).
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(Ka rel Re i ner) на Љу бљан ском ра ди ју, на звав ши га нај бо љим че тврт тон-
ским пи ја ни стом и до дав ши за хвал ност упра ви Ра ди ја за та кве про-
гра ме (osterc 1934d: 351). „Ју нак“ Остер че вих кри ти ка, ка да је реч о 
про па ган ди са вре ме не му зи ке, био је из вр сни омла дин ски хор „Тр бо-
вељ ски слав чик“, ко ји је с ве ли ком агил но шћу и пре ци зно шћу из во дио 
са вре ме ни, па и ато нал ни ре пер то ар. Остерц кон ста ту је да је на пред-
на кри ти ка у Пра гу и Бе чу тај хор с пра вом озна чи ла као нај бо љи 
деч ји хор на све ту (osterc 1933f: 25).

Као кон траст до ла зе оне кри ти ке у ко ји ма је наш кри ти чар с него-
до ва њем го во рио о из о стан ку мо дер не му зи ке на про гра ми ма по је ди-
них умет ни ка. Ина че из вр сном Кла вир ском три ју „Брандл“ за ме рио је 
што се др жи стан дар них де ла, док би он као кри ти чар и слу ша лац же лео 
са вре ме ни ји ре пер то ар (osterc 1935d: 192). У нај сна жни је „ин век ти ве“ 
до ла зи кри ти ка о опер ском пе ва чу Бо ри су По по ву у ко јој је љу бљан-
ско-бе о град ски кри ти чар до слов но на пао тог умет ни ка због про гра ма 
са ста вље ног, нај ве ћим де лом, од по пу лар них опер ских ари ја. Ов де су 
се укр сти ла два Остер че ва зах те ва – да умет ник тре ба да из во ди са вре-
ме ну ју го сло вен ску и свет ску му зи ку (osterc1932c: 64).

О ко јим је са вре ме ним европ ским и до ма ћим ком по зи то ри ма Слав ко 
Остерц пи сао с нај ви ше ен ту зи ја зма и по хва ла? То су: Ар нолд Шен берг 
(Ar nold Schönberg), чи ју је кан та ту Мирназемљи на звао „ве ли чан стве-
ном“; Ал бан Берг (Al ban Berg), чи јег је Воцека ста вио у врх екс пре си-
о ни стич ке опе ре; Ка рол Ши ма нов ски (Ka rol Szyma now ski) с ње го вом 
Тре ћом сим фо ни јом и Игор Стра вин ски (Игорь Ф. Стра вин ский) са 
Симфонијомпсалама(вид. osterc 1932b: 30; 1932c: 64). Истин ско усхи-
ће ње код Остер ца је иза зва ла опе ра Заљубљенутринаранџе Сер ге ја 
Про ко фје ва (Сер гей С. Про кофьев) (osterc 1932c: 63). Су пер ла ти ви ма 
су би ли окру же ни и опе ра Јенуфа и Дру ги гу дач ки квар тет, Интимна
писма, Ле о ша Ја на че ка (Le oš Janáček) (osterc 1934b: 144–145; 1935b: 69). 
Још је дан ком по зи тор је иза звао бу ру оду ше вље ња Слав ка Остер ца; 
био је то Дми триј Шо ста ко вич (Дми трий Д. Шо ста ко вич). Ок то бра 
1935. наш му зи ко граф је при су ство вао из вр сном из во ђе њу Шо ста кови-
че ве Пр ве сим фо ни је; то де ло је под упра вом Ло вре Ма та чи ћа сви ра ла 
Љу бљан ска фил хар мо ни ја. Остерц је сим фо ни ју на звао ге ни јал ном, а 
о Шо ста ко ви чу на пи сао да је „da nas sko ro naj ge ni jal ni ji kom po zi tor So-
vjet ske uni je, moć ni ji i ele men tar ni ji od Pro ko fje va, dr ski ji od Mo so lo va“. 
Ни је за бо ра вио да за хва ли агил ној упра ви Фил хар мо ни је због ње не 
„пра вил не ори јен ти са но сти“ у по гле ду са вре ме не му зи ке (osterc 1935đ: 
318).9 Остер че во оду ше вље ње ни је би ло ма ње за Шо ста ко ви че ву опе ру 

9 Ни су сви љу бљан ски (а ни за гре бач ки) кри ти ча ри би ли оду ше вље ни Шо ста ко ви че вим 
де лом; вид.: sedaK 1996: 53. 
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ЛедиМагбетМценскогокруга, ко ја је доживeла три јумф на сце ни Љу-
бљан ске опе ре 1936. го ди не (osterc 1936: 25–26).

Не ко ли ки при ме ри по ка зу ју ко ли ко је Слав ку Остер цу би ло ста ло 
до про мо ци је са вре ме не, по себ но аван гард не му зи ке у на шим кра је-
ви ма. Јед ном при ли ком „с ра до шћу“ при ме ћу је да се до ма ћа мо дер на 
му зи ка по че ла не го ва ти на го то во свим кон цер ти ма и да је сил но на-
ра стао број до ма ћих ком по зи то ра мо дер не ори јен та ци је (osterc 1933đ: 
370). Дру ги пут ће ус клик ну ти: „Kad sam vi deo to li ku mno ži nu mla de ži 
da iz vo di naj mo der ni ju hor sku li te ra tu ru, mi nu le su mi sve bri ge za bu duć-
nost no ve mu zi ke. Že leo bih da vi de kom po zi to ri ka ko ra do sno de ca pe vaju 
di so nan ce!“ (osterc 1934dž: 401). За до вољ ство по стиг ну тим ус пе си ма 
сме ни ће, под ути ца јем не же ље них то ко ва, ре зиг на ци ја и иро ни ја. Го-
ди не 1938. Ју го сло вен ска сек ци ја Ме ђу на род ног дру штва за са вре ме-
ну му зи ку би ла је пред у зе ла ак ци ју ши ре ња му зи ке по се ли ма. Пре ма 
Остер че вом све до че њу, у Сло ве ни ји је та да би ло пре ко три де сет омла-
дин ских хо ро ва ко ји су не го ва ли мо дер ну пе сму. Остерц иро нич но 
за кљу чу је: „Ta ko je sad kod nas u Lju blja ni: ako ho ćeš da ču ješ mo der nu 
mu zi ku, tre ba da ideš na se lo!“ (osterc 1938b: 102).

Као при ста ли ца и про мо тер аван гард ног зву ка Слав ко Остерц није 
био на ро чи то склон тзв. уме ре ном мо дер ни зму.10 Ипак, он му неће за-
сме та ти при ли ком су сре та с Ви о лин ском со на том у ха-мо лу Ми ло ја 
Ми ло је ви ћа, о ко јој ће два пут пи са ти из у зет но афир ма тив но, оба пу та 
ста вља ју ћи то вред но де ло у исти ранг са Со на том за ви о ли ну и кла вир 
(Славенскасоната) Јо си па Сла вен ског (вид.: osterc 1933č: 228; 1933: 74). 

За му зи ку Јо си па Сла вен ског Слав ко Остерц је имао са мо ре чи ди-
вље ња, по себ но за ње го ву Религиофонију.11 Вр хун ска де ла са вре ме не 
срп ске му зи ке не ће про ма ћи па жњи кри ти ча ра из Љу бља не. Он ће ана-
ли тич ки по дроб но и с нај ве ћим по хва ла ма пи са ти о опе ри Коштана 
Пе тра Ко њо ви ћа, као што ће за па зи ти „жи во ин вен тив ни“ Ми ло је ви-
ћев хор ски ко мад Мухаикомарац(osterc 1932c: 64; 1933c: 188–189). 
Остерц ће ср дач но до че ка ти и Српскеигре Сте ва на Хри сти ћа, из ве де не 
1933. на кон цер ту Ор ке стра Глас бе не ма ти це и Др жав ног кон зер ва то-

10 Он у Звуку и Музичкомгласнику ни је об ја вио ио ле раз ви је но гле да ње на уме ре ни мо-
дер ни зам. Ипак, уну тра шња од мак ну тост мо же се на слу ти ти из на чи на ње го вог из ве шта-
ва ња с Фе сти ва ла Ме ђу на род ног дру штва за са вре ме ну му зи ку у Бе чу 1932. го ди не. На и ме, 
на Фе сти ва лу су би ле из ве де не и по је ди не уме ре но мо дер не ком по зи ци је. У уз др жа ном, 
„ин ди рект ном“ ко мен та ру Остерц ка же да оне, бу ду ћи уме ре но мо дер не, ни су има ле мно го 
из ра за у окви ру Фе сти ва ла, али да су код беч ке пу бли ке, ина че ви ше на кло ње не уме ре ним 
мо дер ни сти ма не го екс трем ни ма, по сти гле леп успех за хва љу ју ћи тру ду ди ри ге на та – Ан-
то на фон Ве бер на (An ton von We bern) и Ро жеа Де зорм је ра (Ro ger Désor miè re); вид.: osterc 
1932b: 30. 

11 Вид.: osterc 1932c: 64; 1936: 25. О Остер че вом од но су пре ма му зи ци Сла вен ског пи-
са ла је bedina 1988.



74

ри ју ма, под упра вом Лу ци ја на Ма ри је Шкер јан ца. Али у тој кри ти ци 
ни је би ло ме ста за при каз Хри сти ће вог сти ла и по ступ ка – кри ти чар 
је са мо сти гао да из ра зи за хвал ност ди ри ген ту и ор ке стру за Хри сти-
ће ву ком по зи ци ју, на ла зе ћи да је то од го ва ра ју ћи ко рак у упо зна ва њу 
но вих, по себ но до ма ћих де ла, уме сто да се стал но из во де исте ком по-
зи ци је (osterc 1933ć: 270).

Слав ко Остерц ни је имао афи ни те та пре ма џе зу. Про дор џе за у 
умет нич ку му зи ку, при су тан у ме ђу рат ном пе ри о ду, ни је на и шао на 
бла го нал ност на шег кри ти ча ра. Пи шу ћи о ви до ви ма са вре ме не му зи-
ке, о ра зним ком про ми си ма он да шњих ком по зи то ра, Остерц се о џе зу 
из ра зио од сеч но, као да о ње му не вре ди го во ри ти: „Da ne go vo rim o 
Křeneku i K. We il lu ko ji su ra di li i sa jaz zom“ (osterc1936: 24). Ни посе-
за ње за џе зом као до дат ним аду том ком по зи то ра опе ре та ни је до че као 
с одо бра ва њем (osterc 1932c: 63).

Још ви дљи ви ји био је от пор Слав ка Остер ца пре ма мо дер ном на-
ци о нал ном сти лу.

Три де се те го ди не су Ср би ји и Ју го сла ви ји до не ле те ко ви не ра ди-
кал них аван гард них прак си.12 У том кон тек сту, на сла ња ње на фол клор 
у сми слу ње го ве мо дер не об ра де, за Остер ца и за по је ди не још мла ђе 
му зи ча ре, ни је би ло при хва тљи во као про грам но ве му зи ке.

Пре све га, Слав ко Остерц је ја сно ста вио до зна ња да осло нац на 
фол клор мо же, али не мо ра, би ти пред ност за ком по зи то ра и му зич ко 
де ло (вид.: osterc1935b: 69). Али он ће за па зи ти од лич ну хор ску ком-
по зи ци ју Севердува Ко сте Ма ној ло ви ћа, де ло ко је је Ми ло је Ми ло је-
вић озна чио као школ ски при мер сво је иде је о му зич ком на ци о на ли зму 
(вид.: osterc1935dž: 231; ваСић 2007: 241). Не ће Остерц за бо ра ви ти ни 
Бе лу Бар то ка (Bartók Béla), ко ји ће, пре ма ње го вим ре чи ма, фол кло ру 
да ти ве ли ку ин ди ви ду ал ну но ту (вид.: osterc1935b: 69). Ипак, пре те же 
Остер че во одва ја ње мо дер ног на ци о нал ног сти ла, да кле (и) оног у зна-
ку екс пре си о ни зма, од оно га што је он ви део као по жељ ну са да шњост 
и бу дућ ност са вре ме не му зи ке.

На љу бљан ском кон цер ту „Тр бо вљев ског слав чи ка“ из 1934. годи-
не би ли су из ве де ни хор ски ко ма ди број них ау то ра из раз ли чи тих кра-
је ва Ју го сла ви је. Ме ђу њи ма су би ле за сту пље не и ком по зи ци је Злат ка 
Гр го ше ви ћа и Мар ка Тај че ви ћа. Остерц је сма трао да су та де ла стил ски 
пре ва зи ђе на:

Vi di se da su efek ti fol klo ra, ka ko ih pi šu na pr. Gr go še vić ili Taj če vić 
– već do tra ja li, kom po zi ci je su le pe, ali što se da lje ide one su sve ne in te re-

12 О то ко ви ма срп ске му зи ке ме ђу рат ног до ба, и о ње ној раз вој ној па ра диг ми, вид. 
мо но гра фи ју тоМашевић2009.
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sant ni je, jed na je slič na dru goj, je dan kom po zi tor dru go me i ta ko da lje. Sve se 
vr ti oko Žar-pticei Pe truš ke, sa mo tro mi je. Ne znam ka ko mo že kom po zi tor 
još da nas da po či va na lo vo ri ka ma ko je je do bio pre de set go di na (osterc
1934dž: 400).

Да кле, ако је сре ди ном три де се тих го ди на XX ве ка уопште тре-
ба ло по се за ти за фол кло ром, љу бљан ски кри ти чар је оче ки вао са вре-
ме ни ји при ступ на род ној пе сми, са вре ме ни ји и од сред ста ва па ган ског 
екс пре си о ни зма Стра вин ског. Ме ђу тим, ње го ви са вре ме ни ци-опо нен ти 
зна ли су до бро да фол клор каотакав ни је Остер че во вјерују ка да је 
по сре ди са вре ме на му зи ка, и да мо дер ни на ци о нал ни стил он у су шти-
ни не по др жа ва.13

У два на вра та Слав ко Остерц је ис ту пио са ис ка зи ма ко ји се мо гу 
схва ти ти као ње го ви ма ни фе сти мо дер не му зи ке. Они по ка зу ју да је он 
же лео истин ски ново, а то ће ре ћи: радикалноновоу му зи ци.

Љу бљан ско из во ђе ње ба ле та ПетрушкаИго ра Стра вин ског, го-
ди не 1935, би ло је по вод за Остер чев „об ра чун“ с тим де лом (osterc 
1935dž). Наш кри ти чар ука зу је на чи ње ни цу да је тај ба лет стар већ 
че тврт ве ка, а да је у сво је вре ме пред ста вљао рас кид с тра ди ци јом, те 
да је у том сми слу био из у зет но зна ча јан. Остерц по зи ва мла ду ге нера-
ци ју да са да она „рас ки не“ с Петрушком, са да ка да је, ка ко је при ме тио, 
ста ра већ и иде о ло ги ја Шен бер га, Бер га и Ха бе, ка да је и Хин де мит 
(Paul Hin de mith) из гу био на ак ту ел но сти. Реч раскид Остерц узи ма као 
си но ним му зич ког на прет ка. 

Ва жно је, ме ђу тим, на по ме ну ти да наш кри ти чар не од ри че из ван-
ред ну вред ност пар ти ту ри Стра вин ског; он ис ти че и зна чај љу бљан ског 
из во ђе ња у еду ка тив ном сми слу, у сми слу упо зна ва ња мла де пу бли ке 
с ре пре зен та тив ним опу си ма му зич ке ли те ра ту ре. Али Слав ко Остерц 
сма тра да Петрушка при па да исто ри ји, да Стра вин ски не мо же би ти 

13 На ову Остер че ву кри ти ку, ко ја ће до не ти и ко мен тар о За гре бу као сре ди ни ко ја у 
да том тре нут ку не при хва та но ве му зич ке тен ден ци је, ре а го вао је Ан тун До бро нић (dobro
nić 1935a; 1935b). Јед на од кључ них До бро ни ће вих те за би ла је да су до ма ћа де ла у зна ку 
му зич ког на ци о на ли зма да ле ко ви ше до при не ла афир ма ци ји ју го сло вен ске му зи ке и ње ног 
„ра сног сти ла“ (у ино стран ству) од „mu zič ko-stva ra lač kog ra da onih na ših proš lih i sa da njih i 
bu du ćih epi go na mu zič ko-in te r na ci o nal nog eklek ti ci zma, u Za gre bu, Be o gra du i Lju blja ni, ko ji 
mir ne du še mo gu da i kao ap so lut no svoj pot pi še sva ki ino stra ni kom po zi tor“ (dobronić 1935b: 
119). У по ле ми ку се јед ним ја вља њем укљу чио и Мар ко Тај че вић (tajčević 1935), ali он се 
ни је упу стио у рас пра ву о на ци о нал ном и ин тер на ци о нал ном сти лу, већ је од био До бро ни-
ће ве на во де да је он До бро ни ћев уче ник и след бе ник. По ле ми ка је за кљу че на Остер че вим 
од го во ром До бро ни ћу (osterc1935č) и До бро ни ће вим ре пли ци ра њем Тај че ви ћу (dobronić
1935c). Остерц је од ба цио До бро ни ће ву оце ну о не фол кло ри стич ким ком по зи то ри ма као 
еклек ти ци ма. А Ан тун До бро нић се обра тио Мар ку Тај че ви ћу жуч ним, лич ним то ном и, 
по ред оста лог, из ре као не при ме ре ну оце ну да су Балканскеигре ус пе ле сасалонскоггледишта 
(dobronić 1935c: 152).
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за ста ва но вог на ра шта ја, те да му зи ка мо ра на ћи но ве пу те ве. Нео кла-
си ци зам Стра вин ског, ње го ву дру гу ства ра лач ку фа зу, од ба цио је као 
„ко рак уна зад“. 

Нај ек спли цит ни ји „ре зи ме“ са вре ме не му зи ке, у сми слу одва ја ња 
истин ски но вог, оног што сма тра му зич ким про гре сом, Остерц ће дати 
у сво ме по след њем ја вља њу на стра ни ца ма Звука (osterc1936). 

Освр ћу ћи се на рад ди ри ген та Мир ка По ли ча, Остерц ис ти че ње-
го ве за слу ге као умет ни ка ко ји се „po sve tio naj ek strem ni jem mo der nom 
sme ru sa lju ba vlju ko ju taj smer za slu žu je i zah te va“ (osterc1936: 24). На-
ред ни па су си са исте стра ни це за вре ђу ју да бу де обил ни је ци ти ра ни:

Go vo re ći otvo re no, tvr dim da je da nas je di ni ne kom pro mi sni kom po-
zi tor Schönberg, te sno uz nje ga je Alo is Hába i, ka da bi da nas još ži veo – i 
Al ban Berg. Još se mo gu na ve sti A. We bern, H. Apo stel, mo žda ko ji emi grant 
iz Ne mač ke – i to je sve...

Sve dru go je de lom kom pro mis. O to me se sjaj no bio iz ra zio Alek san-
dar Če rep njin. Re kao mi je: „Ho će mo li mo ra ti da či ni mo kom pro mi se?“ 
Pi tam ga: „Ko me?“ On re če: „Sa mom se bi!“ Da kle kom pro mi si: Stra vin ski, 
Pro ko fjev, Šo sta ko vič, Mo so lov, Mil haud, Hin de mith: ri tam, fol klor, osti na-
ta, ko lo rit, ono ma to po e zi ja, se kven ce. Svi oper ski avan gar di sti: sen ti ment, 
gra da ci je, čak i le it mo tiv, sor di ni ra ni gu da či, tre mo la...

Овај од ло мак ја сно све до чи да је аван гар да, тј. сти ло ви и по ступ ци 
ко ји су иза шли из окви ра (ма кар и мо дер ни зо ва них) тра ди ци о нал них 
сти ло ва, би ла ин тим ни из бор не са мо Остер ца-ком по зи то ра већ и кри-
ти ча ра ко ји раз ми шља о бу дућ но сти (ју го сло вен ске) му зич ке умет но-
сти. Ме ђу тим, мо ра се ис та ћи да овај наш умет ник и му зи ко граф ко ји 
је о се би го во рио као аван гар ди сти (вид. оСтерц1936: 24), и ко ји је 
да вао пред ност ин те лек ту у дво чла ном ста ту су ду ше, „ин те лект плус 
чув ство“ (вид. оСтерц1933a: 104), да је он сво је на чел не ста во ве оста-
вљао по стра ни при ли ком су сре та с вред ним де ли ма дру га чи је естет-
ске, стил ске и тех нич ке про ве ни јен ци је. Ком про ми си о ко ји ма је го-
во рио ни су га оме ли да ви со ко вред ну је, као што смо ви де ли, му зи ку 
Про ко фје ва, Шо ста ко ви ча или Ми ло ја Ми ло је ви ћа. Ње го во ду бо ко 
оду ше вље ње за аван гард ну му зи ку ни је пре шло у за сле пље ност и 
ис кљу чи вост.

* * *
Ре цеп ци ју за пад но е вроп ске, али и са вре ме не ју го сло вен ске му зи ке 

не а ван гард ног ка рак те ра, у кри ти ка ма Слав ка Остер ца, обе ле жи ли су 
из ра зит от пор пре ма еклек ти ци и епи гон ству, а он да и ста во ви ко ји 
се, нај ве ћим де лом, мо гу под ве сти под кри ти чар ске иди о син кра зи је.
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Остерц је до ста од бој но пи сао о опе ри АделиМара Јо си па Ха цеа 
(Hat ze), на ла зе ћи да је то еклек тич но де ло ко је не пру жа ни шта но во. 
Он је сма трао да је та опе ра не по треб на за ре пер то ар Љу бљан ске опе ре, 
да ни је вас пит на за мла де му зи ча ре, а да за му зи ча ре-ин те лек ту ал це 
ни је за ни мљи ва (osterc 1933a: 104). Еклек ти ци зам је оштро „осу ђен“ 
и у слу ча ју опе ре Удолини Еже на д’Ал бе ра (Eu gen d’Al bert). Остерц на-
бра ја Д’Ал бе ро ве „ду го ве“; то су: Ваг нер (Ric hard Wag ner), Де би си 
(Cla u de De bussy), Пу чи ни (Gi a co mo Puc ci ni). Наш кри ти чар био је са свим 
ја сан: на ве де ни ком по зи то ри су ори ги нал ни и пра ви, док је Д’Ал бер 
ве штач ки на чи њен! (osterc 1933b: 146).

Нај ја сни ја, за пра во све о бу хват на, на чел на по ру ка ком по зи то ри ма 
– по дра жа ва о ци ма и епи го ни ма, са др жа на је у Остер че вом освр ту на 
Ше сту сим фо ни ју Чај ков ског (Пётр И. Чайков ский), ко ју је 1933. слу шао 
у из во ђе њу Вац ла ва Та ли ха (Václav Ta lich):

U ovom Čaj kov skom ima to li ko in ven ci je i to li ko for mal ne pot pu no sti kao 
u par ti tu ri E. Onje gi na. Baš zbog to ga je šte ta za sva ku no tu ko ju bi na pi sao 
da naš nji kom po zi tor u ovom sti lu. Čaj kov skog ne će i ne mo že ni do sti ći – 
ka mo li nad ma ši ti (osterc 1933g: 74). 

Ипак, свој осве до че ни от пор пре ма сва ком еклек ти ци зму и епи гон-
ству, кри ти чар Звука би ће спре ман да ста ви на дру го ме сто у од но су 
на мо гућ ност упо зна ва ња ком по зи то ра чи је је де ло не до вољ но по зна-
вао. То се до го ди ло с Ви о лин ском со на том Ан то на Ру бин штај на (Ан-
тон Г. Ру бин штейн), ком по зи то ра ко га исто ри ја му зи ке бе ле жи као 
пред став ни ка еклек ти ци зма. Слав ко Остерц је из ра зио за хвал ност што 
је имао при ли ке да чу је ту ком по зи ци ју.14

У на пи си ма Слав ка Остер ца сре ће мо из ве сне ста во ве и вред но ва-
ња ко ји се мо гу схва ти ти као кри ти чар ска екс цен трич ност. Та ко су 
Брам со ве (Jo han nes Brahms) ВаријацијенаПаганинијевутемупри хва-
ће не због сјај ног из во ђе ња пи ја ни сте Ни ко ла ја Ор ло ва (Ни ко лай А. 
Ор лов). Али је у за гра ди до да та на по ме на о пре жи ве ло сти фор ме ва ри-
ја ци ја: „For ma va ri ja ci ja je da nas pre ži ve la, jer ne ži vi mo vi še u do ba ka da 
se sva ka mi sao mo že is pri ča ti po dva de set pu ta ma kar i va ri ra no, već ra di je 
pri ča mo da nas jed nom reč ju dva de set mi sli“ (osterc 1934ć: 273). За Брам-
со ву му зи ку Остерц и ина че ни је имао скло но сти и стр пље ња, као ни 
за Фран ко ву (César Franck). У јед ном тре нут ку ће са свим отво ре но напи-
са ти да не во ли пре ви ше ни јед ног од ових ком по зи то ра, за ме ра ју ћи им 
раз ву че ност ци клич не фор ме и пре че сто по се за ње за се квен ци ра њем.15 

14 Вид.: osterc: 1933dž: 308. Остерц ни је на пи сао то на ли тет из ве де не Со на те, па ни је 
ја сно о ко јој је од три Ру бин штај но ве ви о лин ске со на те реч.

15 osterc 1938b: 101. О Брам су вид. и: osterc 1935d: 191.
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Се квен ца као тех нич ки по сту пак че ста је Остер че ва за мер ка ком по зи-
то ри ма; он је очи то сма трао да је она су ви ше јед но став но ком по зи тор-
ско ре ше ње и да ства ра при вид ин вен ци је. Ње гов „рат“ про тив се квен-
це по не кад ни је био оправ дан. За Гри гов (Edvard Gri eg) Кла вир ски 
кон церт у а-мо лу – то ре мек-де ло ро ман ти чар ске кон цер тант не ли те-
ра ту ре – на пи са ће да сво јим се квен ца ма иде до по вр шно сти! (osterc 
1934dž: 401).

Ни је бо ље про шао ни Мен дел сон (Fe lix Men del ssohn Bart holdy), 
чи је је сим фо ни је – вред но сно их су прот ста вив ши, без ела бо ра ци је, 
Тре ћој сим фо ни ји Ан то њи на Двор жа ка (Antonín Dvoř ák) – прак тич но 
де кла си рао.16 Ипак, нај те же огре ше ње на ла зи мо у ко мен та ру му зи ке 
Фре де ри ка Шо пе на (Frédérick-François Cho pin). По сле слу ша ња Тре ће 
кла вир ске со на те Остерц је из ја вио да „sve, i naj op šir ni je kom po zi ci je 
Cho pi na osta vlja ju ipak do jam lieda“ (osterc 1939a: 36). И ти ме је, без 
озбиљ не ана ли зе и пот кре пље ња, ако би уоп ште би ли мо гу ћи, кри ти-
чар за тво рио сва ку да љу де ба ту о Шо пе ну!

За раз ли ку од Ми ло ја Ми ло је ви ћа, ко ји је до ми ни рао ме ђу рат ном 
срп ском му зич ком кри ти ком, Слав ко Ост ерц ни је био ваг не ри ја нац.17 
Из вр сно љу бљан ско из во ђе ње Парсифала из 1933. го ди не – пр во у Сло-
ве ни ји, и пр ви пут на сло ве нач ком је зи ку – он ни је до че као са ус хи ће-
њем, иа ко је при знао за слу ге ре ди те љу, ди ри ген ту и из во ђа чи ма. Остерц, 
на и ме, ни је мо гао да при хва ти тех ни ку лајт мо ти ва ко ја, по при ро ди 
ства ри, до во ди до број них по на вља ња, а још му је ви ше сме та ла небе-
скадужина Ваг не ро ве му зи ке (osterc 1933ć: 269–270).

Ком по зи тор чи ју је му зи ку из у зет но во лео и це нио био је Бе то вен 
(Lud wig van Be et ho ven). Та ко се мо же про чи та ти да би у из во ђе њу че-
шке пи ја нист ки ње Вик то ри је Шви хли ко ве (Vik to rie Švihlíková), ра ди је 
слу шао не ку од Бе то ве но вих по след њих кла вир ских со на та, уме сто 
по ме ну те Шо пе нове Тре ће со на те (osterc 1939a: 36). До ку мент ду бо ког 
афи ни те та на шег кри ти ча ра на ла зи мо у ње го вом освр ту на кон церт 
сло ве нач ког пи ја ни сте Ива на Но ча. Ноч је сви рао Бе то ве но ву Со на ту 
у Ас-ду ру, опус 110. Остерц је то де ло озна чио као најзначајнију Бе то-
ве но ву со на ту, об ја снив ши да се у њој мо же на слу ти ти рас кид с тради-
ци јом стро ге со нат не фор ме ко ју је са ми Бе то вен до вео до са вр шен ства 
(osterc 1935đ: 317). Из ли шно би би ло су прот ста вља ти се Остер че вом 
ми шље њу: ако се кри ти ка де фи ни ше као обра зло жен лич ни став, онда 
ов де не ма свр хе ука зи ва ти на дру ге Бе то ве но ве со на те – мно ге од њих 
су ре мек-де ла – и ис ти ца ти их као та ко ђе „нај зна чај ни је“. Остерц је 
очи то др жао да има пра ва на лич ни по глед.

16 „Po red sve ga je i tre ća [Дворжакова сим фо ни ја, A. В.] ne sra zmer no za ni mlji vi ja od ka kve 
Men del ssoh no ve, ko je na ža lost, mo ra mo isto ta ko po ne ki put da slu ša mo“; вид.: osterc 1934ć: 273.

17 О Ми ло је ви ће вим по гле ди ма вид.: ваСић 2005.
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* * *
Два су опре де ље ња, а мо гло би се ре ћи и осе ћа ња, обе ле жи ла 

иде о ло шку по зи ци ју Слав ка Остер ца као му зич ког кри ти ча ра. То су 
сло ве но фил ство и ју го сло вен ство.

Сло ве но фил ска тра ди ци ја би ла је жи ва код Ср ба и Ју го сло ве на и 
у ме ђу рат ном пе ри о ду. Мно ги бе о град ски му зи ча ри из ра жа ва ли су 
сво ју при вр же ност тој иде ји, не ви де ћи је као су прот ност исто та ко 
ве ли кој на кло но сти пре ма за пад но е вроп ској кул ту ри и му зи ци.18 

Не ко ли ки при ме ри по ка зу ју Остер че во оду ше вље ње за сло вен ску 
му зи ку. Он је ја сно и отво ре но да вао пред ност сло вен ској му зи ци када 
је реч о ре пер то а ру. Та ко је ок то бра 1933. у Звуку под вр гао кри ти ци опер-
ски ре пер то ар у ју го сло вен ским цен три ма – Бе о гра ду, За гре бу и Љу-
бља ни. Он на гла ша ва да је на ша ду жност да се из во де и про па ги ра ју 
ре пре зен та тив на де ла сло вен ске му зи ке. Не за до вољ но кон ста ту је ка ко 
из ве сне опер ске ку ће ис ти чу да су из ве ле ци клус Мо цар то вих (Wolf-
gang Ama de us Mo zart) или Ваг не ро вих опе ра, па их пи та ка да ће изве-
сти све Ја на че ко ве опе ре или Мо њу шко ву (Sta nisław Mo ni us zko) Халку. 
Кри ти чар за то по здра вља на ја ву Љу бљан ске опе ре да ће усле ди ти из-
во ђе ња опе ра Халка, Хованшчина, Ја на че ко вих де ла, Пиковедаме и др. 
Сво јим чи та о ци ма Слав ко Остерц ни је оста вио сум њу у апсолутно 
да ва ње пред но сти сло вен ским оства ре њи ма. У истом члан ку он ре зо-
лут но ка же да је ду жност опер ских уста но ва у Ју го сла ви ји да по ста вља-
ју и ма ње ре пре зен та тив на де ла сло вен ских ком по зи то ра. Ово је њего ва 
по ен та и ње гов ар гу мент: „Ti me po zo riš ta po ka zu ju po red pra vil ne ori en-
ta ci je i stu panj umet nič kog po no sa i sa mo sve sti“ (osterc 1933e: 408–409).

Већ смо ви де ли да Ваг не ро ва му зи ка ни је би ла ин тим ни из бор 
на шег му зи ко гра фа. Он ће за то на пи са ти да из во ђе ње Парсифала није 
би ло до га ђај, већ да су до га ђај Му сорг ски (Мо дест П. Му сорг ский), 
Про ко фјев и Стра вин ски – БорисГодунов, Заљубљенутринаранџе и 
Oedipuxrex (osterc 1933ć: 270).

Ипак, сло ве но фил ство Слав ка Остер ца има ло је сво ју до њу гра ни-
цу. Вир ту о зна, са лон ска му зи ка ни је би ла то ле ри са на, па је за то ста вио 
при мед бу пи ја нист ки њи Вик то ри ји Шви хли ко вој за увр шће ње на кон-
церт ни про грам Сме та ни не (Bedřich Sme ta na) Фантазијеначешке
народнепесме(osterc 1939: 36). 

Још је ре чи ти ји Слав ко Остерц био у ис по ља ва њу сво га ју го сло вен-
ског опре де ље ња. На стра ни ца ма Звука и Музичкоггласника он ни у 
јед ном тре нут ку ни је на сту пио с по зи ци је сло ве нач ког му зи ча ра и за-
себ не сло ве нач ке му зи ке; увек је го во рио о ју го сло вен ској му зи ци.

18 О сло ве но фил ству ме ђу рат них срп ских му зи ко гра фа вид.: ваСић2014.
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У ње го вим члан ци ма сре ће мо са мо ова кве ис ка зе при па да ња: ми,
Југословени. Ка да го во ри о Ја на че ко вој Јенуфи, ре ћи ће да то де ло за-
у зи ма у че шкој про дук ци ји оно ме сто ко је коднасима Ко њо ви ће ва 
Коштана. Са жа ље њем је при ме тио да со пра нист ки ња Ксе ни ја Ку шеј на 
свој про грам ни је ста ви ла ни јед ну срп ску и хр ват ску ком по зи ци ју, али 
ће од мах из ра зи ти уве ре ње да ће се то из ме ни ти већ на на ред ном кон-
цер ту до тич не умет ни це. Остерц ће 1940. го ди не про те сто ва ти што се 
у ју го сло вен ским цен три ма не до вољ но из во ди му зи ка из свих сре ди на 
на ше зе мље и што се на тај на чин спре ча ва ме ђу соб но упо зна ва ње на 
по љу кул ту ре (вид.: osterc 1933c: 188; 1934b: 145; 1940b: 139; 1940č: 156).

Као што је по зна то, те шка оп те ре ће ња пра ти ла су жи вот Кра љеви-
не Ју го сла ви је, по го то во по сле атен та та из 1928, уво ђе ња Ше сто ја ну-
ар ске дик та ту ре, а он да и уби ства кра ља Алек сан дра 1934. у Мар се љу. 
Раз ли чи ти по гле ди на иде о ло ги ју ју го сло вен ства мо гу се пра ти ти и у 
ме ђу рат ној срп ској му зич кој и књи жев ној пе ри о ди ци (вид.: ваСић 2004; 
2014). Ме ђу тим, не при ли ке и по де ле не ће по ко ле ба ти Слав ка Остер ца 
у до жи вља ва њу Ју го сла ви је као сво је зе мље. Ис ти чу ћи ка ко је хор 
„Тр бо вљев ски слав чик“ на кон цер ту из 1933. под јед на ко из во дио сло-
ве нач ку, срп ску и хр ват ску му зи ку, он ће при ме ти ти да ће Хор на тај 
на чин у ино стран ству нај бо ље до ку мен то ва ти кул тур но је дин ство 
Ју го сло ве на – „ko je kod nas ne ki kom po zi to ri ni ma lo ne uva ža va ju“ 
(osterc 1933č: 228).

У постскрип ту му свог пи сма од 1. мар та 1938, у ко јем Остер ца 
по зи ва на са рад њу у Музичкомгласнику, Ста на Ђу рић Клајн је на писа-
ла да је Гласник у том ча су је ди ни лист не ре ли ги о зног ка рак те ра и да 
је по треб но да се у ње му оку пе на пред ни му зи ча ри (cvetKo1988: 210). 
Уред ни ца је би ла ле ви чар ски ори јен ти са на, а то је био слу чај и с ње ним 
глав ним са рад ни ци ма у оба ча со пи са ко је је уре ђи ва ла. 

Слав ко Остерц је пи сао о му зи ци и му зич ком жи во ту. У ње го вим 
кри ти ка ма не ма по ли тич ких те ма и по ли тич ког ан га жма на. Па ипак, 
ехо ак ту ел них до га ђа ја у Евро пи, пре све га по ја ва фа ши зма и ње гов 
де струк тив ни уплив на по љу кул ту ре и умет но сти, чу ће се 1935. у 
јед ној ње го вој кри ти ци. Пи шу ћи о љу бљан ском из во ђе њу Краљичиног
љубимца, опе ре Ру дол фа Ваг нер-Ре ге ни ја (Ru dolph Wag ner-Régeny), он 
за хва љу је Мир ку По ли чу, ди рек то ру Опе ре, што је из вео де ло ре пре-
зен та тив но у др жа ви „iz ko je su mo ra li da emi gri ra ju Schönberg, Hin de mith, 
Zwe ig i dr., i gde će usko ro bi ti na in de xu i Ric hard Stra uss, ko ji je sta vio 
na in dex Stra vin sko ga. (Ono me ko ji ima pro tiv to ga neš to, sa ve tu jem da 
po slu ša ko ji put mo der ne pro gra me ‘Reichssändera’...“ (osterc 1935e: 383).

Ни је Остерц мо рао увек кон крет но да на ве де ко ји га до га ђа ји уз-
не ми ра ва ју и ка ко до жи вља ва вре ме у ко јем је жи вео. У освит Дру гог 
свет ског ра та, у ма ју 1939. го ди не, он ће у Музичкомгласнику оста ви ти 
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сво је вр сно све до чан ство. Реч је би ла о три ма кон цер ти ма од лич ног 
хо ра „Под мла дак Ја дран ске стра же“ из Ра ке ка. За у ста вив ши се на лите-
рар ним пред ло шци ма из ве де них ком по зи ци ја, наш кри ти чар ће не ве-
се ло за кљу чи ти:

In te re sant no je da se tek sto vi go to vo svi ju ve se li jih kom po zi ci ja ovog 
pro gra ma... od no se na ži vo ti nje – valj da je to zna čaj no za vre me na u ko ji ma 
ži vi mo i u ko ji ma ne po sred nog hu mo ra kod lju di kao da ne na la zi mo (osterc 
1940: 108).

Ако се кор пус му зич ких кри ти ка Слав ка Остер ца у Звуку и Музич-
комгласнику по сма тра као це ли на, при ме ти ће мо да се та и ре зиг на ција 
ни су пре о вла ђу ју ћа осе ћа ња. Исти на, Остерц је увек био чвр сто усме-
рен на свој пред мет и ни је на ро чи то на сто јао да сво је чи та о це за ба вља. 
Ме ђу тим, у ње го вим кри ти ка ма на и ћи ће мо на при ме ре упе ча тљи во-
сти, оштри не и ду хо ви то сти ко је ње го ва шти ва чи не жи вим и при ма-
мљи вим и чи та о ци ма по сле го то во јед ног сто ле ћа.

Ја ну а ра 1933. кри ти чар Звука ис пра тио је кон церт Же ле знич ког 
пе вач ког дру штва „Сло га“, на и ме ње го во из во ђе ње Ба хо вог (Jo hann 
Se ba stian Bach) Божићногораторијума, јед ном од сво јих нај су ро ви јих 
кри ти ка:

Ko je Bac ha ta da pr vi put čuo, mo rao ga je iz dna du še omr znu ti... S tim 
kon cer tom stu pa Sloga me đu one ho ro ve ko je će mo ra do slu ša ti pri po gre-
bi ma ili po greb nim mi sa ma – ali bez ula zni ce (osterc 1933a: 105).

Иро ни ја чи ни да чи та лац упам ти по је ди не Остер че ве на пи се. Осврт 
на са мо стал но го сто ва ње Ма ри не Оле њи не, Ја не Ва си ље ве и Ана толи-
ја Жу ков ског, чла но ва Ба ле та бе о град ског На род ног по зо ри шта, у Љу-
бља ни 1934. го ди не, кри ти чар Звука за кљу чи ће сле де ћом ре че ни цом: 
Pi a ni sta ko ji je pra tio isto ta ko je ma lo vre deo kao i kla vir na ko me je svi rao“ 
(osterc1934ć: 273).

Слич ног је ка рак те ра опа ска Слав ка Остер ца о на пред по ме ну тој 
опе ри Краљичинљубимац Ваг нер-Ре ге ни ја: „Di ri go vao je di rek tor opere 
Mir ko Po lić, ko ji je par ti tu ru iz ra dio mno go bo lje ne go što ona za slu žu je“ 
(osterc 1935e: 382).

* * *
На ша по тра га за кри ти чар ским ли ком Слав ка Остер ца, на ма те ри-

ја лу ње го ве са рад ње у бе о град ским ча со пи си ма Звук и Музичкигла-
сник, от кри ла је му зич ког пи сца ши ро ких европ ских ви ди ка, те мељ но 
оба ве ште ног, ја сних и чвр стих ста во ва, адво ка та му зич ке аван гар де, 
не по су ста лог Ју го сло ве на, кри ти ча ра ко ји ни је за зи рао од хи пер бо ле и 
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иро ни је. Ње гов до при нос бе о град ској му зич кој пе ри о ди ци ме ђу рат ног 
до ба огле да се, на пр вом ме сту, у те мељ ном кри тич ком ин фор ми са њу 
Бе о гра да, Ср би је и Ју го сла ви је о му зич ком жи во ту Сло ве ни је. Ме ђу-
тим, ње го во ело квент но рас пра вља ње о прав ци ма, оства ре њи ма и про-
тив реч но сти ма са вре ме не му зи ке до при не ло је да ов да шња сре ди на 
ту му зи ку до дат но упо зна реч ју по зва ног струч ња ка и стра стве ног по-
кло ни ка новог звука. 

Библиографија на пи са Слав ка Остер ца у ча со пи си ма  
ЗвукиМузичкигласник*

ЗВУК
„Mu zi ka u zemlјi. Ljublјana. [Ljublјanski ve le sa jam: Ope ra – Pro da na 

ne ve sta B. Sme ta ne. Ope re ta LaMascotteEd mon da Au dra na. Pre mi je ra 
ope re HlapecJernej Al fre da Mac how skog. FraDiavoloDa ni e la Au be ra u 
no voj re ži ji Bran ka Kref ta. Kon cert vi o li ni sta Kar la Ru pe la na Ra di ju. Kon-
cert me snog od bo ra Cr ve nog kr sta u dvo ra ni Fil har mo nij skog udru že nja. 
Pro sla va Goj mi ra Kre ka u Uni o nu. Pr vi po pu lar ni vi o lin ski kon cert oper-
sko ga or ke stra.].“ No vem bar 1932a, br. 1: 25–27.

„Mu zi ka na stra ni. De se ti me đu na rod ni fe sti val sa vre me ne mu zi ke u 
Be ču.“ No vem bar 1932b, br. 1: 28–30.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [E ri ka, ope ra Jan ka Gre gor ca. Ope ra Za
ljubljenutrinarandže S. Pro ko fje va. StevanMokranjac. Bo ris Po pov. Lju-
bljan ski uči telj ski zbor. Lju bljan ska Glas be na ma ti ca.].“ De cem bar 1932c. 
br. 2: 63–65.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [Ve ra Mi si ta kao Kálmánova Vik to ri ja. 
Mas se ne tov Ma non. Ope ra AdeliMaraJo si pa Hat zea. No vi nar ski kon cert. 
Kon cer ti Dr žav nog kon zer va to ri ju ma. Kon cert Sloge. Aka de mi ja Pre po
ro da.].“ Ja nu ar 1933a, br. 3: 103–105.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [Kodbelogkonja, ope ret na re vi ja Ralp ha 
Be nat zkog. G. Puc ci ni: MadameButterfly. Dolina, ope ra Eu ge na d’Al ber ta. 
Kon cert Pe vač kog druš tva Grafika. Kon cert ko ruš ke na rod ne pe sme u Uni
o nu.].“ Fe bru ar 1933b, br. 4: 145–146.

* Би бли о гра фи ја је ура ђе на de vi su. У овој би бли о гра фи ји, и у ње ном ана ли тич ком де лу, 
по што ва на је ау то ро ва гра фи ја. Осим ис пра вља ња слов них гре ша ка, вр ше не су две вр сте 
из ме на. До след но је уно шен сло го твор ни глас ј, ко ји Слав ко Остерц по пра ви лу не пи ше. 
Сло го твор но ј ни је уно ше но у стра на име на, ко ја Остерц пи ше из вор но. Пи са ње дво чла них 
на зи ва уста но ва, у по гле ду ста ту са по чет ног сло ва дру ге ре чи у на зи ву, уса гла ше но је с акту-
ел ним Правописомсрпскогајезика (ау то ри: Ми тар Пе ши кан, Јо ван Јер ко вић и Ма то Пи жу-
ри ца; Ре дак ци ја из ме ње ног и до пу ње ног из да ња: Ма то Пи жу ри ца (глав ни ре дак тор), Мило-
рад Де шић, Бра ни слав Осто јић и Жи во јин Ста ној чић, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 20203).
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„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [Go sto va nje Jo si pa Ri ja ve ca u ope ra ma 
Bohême, Ma non i Rigoleto. Ba let no ve če Pi je i Pi na Mla kar. Ope ra Košta-
na Pe tra Ko njo vi ća i ope ra Mo ra na Ja ko va Go tov ca. Kon cert Lju bljan skog 
gu dač kog kvar te ta. Mi le na Ver bi če va: so lo pe sme M. Brav ni ča ra, L. M. 
Šker jan ca, D. Šva re, V. Šuš ter či ča i S. Oster ca na Ra di ju. Ve če uče ni ka vi ših 
kla sa Kon zer va to ri ju ma na Ra di ju. Kar lo Ru pel i Jan ko Rav nik.].“ Mart 
1933c, br. 5: 188–190.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [Pro sla va dva de set pe to go diš nji ce ra da 
Jo si pa Kri ža ja: go sto va nje u Fa u stu. Ob no va Schu bert-Ber te je ve ope re te 
Tridevojčice. Ope re ta Bledskozvono Ša še Šan te la, M. Ko go ja i L. M. Šker-
jan ca. Kon cert ho ra Trboveljskislavčki. Kon cert Lju bljan skog gu dač kog 
kvar te ta – So na ta za vi o li nu i kla vir Mi lo ja Mi lo je vi ća. Kon cert Du vač kog 
tri ja (Ko ro šec, Gre go rec, Ha uk) na Ra di ju. Kon cert Dr žav nog kon zer va to-
ri ju ma od 17. III. Kon cert Hubadovežupe.].“ April 1933č, br. 6: 227–228.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [Wag ne rov Parsifal. Sim fo nij ski kon cert 
Or ke stra Glas be ne ma ti ce i Dr žav nog kon zer va to ri ju ma. Dru gi vo kal no-
in stru men tal ni kon cert Glas be ne ma ti ce: Missasolemnis Lu dvi ga van Be-
et ho ve na. Kon cert Dr žav nog kon zer va to ri ju ma u čast ne mač kog kri ti ča ra 
Ger har da Kra u sea.].“ Maj 1933ć, br. 7: 269–270.

„An ton La jo vic.“ Ju n–jul 1933d, br. 8–9: 287–289.
„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [Go sto va nja u Ope ri: Ma rio Ši menc i 

Zin ka Vil fran-Kun co va. Kon cer ti: Pe vač ko druš tvo Ljubljanskizvon. Dr žav-
na uči telj ska ško la. Trbovljevskislavčki. Aka dem ski pe vač ki zbor. Pro sla va 
Ma te rin skog da na. Sve ča na aka de mi ja pri li kom pro sla ve dva de set pe to go di-
šnji ce NSŽ, Mi le na Vr ban če va, Ju lij Be tet to. So nat no ve če za vi o li nu i kla vir 
Vi de Hri bar-Ju ra je ve i Da ni la Šva re.].” Ju n–jul 1933dž, br. 8–9: 307–309.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: An dré Chéni er, mu zič ka dra ma Um-
ber ta Gi or da na i ope re ta JimiJilE. Vi vi a na i R. Mayer sa. Kon cer ti: Javne 
pro duk ci je Dr žav nog kon zer va to ri ju ma i nje go vog oper skog od se ka – vi o-
li ni sta Leon Pfe i fer, Mi le na Ver bi če va. Hor Glas be ne ma ti ce i ot kri va nje 
spo men-plo če Ja ko ba Gal lu sa u Rib ni ci. Trboveljskislavčkiu Tr ši ću, Je se-
ni ca ma i Ble du. Uči telj ski hor i kon gres uči te lja u Ju go sla vi ji. Ju go slo ven ske 
mo der ne kla vir ske kom po zi ci je u iz vo dje nju uče ni ka Mu zič ke aka de mi je u 
Za gre bu. Da ni lo Šva ra iz veo, uz krat ko uvod no pre da va nje, mo der ne slo ve-
nač ke kom po zi ci je za kla vir na Ra di ju.].“ Av gust –sep tem bar 1933đ, br. 10–11: 
369–370.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [Re per to ar oper skih ku ća u Ju go sla vi ji. 
Ope ra Pi ko va da ma P. I. Čaj kov skog u Lju bljan skoj ope ri.].“ Ok to bar 1933e, 
br. 12: 408–409.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra HalkaSta nisława  Mo ni us zka. Ol.
OL., ope ra u pet sli ka Alek san dra Če rep nji na. Začaranaptica, ba let Ni ko-
la ja Če rep nji na. Havajskaruža, ope re ta Pa u la Abra ha ma. Kon cer ti: Zbor 
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praš kih stra ža ra. Pr vi sim fo nij ski kon cert Oper skog or ke stra i Kla vir ski 
kon cert u a-mol lu A. Če rep nji na u iz vo đe nju au to ra. Tr bo vljev ski kon cert 
u Uni o nu – Zvon; Ći ril Li čar. Trbovljevskislavčki u Ma ri bo ru, Ce lju i Lju-
blja ni.].“ No vem bar 1933f, god. II, br. 1: 23–25.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: pre mi je ra Ver di je ve Tra vi a te. 
Go sto va nje te no ra Iva na Fran cla u Tosci i Zin ke Kun če ve u Tosci i Pi ko voj 
da mi. Kon cer ti: Sve ča ni kon cert u čast češ ko slo vač kog pra zni ka. Ivan Francl. 
Vi o lin sko-kla vir ski kon cert K. Ru pe la i Zo re Zar ni ko ve. Skop ski pe vač ki 
zbor Var dar. Pe vač ki zbor J. U. U. (uči te lji). Václav Ta lich i sim fo nij ski 
kon cert. Slo ven ski vo kal ni kvin tet.].“ De cem bar 1933g, br. 2: 74.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: pre mi je ra Pir nat-Brav ni ča re ve 
ope ret ne re vi je Stoji,stoji,Ljubljan’ca…Ver di jev Re qu i em. Kon cert Za gre-
bač kog kvar te ta s de li ma Iva na Jar no vi ća i Ja ko va Go tov ca.].“ Ja nu ar 1934a, 
br. 3: 117–118.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: pre mi je ra Jenufe Le o ša Janáčeka. 
Kon cer ti: Ljubljanskizvon. Sim fo nij ski or ke star, hor i so li sti Dr žav ne mu-
zič ke aka de mi je iz Za gre ba, so li sta Zlat ko To pol ski.].“ Fe bru ar 1934b, br. 4: 
144–146.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: ope re ta Tičar Car la Zel le ra. Ope-
re ta PlesuSavoyu Pa u la Abra ha ma. Go sto va nje Zin ke Kunc u ope ri Wilhelm
Tell G. Ros si ni ja. Kon cer ti: Pr vi kon cert u Hu ba do voj dvo ra ni Glas be ne 
ma ti ce. Dru gi kon cert u Hu ba do voj dvo ra ni Glas be ne ma ti ce – dva kla vir-
ska kvin te ta s du va či ma. Kon cert ba ri to ni ste Bo ri sa Po po va, kla vir ska sa rad-
nja D. Šva ra. Kon cert ru ske mu zi ke Dr žav nog kon zer va to ri ju ma u ve li koj 
dvo ra ni Union.].“ Mart 1934c, br. 5: 194–195.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: re pri ze ope re ta Tičar Car la Zel-
le ra i PlesuSavoyu Pa u la Abra ha ma. Go sto va nje Je la či na u PlesuuSavoyu. 
Car men u no voj re ži ji R. Pri mor ži ča. Kon cer ti: Kon cert Glas be ne ma ti ce i 
Faustovoprokletstvo H. Ber li o za. Kon cert mest ne opšti ne u ko rist si ro maš nih. 
Do ma ća vo kal na li te ra tu ra u iz vo đe nju Ma ri ja Ši men ca i Sreć ka Ku ma ra. 
Na stup zbo ra har mo ni ka ša iz Ma ri bo ra.].“ April 1934č, br. 6: 237–238.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: Na ja vljen ci klus češ kih ope ra. Pre-
mi je ra Libuše B. Sme ta ne. Na no vo na stu di ra na ope re ta Poljskakrv Oska ra 
Ned ba la. Kon cer ti: Na stup praš kog ho ra Sme ta na. Pi ja ni sta Ni ko laj Or lov. 
Češ ka mu zi ka na po pu lar nom kon cer tu oper skog or ke stra, pri re di lo Na rod-
no gle da liš če. Na stup tri čla na ba le ta Be o grad ske ope re (Ma ri na Ole nji na, 
Ja na Va si lje va, Ana to lij Žu kov ski) u Lju bljan skoj ope ri.].“ Maj 1934ć, br. 7: 
272–273.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: Gorenjskislavčkis Ma ri nom Ši-
men com i ope re ta Kodbelogkonja, u Ti vo li-vr tu. Kon cer ti: Sme ta ni na Má 
vlast u iz vo đe nju oper skog or che stra. Ro bert Soëtans i Ma ri jan Li pov šek u 
Fil har mo nič noj dvo ra ni. III in tim ni kon cert u Hu ba do voj dvo ra ni – Brandl-trio. 
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Aka dem ski zbor u dvo ra ni Union – ob ra de na rod nih pe sa ma. IV in tim ni 
kon cert u Hu ba do voj dvo ra ni – praš ki pi ja ni sta Ka rel Re i ner sa avan gar di-
stič kim praš ko-lju bljan skim pro gra mom. Ka rel Re i ner na Ra di ju. Oper ski 
pe vač Ve ko slav Jan ko i di ri gent Da ni lo Šva ra na Ra di ju. Pe de se to go diš nji ca 
pe vač kog druš tva Slavec i go sto va nje zbo ra Rod na pje sen iz Plov di va. Ba ri-
to nist Ma ri jan Rus i di ri gent Da ni lo Šva ra u ope ri KnezIgor A. P. Bo ro di na.].“ 
Ju n–jul 1934d, br. 8–9: 350–351.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: Tru ba dur sa go sti ma Mak som 
Adri a nom i Zin kom Kunc. Kon cer ti. Trbovljevskislavčki. Za greb i raz voj 
na še mo der ne mu zi ke. 20 omla din skih zbo ro va. Dve oper ske i dve kon cert ne 
pro duk ci je Dr žav nog kon zer va to ri ju ma. René Gal la tia u Kla vir skom kon-
cer tu E. Gri e ga.].“ Av gust –sep tem bar 1934dž, br. 10–11: 400–401.

„Dr. Mi lo je Mi lo je vić. O pe de se to go diš nji ci ro dje nja.“ Ja nu ar 1935a, 
god. III, br. 1: 1–8.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: De se to go diš nji ca smr ti Vik to ra 
Par me. Četirigrubijana, ope ra E. Wolf-Fer ra ria. Kon cer ti: Za gre bač ki kvar-
tet u dvo ra ni ki na Dvor i Gu dač ki kvar tet Iva na Br ka no vi ća. Praš ki kvar tet 
u dvo ra ni Fil har mo ni je i In tim na pi sma Le o ša Janáčeka.].“ Fe bru ar 1935b, 
br. 2: 68–69.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: Ope re ta Slepimiš Jo han na Stra-
us sa u re ži ji Car la Ha ge man na. Kon cer ti: Dru gi na stup Praš kog kvar te ta. 
Pr va jav na pro duk ci ja Dr žav nog kon zer va to ri ju ma, 28. ja nu a ra, sa slo ven skim 
pro gra mom. Ju bi lar ni kon cert Pe vač kog druš tva Sa va, o de se to godiš nji ci 
Druš tva. Glas be na ma ti ca: ve če tri kla sič na kon cer ta za vi o lon če lo i or ke star, 
u Fil har mo nij skoj dvo ra ni. Pro duk ci ja uče ni ka Kon zer va to ri ju ma po sve će-
na ro man ti ci. Bac ho vo i Händelovo ve če.].“ Mart 1935c, br. 3: 111–112.

„Mu zi ka u ze mlji. Kri za i pro blem mo ra la u na šem mu zič kom ži vo tu 
(III).“ April 1935č, br. 4: 150–151.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: Doricapleše, ope ra Kr ste Oda ka. 
Оperetna re vi ja Zdaj vam eno za i gram. Kon cer ti: Dve jav ne pro duk ci je 
Dr žav nog kon zer va to ri ju ma – kon cert na rod ne mu zi ke u dvo ra ni Union i 
pr o sla va 85. go diš nji ce T. G. Ma saryka .].“ April 1935ć, br. 4: 145–147.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [Pr vi kon cert no vo u sta no vlje ne Lju bljan ske 
fil har mo ni je u ve li koj dvo ra ni Uni o na, s fran cu skim pro gra mom i Sloven-
skomplesnomburleskom Ma ti je Brav ni ča ra. In tim ni kon cert Brandl-tri ja 
u Hu ba do voj dvo ra ni. Ko me mo ra tiv ni kon cert Na rod ne od bra ne.].“ Maj 
1935d, br. 5: 191–192.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [Pre mi je ra u Ope ri: Ope ra Ra o u la Koc-
zal skog Ze mra da, ope ra Lavidabreve Ma nu e la de Fal le, i ba let Pe truš ka 
Igo ra Stra vin skog. Kon cer ti: Cho pi no vo ve če. Re si tal Ra o u la Koc zal skog. 
Kon cert Sloge u dvo ra ni Kinodvor – ve če oper skih ari ja. Kon cert na pro sla-
va Ma te rin skog da na. Ko me mo ra tiv ni Alja žev kon cert. Ma ri jan Li pov šek i 
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Bo go mir Le sko vic: dve so na te za vi o lon če lo i kla vir (op. 5. i 69) i Waldstein-
so na ta L. van Be et ho ve na. Kon cert Bu gar skog pe vač kog zbo ra iz Ru se.].“ 
Jun 1935dž, br. 6: 228–231.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: Ol ga Olj de kop, Fra nja Ber not-Go-
lo bo va i Mak so Adrian u Ver di je vom Tru ba du ru. MadameButterfly G. 
Puc ci nia u no voj Štri to fo voj re ži ji. Ros si ni je va Angelina. MamzelleNitouche 
u re ži ji Bran ka Kref ta. Kon cer ti: Pi ja ni sta Ivan Noč u Fil har mo nij skoj dvo-
ra ni. Da ni lo Šva ra i Ve ko slav Jan ko – ve če sa vre me ne au strij ske mu zi ke na 
Ra di ju, 18. X; II kon cert Lju bljan ske fil har mo ni je pod upra vom Lo vre Ma-
ta či ća.].“ Ok to bar –no vem bar 1935đ, br. 8–9: 317–318.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. [O pe ra: Ob no va Ver di je ve Ai de. De bi Ane 
Ka re ne na pr voj re pri zi Ai de. Ru dolf Wag ner-Régeny, Kraljičinljubimac. 
Mir ko Po lič pri pre ma ope ru LadyMacbeth Dmi tri ja Šo sta ko vi ča. Kon cer ti: 
Kon cert mo der ne au strij ske ka mer ne mu zi ke (prir. Sek ci ja M. D. S. M. u 
Hu ba do voj dvo ra ni). Kon cert fran cu skih i ju go slo ven skih so lo pe sa ma Zla-
te Djun dje nac-Ga vel la i Ni ke Štri to fa. Pr vi jav ni kon cert Ra dio-sta ni ce u 
dvo ra ni Lju bljan ske ber ze i no vi ra dio-di ri gent Dra go Ši ja nec. Kon cert 
po vo dom 100. go diš nji ce Da vo ri na Jen ka. No vi nar ski kon cert na Ta bo ru. 
Fran cu ske kom po zi ci je na pro duk ci ji Kon zer va to ri ju ma u Fil har mo nij skoj 
dvo ra ni.].“ De cem bar 1935e, br. 10: 382–383.

„Mu zi ka u ze mlji. Lju blja na. De lat nost Mir ka Po li ća – Pre mi e ra u ope-
ri, pre mi e re u kon cert noj dvo ra ni. [Rad Mir ka Po li ča u Lju blja ni i mo der na 
mu zi ka. Kon cert Glas be ne ma ti ce: ReligiofonijaJo si pa Sla ven skog, Magni
ficat Slav ka Oster ca i Brod nik Da ni la Šva re. Pre mi je ra ope re LadyMacbeth
Mcenskogokruga Dmi tri ja Šo sta ko vi ča.].“ Mart 1936, br. 1: 23–26.

МУЗИЧКИГЛАСНИК

„Mu zi ka da nas. Lju blja na: 25. go diš nji ca umet nič kog ra da di rek to ra 
ope re g. Mir ka Po li ća. – W. A. Mo zart: Don Juan.“ Март 1938a, год. VI II, 
бр. 3: 59–60.

„Mu zi ka da nas. Lju blja na. Kon cert Lju bljan skog kvar te ta 4. apri la. Ši-
re nje mo der ne mu zi ke na se lu. Ri sto Sa vin: MatijaGubec.“ Мај 1938b, год. 
VI II, бр. 5: 101–102.

„K. B. Ji rak.“ Ок то бар –но вем бар 1938c, год. VI II, бр. 8–9: 173–175.
„Mu zi ka da nas. Lju blja na. Kon cert Lju bljan ske fil har mo ni je.“ Де цем-

бар 1938č, год. VI II, бр. 10: 207–208.
„Mu zi ka da nas. Lju blja na. Kon cert pi a ni sti ce Švi hli ko ve.“ Фе бру ар 

1939а, год. IX, бр. 2: 35–36.
„Mu zič ka iz da nja. La jo vi co va či tan ka.“ Фе бру ар 1939б, год. IX, бр. 2: 

44–45.
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„Mu zi ka da nas. Lju blja na. Kon cer ti omla din ske mu zi ke. [Tri kon cer ta 
omla din skog ho ra PJS – 19. III u Ra ke ku, 24. IV u Lju blja ni i 30. IV u Ra-
ke ku uz ra dio-pre nos.].“ Мај 1939ć, год. IX, бр. 5: 107–108.

„Mu zič ka iz da nja. Ri sto Sa vin, op. 29: Vokalnasvita za so la, zbor i 
kla vir.“ Мај 1939d, год. IX, бр. 5: 109.

„Mu zi ka da nas. Lju blja na. Kon cer ti: [Pevački hor Glas be ne ma ti ce – 
pr vo iz vo đe nje ve li ke kan ta te Sonetnivenac L. M. Šker jan ca. Sim fo nij ski kon-
cert Or ke stral nog druš tva Glas be ne ma ti ce 8. IV, po vo dom pro sla ve dvade-
se to go diš nji ce po stan ka.].“ Мар т–а прил 1940a, год. X, бр. 3–4: 51– 52.

„Mu zi ka da nas. Lju blja na. Kon cer ti: [Kse ni ja Ku šej, kla vir ska prat nja 
Pa vel Ši vic, uz su de lo va nje kla ri ne ti ste Mi lju ti na Rom ba ra. Mar ta Osterc-
-Va lja lo: slo ven ski pro gram kla vir skih kom po zi ci ja na Lju bljan skom ra di ju. 
Kon cert kom po zi ci ja Ri sta Sa vi na – pro sla va nje go ve 80. go diš nji ce.].“ Сеп-
тем ба р–ок то бар 1940b, год. X, бр. 7–8: 139–140.

„Mu zič ka iz da nja. L. M. Šker janc: Desetmladinskihskladbizaklavir 
(Edi ci ja Glas be ne ma ti ce v Lju blja ni).“ Сеп тем ба р–ок то бар 1940c, год. X, 
бр. 7–8: 141.

„Mu zi ka da nas. Lju bljan ski kon cert ni ži vot. Be o grad ska fil har mo ni ja. 
Lju bljan ska fil har mo ni ja. Tri kon cer ta sa vre me ne slo ve nač ke mu zi ke na 
Ra di ju.“ Но вем бар –де цем бар 1940č, год. X, бр. 9–10: 155–156.

„Mu zič ka iz da nja. Goj mir Krek: So lo pe smi uz prat nju kla vi ra. (Edi ci ja: 
Sa mo za lo žba 1939–1940.).“ Но вем бар –де цем бар 1940ć, год. X, бр. 9–10: 157.

„Mu zič ka iz da nja. Ci ril Pre gelj (Ce lje): Zamladagrla.“ Но вем бар –де-
цем бар 1940d, год. X, бр. 9–10: 157–158.
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Alek san dar N. Va sić

A Cri tic’s Vi ews by Slav ko Osterc

Sum mary

Sta na Rib ni kar (= Đu rić-Klajn), a Ser bian mu si co lo gist and pi a nist, edi tor of the 
ma ga zi nes Zvuk (So und) (1932–1936) and Muzičkiglasnik (Mu si cal He rald) (1938–1941), 
in vi ted the Slo ve nian com po ser and mu sic wri ter Slav ko Osterc (1895–1941) to co o pe ra tion 
in the men ti o ned ma ga zi nes. He pu blis hed 45 dif fe rent ar tic les in them ‒ ma inly mu sic 
re vi ews. He re por ted on the mu si cal li fe of Slo ve nia for the Bel gra de ma ga zi nes. In ad di tion, 
he pu blis hed es says on Slo ve nian and Ser bian com po sers, a re port on the in ter na ti o nal 
fe sti val of con tem po rary mu sic in Vi en na, and se ve ral re vi ews of she et mu sic edi ti ons of 
Slo ve nian mu sic. On one oc ca sion, he al so par ti ci pa ted in a po le mic.

This study is de vo ted to the analysis of Osterc’s vi ews on mu si cal art. He was an op-
po nent of ope ret ta as an inap pro pri a te sta ge type for the re per to i re of the Lju blja na Ope ra, 
con si de ring that ope ret ta has no pla ce in the re per to i re of na ti o nal the a ters. Ne vert he less, 
he ap pre ci a ted the fact that ope ret tas bro ught sig ni fi cant in co me to the the a ter and that thus 
the work on ope ras and bal lets co uld be sup por ted. Slav ko Osterc se pa ra ted mu si cal work 
and per for man ce. If a pi e ce of mu sic was pro perly pre pa red and per for med su per i orly, he 
al ways po in ted it out, alt ho ugh the pi e ce it self he did not par ti cu larly ap pre ci a te.
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Osterc was a sup por ter of the mu si cal avant-gar de, pri ma rily Alo is Hába and the Se cond 
Vi en ne se School. He al so wro te ent hu si a sti cally abo ut the works of Ser gei Pro ko fi ev and 
Dmi tri Sho sta ko vich. Ho we ver, he did not see the mo der ni zed na ti o nal style as a de si ra ble 
pre sent and fu tu re of Eu ro pean and Yugo slav mu sic.

His idi osyncra si es ca me to the fo re in his vi ews on We stern Eu ro pean mu sic. He 
had no af fi nity for the mu sic of Jo han nes Brahms, César Franck, and Ric hard Wag ner. 
He tho ught that the se qu en ce as a com po si ti o nal tool was mi su sed and thus cre a ted the 
ap pe a ran ce of an in ven tion, so on se ve ral oc ca si ons, he wro te ne ga ti vely abo ut se qu en ce 
as a struc tu ral ele ment of a mu si cal com po si tion. The ec cen tri city of S. Osterc, which did 
not stand the test of ti me, com pri sed al so the un fa vo ra ble wri tings abo ut the mu sic of 
F. Cho pin, F. Men del ssohn, and E. Gri eg. 

In the ide o lo gi cal sen se, Slav ko Osterc was a Sla vop hi le and a fol lo wer of the Yugo-
slav ide o logy. He al ways ga ve pri o rity to the Sla vic re per to i re, con si de ring it the duty of 
Yugo slav ope ra ho u ses and ar tists to per form even less re pre sen ta ti ve works of Sla vic 
aut hors. Alt ho ugh du ring the 1930s, the Yugo slav ide o logy was sha ken by the sta te and 
po li ti cal cri sis, Osterc re ma i ned fa ith ful to it un til the end of his li fe.

Keywords: Slav ko Osterc, Zvuk ma ga zi ne (1932–1936), Muzičkiglasnik ma ga zi ne 
(1938–1941), avant-gar de mu sic ‒ Ser bia, avant-gar de mu sic ‒ Yugo sla via, ope ret ta, Yugo slav 
ide o logy.
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РАСТ КО М. БУ ЉАН ЧЕ ВИ Ћ 
У ни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, док то ранд*

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

ФУНК ЦИ ЈЕ РОД НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ  
НА ЦИ О НА ЛИ ЗМА У РЕ ЦЕП ЦИ ЈИ ПИ ЈА НИ СТИЧ КЕ  

ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ЈО ВАН КЕ СТОЈ КО ВИЋ**

СА ЖЕ ТАК: Циљ у овом ра ду је утвр ди ти мје сто Јо ван ке Стој ко вић на па три јар-
хал ној му зич кој сце ни у раз ли чи тим срп ским и европ ским сре ди на ма. Та ко су и на-
пи си у штам пи о ње ној кон церт ној дје лат но сти пр вен стве но са гле да ни из род не пер-
спек ти ве, уз по се бан осврт на на ци о нал ни иде о ло шки на ра тив. Иа ко је ма хом ри јеч о 
не пот пи са ним „им пре си о ни стич ким“ му зич ким кри ти ка ма, упра во је у срп ској, хр ват-
ској, че шкој, сло ве нач кој, фран цу ској и ау стриј ској му зич кој пу бли ци сти ци мо гу ће 
уо чи ти, ма кар основ не, од ли ке Стој ко вић ки ног му зи ци ра ња. На гла сак је, при том, на 
дис кур зив но-ин ту и тив ном по зи ци о ни ра њу ње ног на ци о нал но осви је шће ног фе ми-
ни ног су бјек та, под ре ђе ног све при сут ним ма ску ли ним иде о ло ги ја ма мо ћи и род но 
сте ре о тип ним мо де ли ма по на ша ња.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: Јо ван ка Стој ко вић, род ни иден ти тет, па три јар хат, на ци о на-
ли зам, му зич ка кри ти ка и пу бли ци сти ка.

Пи ја нист ки ња Јо ван ка Стој ко вић (1852–1892),1 ро дом из Те ми шва-
ра, жи вје ла је и кон цер ти ра ла у пе ри о ду ве ли ке ин ду стриј ске ре во лу-
ци је и зна чај них дру штве но и сто риј ских и по ли тич ких пре ви ра ња.2 

* rast ko.bu ljan ce vic @gmail.co m
** Ис тра жи ва ње кон церт не дје лат но сти Јо ван ке Стој ко вић за по че то је у окви ру пред-

ме та Му зи ко ло ги ја 1 (проф. др Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић) на пр вој го ди ни док тор ских 
сту ди ја му зи ко ло ги је на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду.

1 По што су до са да Ста на Ђу рић Клајн (1956) и Алек сан дар Ва сић (2002) на пи са ли 
оп се жни је сту ди је о кон церт ној ак тив но сти Јо ван ке Стој ко вић у Кне же ви ни/Кра ље ви ни 
Ср би ји, циљ у овом ра ду ни је по на вља ње по зна тих чи ње ни ца о ње ној кон церт ној дје лат но-
сти ни ти пре зен та ци ја ње ног би о граф ског умјет нич ког про фи ла. Сто га су ов дје на пи си из 
срп ских и ино стра них но ви на о Стој ко вић ки ном му зи ци ра њу пре те жно са гле да ни из род не 
пер спек ти ве и он да шње срп ске на ци о на ли стич ке иде о ло ги је.

2 До са да је за би ље же но ка ко је Јо ван ка Стој ко вић на сту па ла у Кне же ви ни/Кра ље вини 
Ср би ји, Ита ли ји, Фран цу ској, Дан ској, Ру си ји, Ве ли кој Бри та ни ји и у број ним гра до ви ма у 
Ау стро у гар ској мо нар хи ји (уп. ЂурићКлаЈн 1956).
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Као па три јар хал но вас пи та на го спо ђи ца из углед не по ро ди це,3 од ра ста-
ла је у Пра гу и Бе чу, у мир ној и удоб ној сре ди ни у ко јој је сте кла ква-
ли тет но му зич ко обра зо ва ње (ЂурићКлаЈн 1956: 61). Учи ла је кла вир 
код ис так ну тих пе да го га и пи ја ни ста Алек сан дра Дреј шо ка (Ale xan der 
Dreyschock) и Фран ца Ли ста (Liszt Fe renc), док се за ври је ме дво го ди-
шњег бо рав ка у Ми ла ну по све ти ла уче њу во кал не тех ни ке. Сво јим пи-
ја ни стич ким спо соб но сти ма за сије ни ла је ве ћи ну са вре ме них из во ђа ча 
ко ји су дје ло ва ли у др жав ним окви ри ма Кне же ви не/Кра ље ви не Ср би је 
и ме ђу Ср би ма у Ау стро у гар ској мо нар хи ји (уп. анониМ 1872б: 255; 
ПеЈовић 1991а: 260), што се у пе ри о ду сна жне до ми на ци је па три јар ха та, 
ко ји је ма хом ис кљу чи вао же не из јав не му зич ке сце не, мо же сма тра ти 
ве ли ким ка ри јер ним успје хом.4 

О из ван ред ним пи ја ни стич ким спо соб но сти ма Јо ван ке Стој ко вић 
пи са ло се ка ко у срп ској та ко и у ино стра ној штам пи. Бран ко Му шиц ки 
на по ми ње ка ко је Франц Лист сма трао „пр вом пи ја нист ки њом да на-
шње га века“ (МушицКи 1872: 187),5 што по твр ђу је ка ко су и умјет ни ци 
из у зет ног ре но меа у сви је ту ви со ко вред но ва ли ње но пи ја ни стич ко 
уми је ће. Као шко ло ва на умјет ни ца са за па же ном ка ри је ром у зе мљи 
и ино стран ству, Јо ван ка Стој ко вић се ис ти ца ла у од но су на срп ске из-
во ђа чи це ко је су по ха ђа ле ча со ве кла ви ра у скло пу оп штег обра зо ва ња.6 
На и ме, то ком XIX ви је ка, срп ске же не у Кне же ви ни/Кра ље ви ни Срби ји 
и зе мља ма Ау стро у гар ске мо нар хи је су нај че шће прак ти ко ва ле ама тер-
ско му зи ци ра ње, би ло да је слу чај о при ват ном, по лу јав ном, са лон ском 
или јав ном кон цер ти ра њу. Та ко је и Ста на Ђу рић Клајн на гла си ла да 
су на тзв. бе сје да ма углав ном на сту па ле мла де пија нист ки ње ко је су 
би ле „гра ђан ске го спо ђе“, од но сно го спо ђи це, бу ду ћи да су че сто на-
кон уда је пре ста ја ле са кон цер тант ним ак тив но сти ма (уп. ЂурићКлаЈн 

3 За хва љу ју ћи ис тра жи ва њу срп ског пи сца и исто ри ча ра Сте ва на Бу гар ског, да нас 
има мо по дат ке о по ро ди ци Јо ван ке Стој ко вић. Јо ван ка Стој ко вић би ла је ван брач на кћер ка 
пра во слав ног пле ми ћа Пе тра Стој ко ви ћа и ри мо ка то ли ки ње Јо а не Бу хлер (Jo an na Buc hler). 
Кр ште на је као Ирен Јо а на Лу до ви ка (Ire ne Jo an na Lu do vi ca) у ри мо ка то лич кој па ро хи ји при 
Са бор ној цр кви у Те ми шва ру (буГарСКи 2006).

4 Ме ђу ути цај ним срп ским умјет ни ца ма XIX ви је ка, ва ља по ме ну ти пр ву про фе си-
о нал ну опер ску пје ва чи цу Сул та ну Ци ју ко ву Са вић, ко ја се шко ло ва ла на Беч ком кон зер-
ва то ри ју му и кон цер ти ра ла у Ср би ји и зна чај ни јим по кра ји на ма Ау стро у гар ске мо нар хи-
је (де таљ ни је о Сул та ни Ци ју ко вој Са вић у: KoKanovićmarKović, merKeL 2020; ПерКовић 
2021).

5 Бу ду ћи да је је дан од ано ним них кри ти ча ра у Na rod nim no vi na ma на пи сао ка ко је 
Лист Стој ко ви ће ву сма трао „pr vom pi a ni sti com da naš nje ga vi e ka” (anonim 1872a), са свим је 
мо гу ће да је са мо пре у зео ми сао Б. Му шиц ког.

6 Ни је на од мет по ме ну ти ка ко је Алек сан дар Мор фи дис Ни сис то ком ше зде се тих го-
ди на XIX ви је ка под у ча вао ода бра не же не из углед них срп ских по ро ди ца, нпр. Ју ли ју Ве-
ли са вље вић, ма да не и Јо ван ку Стој ко вић (о Ни си со вој уло зи и зна ча ју у срп ској кла вир ској 
пе да го ги ји по гле да ти у: KoKanovićmarKović 2020).
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1956: 60; KoKanovićmarKović 2015: 141).7 То се, међу тим, ни је де си ло с 
Јо ван ком Стој ко вић, чи ја је ка ри је ра на кон заснива ња брач не (до ду ше 
не у спје ле) за јед ни це на ста ви ла да се кре ће уз ла зном пу та њом.

Кон церт ни ре пер то ар Јо ван ке Стој ко вић био је бо гат, тј. жан ров-
ски и стил ски вр ло ра зно вр стан. Об у хва тао је за хтјев не Бе то ве но ве 
(Lud wig van Be et ho ven) кла вир ске и ка мер не со на те за ви о ли ну и кла-
вир, Шу бер то ве (Franz Pe ter Schu bert), Шо пе но ве (Frédéric François 
Cho pin) и Мен дел со но ве (Fe lix Men del ssohn Bart holdy) кла вир ске мини-
ја ту ре, Шу ма но ве (Ro bert Schu mann) ко ма де, ода бра не Ли сто ве транс-
крип ци је, као и ак ту ел не сти ли зо ва не игре срп ских ау то ра.8 С дру ге 
стра не, у ино стран ству, а на ро чи то за ври је ме бо рав ка у Па ри зу,9 Јо-
ван ка Стој ко вић је из во ди ла и дје ла ис так ну тих сло вен ских ау то ра 
по пут Ру бин штај на (Ан тон Гри горьевич Ру бин штейн), Ба ла кир је ва 
(Ми лий Алек се е вич Ба ла ки рев), Чај ков ског (Пётр Ильич Чайков ский), 
Сме та не (Bedřich Sme ta na), Двор жа ка (Antonín Le o pold Dvoř ák) и Вје-
њав ског (He nryk Wi e ni aw ski), што би се мо гло про ту ма чи ти као по ку-
шај учвр шћи ва ња пан сла ви стич ког дру штве но по ли тич ког и кул тур ног 
по кре та.10 Иа ко је сло вен ска пу бли ка би ла фа сци ни ра на Стој ко вићки-
ним ин тер пре та ци ја ма Бе то ве но вих со на та и Ли сто вих тран скрип ци ја, 
мо же се за кљу чи ти ка ко је на ро чи то при хва ти ла ње не пи ја ни стич ке и 
пје вач ке ин тер пре та ци је до ма ћих ком по зи то ра по пут Кор не ли ја Стан-
ко ви ћа, Да во ри на Јен ка и Јо си фа Шле зин ге ра. То ујед но по твр ђу ју сље-
де ће ми сли ци је ње ног хр ват ског књи жев ни ка, пје сни ка и кри ти ча ра 
Ау гу ста Ше ное и јед ног ано ним ног срп ског слу ша о ца:

Gdjca. Stoj ko vi će va se i ni je otu dji la svo je mu na ro du; a to i či nom po-
svje do či, iz ved ši u sva kom od svo jih kon ce ra tah po jed nu kom po zi ci ju ču-
ve no ga na rod nog skla da te lja Kor nel [ij ]a Stan ko vi ća. Iza tih ko ma dah ne bi 
plje ska nju i kli ko va nju ni kra ja ni kon ca (Š[enoa] 1872: 188).

Ка кво ће ужи ва ње има ти то га ве че ра пе штан ски Ср би зна ће сва ки, 
кад му ка же мо, да ће дич на срп ска ве шта ки ња гђца Јо ван ка Стој ко ви-
ће ва сви ра ти на гла со ви ру и пе ва ти уз прат њу по нај ви ше срп ске пе сме 
(анониМ 1874: 158). 

7 Гра ђан ске го спо ђе су на кон уда је углав ном на ста ви ле да му зи ци ра ју у окви ру при ват-
не дру штве не сфе ре.

8 За ви ше ин фор ма ци ја о кон церт ном ре пер то а ру Јо ван ке Стој ко вић по гле да ти у: Ђу
рићКлаЈн 1956; ПеЈовић 1991a; 1991б; турлаКов 1998; ваСић 2002; KoKanovićmarKović 2015.

9 У ци је ње ним па ри шким но ви на ма LaLiberté, пи са ло се ка ко је Јо ван ка Стој ко вић 
по сти гла бри љан тан ус пи јех, по ка зав ши свој из у зе тан та ле нат (anonymous 1891b: 4).

10 Не тре ба смет ну ти с ума да је и сам Двор жак био пан сла ви стич ког опре дје ље ња, те 
да су пан сла ви стич ки и ју жно сло вен ски по кре ти сна жно ути ца ли на гра ђан ску иде о ло шку 
сви јест у та да шњој Кне же ви ни Ср би ји.
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Пре ма то ме, Јо ван ка Стој ко вић је из во ди ла и ком по зи ци је у ко јим 
за пад на ели та ни је пре по зна ла ви со ке умјет нич ко-естет ске ква ли те те,11 
али је упра во за хва љу ју ћи тим дје ли ма (ко ја су сна жно ин тер пе ли ра-
ла срп ски жи ваљ) на и шла на вр ло по зи ти ван од зив до ма ће пу бли ке. 
Ње но име пред ста вља пре крет ни цу не са мо у исто ри ји срп ског пи ја-
ни зма не го и срп ској (жен ској) исто ри ји уоп ште, бу ду ћи да је Јо ван ка 
Стој ко вић сво јом кон церт ном ак тив но шћу до при ни је ла уна пре ђе њу 
по ло жа ја же на у јав ној дру штве ној сфе ри.

Патријархалниинационалнимоделиурецепцији 
пијанистичкогсубјектаЈованкеСтојковић

Упр кос чи ње ни ци да су то ком XIX ви је ка у за пад но е вроп ским сре-
ди на ма вла да ли дру га чи ји об ли ци дру штве них ен ти те та и мо де ла по-
на ша ња у од но су на ве ћи ну бал кан ских зе ма ља, еви дент но је да је и у 
кул тур ном жи во ту ро ман ти чар ске Евро пе до ми ни ра ла кон зер ва тив на 
фрак ци ја уну тар цен тра ли стич ког, ло го цен трич ног и фа ло цен трич ног 
па три јар хал ног по рет ка. При том је да нас не мо гу ће објек тив но не ги-
ра ти да не рав но прав ност по ло ва и пот чи њен по ло жај же на у дру штву 
има ју уко ри је ње ну прак су у па три јар хал ним кон вен ци ја ма. За то је 
па три јар хат, као сло же ну струк ту ру дру штве ног уре ђе ња, нео п ход но 
по сма тра ти као си стем на мет ну тог то та ли те та ко ји уз по моћ ре пре сив-
них ме ха ни за ма мо ћи огра ни ча ва мо де ле по на ша ња ве ћин ског ди је ла 
по пу ла ци је, а у из вје сној мје ри кон тро ли ше сло бо ду умјет нич ког изра-
жа ва ња.12 Бу ду ћи да моћ, на шта ука зу је Фу ко (Mic hel Fo u ca ult), ни је 
суп стан ца ни ти не што што по сје ду је ми сте ри о зно свој ство, већ пред-
ста вља вр сту спе ци фич них од но са ме ђу по је дин ци ма (2000: 524), он да 
је са свим из вје сно ка ко је упра во па три јар хал на дру штве на за јед ни ца 
из гра ђе на на све про жи ма ју ћим ме ха ни зми ма ди сци плин ске мо ћи – мо ћи 
ко ја уса ђу је ври јед но сти, те про из во ди и над зи ре по слу шна ти је ла (на-
ро чи то, ма да не и са мо) жен ских су бје ка та. 

Све при сут на ин те гра ци ја па три јар хал них кул тур них мо де ла била 
је из у зет но ја ка и у нај ве ћим европ ским цен три ма, те се зна чај но одра-
зи ла и на мо де ле тра ди ци о нал ног му зич ког по на ша ња. Ка ко су та да, у 
ро ман ти чар ској епо хи да кле, из во ђач ке умјет но сти још уви јек по чи вале 

11 Исти на, у па ри шким но ви на ма LeMénestrel ис так ну то је ка ко је Јо ван ка Стој ко вић 
из во ди ла ко ма де не јед на ких ври јед но сти (anonymous 1891a: 20). Ри јеч је, при том, о кри ти-
ци кон цер та на ко јем је пи ја нист ки ња из ве ла ис кљу чи во сло вен ске ау то ре, укљу чу ју ћи и 
ње не дви је рап со ди је ком по но ва не по узо ру на тра ди ци о нал не срп ске ме ло ди је.

12 Не тре ба смет ну ти с ума ка ко је па три јар хал ни му зич ки ка нон тај ко ји је афир ми сао 
ма хом му шке ком по зи тор ске ау то ри те те и њи хо ва дје ла (де таљ ни је о ма ску ли ним озна чи-
те љи ма у умјет нич кој му зи ци по гле да ти у: biddLe, gibson 2009).
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на ма ску ли ним иде о ло ги ја ма мо ћи, же не су на сту па ле у за не мар љи во 
ма њем бро ју у од но су на му шкар це. Чак се и Лу и за Фа ран (Lo u i se Far-
renc), пр ва же на у Евро пи ко ја је пу не три де це ни је ра ди ла на па ри шком 
кон зер ва то ри ју му, на ла зи ла у ин фе ри ор ном по ло жа ју у од но су на ње-
не му шке ко ле ге (PrasKe 2021: par. 12). О штет ном ути ца ју па три јар-
ха та на ка ри је ру из во ђа чи ца до не кле свје до чи Ке трин Елис (Kat ha ri ne 
El lis), ко ја је, из ме ђу оста лог, пи са ла о ре цеп ци ји фран цу ских му зи-
чар ки у дру гој по ло ви ни XIX ви је ка. Бри тан ска му зи ко ло шки ња при-
мје ћу је ка ко су пи ја нист ки ње у Фран цу ској то ком че тр де се тих го ди на 
на пра ви ле за о крет у од но су на тра ди ци о нал не иде је о зна че њу пи ја-
ни стич ке вир ту о зно сти (eLLis 1997: 385). Са свим је из вје сно да је култ 
вир ту о зи те та, ка ко у Кне же ви ни/Кра ље ви ни Ср би ји та ко и у зе мља ма 
Ау стро у гар ске мо нар хи је, био ак ту е лан у дру гој по ло ви ни XIX ви је ка, 
на ро чи то у гра ђан ским са ло ни ма (ви дје ти, на при мјер, КоКановић
МарКовић 2014). Ипак, бу ду ћи да је Јо ван ку Стој ко вић под у ча вао је дан 
од нај ве ћих ро ман ти чар ских му зич ких вир ту о за, не мо же се са свим 
не ги ра ти да се срп ска пи ја нист ки ња при кло ни ла кул ту вир ту о зи те та.13 
Мо жда би се чак мо гло твр ди ти, али овом при ли ком не и обра зла га ти, 
ка ко је вир ту о зи тет у из во ђач кој умјет но сти за пра во озна чи тељ ма ску-
ли ни те та. Жен ским из во ђа чи ма се, за чу до, углав ном при пи си вао „по-
лет ни“ вир ту о зи тет – онај вир ту о зи тет ко ји од у зи ма ин те лек ту ал но-
-естет ску ду би ну кла вир ском зву ку – те он, ра зу мљи во, ни је имао 
по зи ти ван од зив у му зич кој пу бли ци сти ци. Ме ђу тим, на осно ву оно-
вре ме не срп ске, ау стриј ске и сло ве нач ке штам пе, за кљу чу је се ка ко вир-
ту о зи тет Јо ван ке Стој ко вић ни је био ба зи ран на про из вољ ној хи три ни,14 
ни ти га је пи ја нист ки ња при мје њи ва ла у ци љу де мон стра ци је акро ба-
циј ских вје шти на ко јом су се, ре ци мо, слу жи ли пи ја ни сти по пут Ли ста 
и Тал бер га (Si gi smond Thal berg).

Да нас, у до ба пост те о ри је и тзв. по сти сти не, кон ти ну и ра но ја ча 
по крет за еман ци па ци ју же на у дру штве ној и кул тур ној јав ној сфе ри, 
ко ји је, ма да у знат но ма њој мје ри, био при су тан већ у Кне же ви ни/
Кра ље ви ни Ср би ји и окол ним зе мља ма Ау стро у гар ске мо нар хи је. Тако, 
на при мјер, Ста на Ђу рић Клајн из два ја име на Све то за ра Мар ко ви ћа, 
Дра ге Де ја но вић и Ва се Пе ла ги ћа као бо ра ца за еман ци па ци ју же на 

13 Та ко је је дан ано ним ни хр ват ски кри ти чар и по што ва лац пи ја ни стич ког умије ћа 
Јо ван ке Стој ко вић из ја вио да већ та да, се дам де се тих го ди на XIX ви је ка да кле, вир ту о зи тет 
„gu bi vri ed nost, ako ni je spo jen s ide a li zi ra nom igrom“ (-G. 1872). Ме ђу тим, и срп ски кри ти-
ча ри пр ве по ло ви не XX ви је ка су углав ном има ли не га ти ван од нос пре ма вир ту о зи те ту, 
сма тра ју ћи га не до стој ним пра ве умјет но сти (ви дје ти, на при мјер, ваСић 2006; КоКановић
МарКовић 2014: 22–24, 180–188).

14 На про тив, је дан ано ним ни кри ти чар из љу бљан ских но ви на на ње мач ком је зи ку уо чио 
је „не у о би ча је ну/ри јет ку вир ту о зност“ (њем. eineselteneVirtuosität) у пи ја ни зму Јо ван ке Стој-
ко вић (anonymous 1872b: 649). 
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(ЂурићКлаЈн 1956: 61), док Гор да на Сто ја ко вић као кључ ну осо бу за 
на ста нак и раз вој фе ми ни зма у Ср би ји XIX ви је ка на во ди Сав ку Су-
бо тић (stojaKović 2011: 65).15 Иа ко је род на еман ци па ци ја сре ди ном 
XIX ви је ка упо ри ште про на шла у пр вом та ла су фе ми ни зма,16 у бал-
кан ским зе мља ма се углав ном од ви ја ла под окри љем па три јар хал ног 
на ци о на ли зма,17 а у слу ча ју из во ђа чи ца кроз афир ма ци ју њи хо ве на-
ци о нал но сти и еле гант не жен стве но сти.18 По што је Јо ван ка Стој ко вић 
у из вје сној мје ри кон цер ти ра ла у пе ри о ду у ко јем су пред ња чи ли сте-
ре о тип не нор ме и им пе ра ти ви жен стве но сти, то ујед но по кре ће род но 
ори јен ти са на пи та ња ње них на сту па, упи са на у иде о ло шко дис кур-
зив но тки во но вин ских чла на ка о ње ном му зи ци ра њу. Ипак, бит но је 
на гла си ти ка ко кри ти ке кон це ра та у срп ској штам пи по ја ча но19 на глаша-
ва ју њен род ни иден ти тет у од но су на тек сто ве у беч ким, љу бљан ским 
и па ри шким20 ли сто ви ма у ко ји ма пред ња чи ело квент ни ји дис курс 
му зич ке кри ти ке.21 

Па по ред сво је дич не бра ће ево се да нас по ја ви и јед на се стра [С]рп-
киња, ко ја је у ста њу да опле те нов сја јан ве нац спо соб но сти ма и до сто-

15 Успо ме не Сав ке Су бо тић за штам пу при ре ди ла је Ана Сто лић (Суботић 2001).
16

 У ци љу пре ва зи ла же ња род не дис кри ми на ци је, јед но од основ них на че ла фе ми ни зма 
пр вог та ла са је сте по сти за ње прав не, дру штве не и по ли тич ке рав но прав но сти же на у ци вил-
ном дру штву. Та ко се срп ска књи жев ни ца, ак ти вист ки ња и глу ми ца Дра га Де ја но вић че сто 
узи ма као при мјер пр ве срп ске фе ми нист ки ње (уп. božinović 1996: 36–37). Ма да, што је ве о ма 
бит но, по ме ну та умјет ни ца ни је про па ги ра ла ра ди кал ни је дру штве не и кул тур не ре фор ме 
ко је се че шће сре ћу у окви ру дру гог фе ми ни стич ког та ла са.

17 Шта ви ше, бу ду ћи да је Дра га Де ја но вић, ка ко ис ти че Јо ван Скер лић, сма тра ла ка ко 
„и по лу-ори ен тал ска срп ска же на тре ба да уђе у рад и жи вот и оду жи свој дуг на ро ду и дру-
штву“ (1906: 270), мо же се за кљу чи ти ка ко је ова срп ска умјет ни ца ипак би ла сна жно интер-
пе ли ра на па три јар хал ним по и ма њем дру штве не по зи ци је жен ског су бјек та: по зи ци је ко ја 
је та да са мо дје ли мич но мо гла би ти еман ци па тор ска.

18 Кла вир и хар фа, за раз ли ку од ви о ли не, сма тра ни су од го ва ра ју ћим ин стру мен том 
за же ну, на вод но због то га јер је по ло жај тије ла за ври је ме сви ра ња ви о ли не же ну чи нио 
не при влач ном (ви дје ти, на при мјер, cLarK 2008).

19 Ми сли се на тек сто ве из но ви на Позориште, Јавор, МладаСрбадија, Панчевац, Срп-
скеновине, Јединство, Народ и Исток, пре те жно на пи са не из по зи ци је кри ти ча ра ама те ра. 
Ква ли та тив но се из два ја ју кри ти ке Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја (де таљ ни је о Зма је вим кри ти-
ка ма Стој ко вић ки них на сту па по гле да ти у: ваСић 2002).

20 Ипак, у ча со пи су L’Europeartiste:beaux-arts,peinture,sculpture,gravure,théâtre,
chorégraphie,musique,expositions,musées,librairieartistique,bulletindesventes са мо је пре ни-
је та ви јест о на сту пу Јо ван ке Стој ко вић (чи је је име пре и ме но ва но у Жа на Сто и ко вич [Je an ne 
Stoïkovitch]) у па ри шкој Са ли Пле јел, док је оста так тек ста ба зи ран на про за ич ним им пре-
си о ни стич ким ути сци ма са кон цер та по пут ко мен та ра о по ја ви „пре ли је пе го спо ђе Мар же ри“ 
(фр. “la jo lie Mme Ma r ge rie”) (anonymous 1892). Бу ду ћи да је ри јеч о кон цер ту одр жа ном 28. 
ја ну а ра 1892. го ди не, те да је срп ска пи ја нист ки ња пре ми ну ла 14. мар та исте го ди не (anonim 
1892: 208), са свим је мо гу ће да је ово је дан од по сљед њих, а мо жда и по сљед њи за би ље же ни 
на ступ Јо ван ке Стој ко вић.

21 На при мјер, у но ви на ма LeMénestrel, AllgemeinemusikalischeZeitung, Blätterfür
Mu sik, TheaterundKunst, Gra zer Ze i tung и VereinigteLaibacherZeitung.
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јан ству срп ско га жен ски ња. Име јој је ЈованкаСтојковићева. (анониМ 
1872в: 319).

[...] müssen wir denn doch of fen und un par te i isch ge ste hen, daß wir in 
dem Fräulein Jan ka Stoj ko vics ei ne Kla vi er spi e le rin her vor ra gen den Ran ges 
vor uns hat ten. Die Künstle rin nennt ric hti ge An ffas sung der Kom po si tion, 
ti e fes Gefühl, [k]or re[k]te Nu an ci [e] rung der zar ten und im po san ten Stel len, 
Kraft, Au sdruck und in er ster Li nie ei ne im men se Tec hnik ihr ei gen; das 
gan ze zi ert über di es Ju gend und sel te ne Besche i den he it. [морамо да искре-
но и не при стра сно при зна мо да смо у го спо дич ној Јан ки Стој ко вић пред 
со бом има ли пи ја ни сту из у зет ног ран га. Умјет ни ца је ва ља но овла да ла 
ком по зи ци ја ма, по ка зав ши ду бо ку осје ћај ност, уми је ће ја сног ни јан си-
ра ња де ли кат них и ве ли чан стве них па са жа, сна гу, екс пре си ју и на да све 
из у зет ну тех ни ку; шта ви ше, све то кра се [њена] мла дост и ри јет ка 
скром ност.] (anonymous 1872d: 669, прев. ау тор).

У љу бљан ским но ви на ма VereinigteLaibacherZeitung, на при мјер, 
пи ја ни стич ки иден ти тет Јо ван ке Стој ко вић ни је пред ста вљен чи та о-
ци ма из на ци о нал не ви зу ре (anonymous 1872b; 1872v; 1872d), и, што је 
ве о ма бит но, не ма екс пли цит ног дис кур зив ног упу ћи ва ња на род ну 
ди фе рен ци ја ци ју ни ти сте ре о тип ног пот цр та ва ња жен ско сти. Шта ви ше, 
је ди но што из два ја род ни иден ти тет умјет ни це у јед ном од чла на ка 
је сте њен ста тус „го спо ђи це“ (њем. Fräulein), што по тен ци јал но ука-
зу је на то да је ухо кри ти ча ра ра ди је обра ћа ло па жњу на звуч ну сли ку 
ин тер пре та ци је не го на фи зи о ло ги ју и ви зу ел ну по ја ву из во ђа чи це. 
Ме ђу тим, род ни аспект у ди ску си ји о Стој ко вић ки ном му зи ци ра њу 
по ста је екс пли цит но уоч љив у срп ским, а у ма њој мје ри и хр ват ским 
но ви на ма.

По гле дај мо ко ји су мо де ли жен стве но сти уоч љи ви у кри тич ким 
ре цеп ци ја ма о Јо ван ки Стој ко вић. Јед ном при ли ком је за би ље же но да 
се срп ска пи ја нист ки ња чак три де сет пу та по кло ни ла на кон кон цер та, 
ка да јој је оду ше вље на пу бли ка уру чи ла ви јен це и бу ке те (ПеЈовић 
1991а: 260).22 У ли сту МладаСрбадија23 пи са ло се о Стој ко вић ки ним 
„де во јач ким пр сти ма“ и „[н]ежној фи но ћи“ ко ја се „из ли ва […] ис под 
обо јих ру ку ње зи них“ (анониМ 1872в: 319). Иа ко су ано ним ни кри ти-

22 То по твр ђу је сље де ћа па три јар хал но ар ти ку ли са на ми сао о Стој ко вић ки ном му зи-
ци ра њу, у ко јој се уо ча ва ју дис кур зив не кон струк ци је чла но ва Ује ди ње не омла ди не срп ске:

„Кад се по ку пи ло сил но цве ће што је из пу бли ке лет[и]ло око умет ни це, пре да до ше јој 
Јов. Бо шко вић и А. Јо ва но вић ла вров ве нац ско ван од сре бра и ис ки ћен на род ним тра ка ма, 
и том при ли ком по здра вио је пр ви се стру [С]рпкињу у име ње зи не бра ће, срп ске омла ди не, 
ко ја те жи за сва ко вр сним на прет ком“ (Ј. 1872b: 243).

23 Ни је на од мет по ме ну ти да је ри јеч о ча со пи су Ује ди ње не омла ди не срп ске ко ји је 
из по ли тич ких раз ло га уга шен 1872. го ди не.
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ча ри углав ном стре ми ли ка ује ди ње њу срп ске омла ди не, иза по ме ну-
тих фор му ла ци ја за пра во сто ји род на иде о ло ги ја по дје ле, бу ду ћи да 
слич не кон вен ци је по на ша ња ис ти чу гра ци о зну жен ску по ја ву у одно-
су на ње не про фе си о нал не ква ли те те. Чак и да нас, на ро чи то у кон зерва-
тив ним сре ди на ма, по сто је не пи са на пра ви ла по на ша ња да се же на ма, 
као Дру гом би о ло шком ен ти те ту, до дје љу ју бу ке ти цви је ћа и слич ни 
по кло ни. Цви је ће та да пре у зи ма функ ци ју ма те ри јал ног озна чи те ља 
жен ско сти ко ји род но де ста би ли зу је ау то но ми ју ње ног су бјек та: (ка-
стри ра ног) су бјек та ко ји је из ла ка нов ске (Jac qu es Ma rie Émi le La can) 
пер спек ти ве уви јек не пот пун, не цје ло вит,24 а пре ма Жи же ку чак хи-
сте ри чан.25 Да ли је у јед ном пе р фор ма тив ном чи ну за и ста нео п ход но 
ис ти ца ти „не ја ку жен ску ру ку“ (анониМ 1872б: 255), од но сно „ма лу 
де тињ ску ру чи цу“ (Ј[овановићЗМаЈ] 1872)26 или „[њ]ежне пр сте“, при 
то ме зна ју ћи ка ко се епи тет њежни сте ре о тип но ко ри сти да же не опи-
ше као еле гант не и фра гил не, а му шкар це као увре дљи во сла ба шне?27 
Че му уоп ште слу жи ве ли ча ње очи глед них ка рак те ри сти ка жен ске кон-
сти ту ци је или ње них ма ни ра у кон тек сту екс пли ка ци је из во ђач ког дис-
кур са? Да ли се чи ном да ри ва ња цви је ћа ука зу ју па жња и по што ва ње, 
или се тим „уступ ком“ ра ди је по тен ци ра род на не јед на кост? 

Ви зу ел ним де та љи ма, ко ји ма се екс це сив но пот цр та ва ју ком по-
нен те жен стве но сти, бес по треб но се ета бли рају жен ска раз ли ка и њена 
би о ло шка ин фе ри ор ност у од но су на ти је ло му шког из во ђа ча.28 Иа ко 
по ме ну те (на из глед бе за зле не и на ив не) фор му ла ци је вје ро ват но ни су 
на пи са не са ци љем да отво ре но дис кри ми ни шу жен ске из во ђа че, на-
ро чи то не Јо ван ку Стој ко вић, че стим по тен ци ра њем фе ми ни зи ра них 

24 Шта ви ше, Ла кан смје ло твр ди ка ко се функ ци ја же не ис кљу чи во мо же од ви ја ти у 
ан дро цен трич ном и па три јар хал ном окви ру (1954–1955/1988: 262). То до не кле по твр ђу је ка ко 
овај фран цу ски пси хо а на ли ти чар уоп ште ни је до во дио у пи та ње па три јар хал ни по ре дак 
мо ћи, због че га су га, као што је по зна то, фе ми ни стич ке те о ре ти чар ке и спи са те љи це че сто 
до жи вља ва ле као ми зо ги ни сту и сек си сту.

25 Осла ња ју ћи се на ла ка нов ско-жи же ков ски дис курс, То ни Ма јерс (Tony Myers) дола зи 
до ин три гант ног за кључ ка: же на као хи сте рич но би ће за пра во је сте ау тен ти чан су бјект (2003: 
90). Без об зи ра на кон текст из ко га по ти че по ме ну та ми сао, на ме ће се пи та ње да ли је и ау тен-
тич ни жен ски су бјект про из вод ње ног „хи сте рич ног ти је ла“, бу ду ћи да сам Ла кан твр ди 
ка ко же на не по сто ји на ни воу сим бо лич ког по рет ка (уп. Lacan 1975/1998: 7; FinK 1995: 107).

26 Ста на Ђу рић Клајн је по ми сли ла да је ау тор ове му зич ке кри ти ке Јо ван Па чу (1956: 72), 
али је Алек сан дар Ва сић ка сни је утвр дио да је ри јеч о Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју (2002: 59).

27 Струк ту ра на шег дру штва и на шег сва ко днев ног жи во та, твр ди Ке рол Пејт мен (Ca role 
Pa te man), „ob u hva ta i pa tri jar hal nu kon cep ci ju pol ne raz li ke“ (2001: 16), што по твр ђу је ка ко се 
уну тар па три јар ха та кон сти ту и шу хо мо ге ни зо ва не, ри гид не нор ме ма ску ли ни те та и фе ми-
ни те та.

28 За ни мљи во, ра ди кал на фе ми нист ки ња Шу ла мит Фа јер стон (Shu la mith Fi re sto ne) као 
узрок по тла че ног по ло жа ја же на ни је при пи са ла ис кљу чи во па три јар хал ним дру штве ним 
кон вен ци ја ма, већ и би о ло шким (на ро чи то фи зич ким) пре ди спо зи ци ја ма ко је же не ау то мат ски 
чи не ра њи ви јим од му шка ра ца (ви дје ти Firestone 1970).
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епи те та до дат но се ис ти че дис курс па три јар ха та, ко ји, као што је ука-
за но, вид но на гла ша ва не јед на кост по ло ва и мар ги нал ну по зи ци ју же на 
у јав ној дру штве ној сфе ри. Ти ме се сва ка ко не за го ва ра еман ци па ци ја 
же на ни ти учвр шћу је дис курс му зич ке кри ти ке, ма да су еман ци па-
тор ској иде о ло шкој ре во лу ци ји – до ду ше без ра ди кал ног од сту па ња 
од огра ни че них и сте ре о тип них род них уло га – за и ста те жи ли чла но-
ви Ује ди ње не омла ди не срп ске (1866–1871).29 За то тре ба на гла си ти ка ко 
ни су све те ко ви не афир ма ци је жен ских ак тив но сти из гра ђе не на феми-
ни стич ком мо де лу, већ да, на про тив, сво је упо ри ште не ри јет ко про-
на ла зе у па три јар хал ном по рет ку мо ћи. Иза пи ја ни стич ке ка ри је ре 
Јо ван ке Стој ко вић ста јао је па три јар хат про жет тра ди ци о нал ним ври-
јед но сти ма и па три от ским иде о ло ги ја ма, ко ји у жен ској ље по ти и мај-
стор ству про на ла зи уз ви ше ност, али не и глас ја ког, еман ци по ва ног 
жен ског су бјек та. Та ко је и из у зет но мар ги нал на по зи ци ја жен ских 
умјет ни ца у исто ри ји му зи ке ре зул тат јед не та кве на мет ну те па три-
јар хал не ствар но сти. 

Чарлс Ро зен (Char les Ro sen) у увод ном по гла вљу књи ге The Ro man
ticGeneration об ја шња ва због че га у вр ло обим ној сту ди ји о ро ман тичар-
ским ком по зи то ри ма ни је по све тио од го ва ра ју ћи про стор афир ми са ним 
ком по зи тор ка ма и из во ђа чи ца ма.30 Аме рич ки пи ја ни ста и му зи ко лог 
ти ме ни је же лио да ума њи зна чај ма ло број них ком по зи тор ки у му зич-
кој исто ри ји. На про тив, сма трао је да би то из о кре ну ло исто риј ску тра-
ге ди ју кре а тив них му зи чар ки у XIX ви је ку (rosen 1995: xi). Из Ро зе-
но ве пер спек ти ве, гру бо ис кљу че ње же на из исто ри је не мо же би ти 
из бри са но њи хо вим при вид ним укљу чи ва њем у за пад но е вроп ски му-
зич ки ка нон (иСто). Ком па ра тив но са гле да ва ње му шких и жен ских 
ком по зи то ра би чак ума њи ло окрут ну ви ше вје ков ну ре пре си ју ко ју је 
па три јар хал ни ка нон чи нио над же на ма та ко што их је са мо и ни ци ја-
тив но ис кљу чио из му зич ких кру го ва. Ако јед ној Кла ри Шу ман (Cla ra 
Schu mann), та лен то ва ној пи ја нист ки њи и ком по зи тор ки из углед не 
гра ђан ске по ро ди це, ни је би ло омо гу ће но да у пот пу но сти раз ви је свој 
пи ја ни стич ки и ком по зи тор ски ка па ци тет,31 да ли је уоп ште мо гу ће 
го во ри ти о род ној рав но прав но сти умјет ни ца у кон зер ва тив ној Ср би ји, 

29 Иа ко је Ује ди ње на омла ди на срп ска зва нич но осно ва на 1866. го ди не у Но вом Са ду, 
Јо ван Скер лић на по ми ње ка ко је на ста ла под не по сред ним ути ца јем за пад но сло вен ског пан-
сла ви стич ког по кре та ко ји је кул ми ни рао кра јем че тр де се тих го ди на XIX ви је ка (1906: x–xi).

30 Бит но је по ме ну ти да је 1994. го ди не об ја вљен лек си кон по све ћен ис так ну тим свјет ским 
ком по зи тор ка ма (sadie, samueL 1994). Има ју ћи у ви ду да ком по зи тор ски опус Јо ван ке Стој-
ко вић ни је са чу ван, ње но име се ни је мо гло на ћи у по ме ну тој књи зи. Ипак, лек си ко граф ска 
је ди ни ца о Јо ван ки Стој ко вић увр ште на је у јед ну од во де ћих свјет ских му зич ких ен ци кло-
пе ди ја (GroveMusicOnline) дви је де це ни је ка сни је (vasić 2014).

31 У Српскимновинама, на при мјер, вр ло су по хвал но пи са ли о ком по зи тор ским и 
аран жер ским спо соб но сти ма Јо ван ке Стој ко вић (ви дје ти анониМ 1881: 473), због че га је 
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чи ји је на род био под ви ше вје ков ном ту ђин ском оку па ци јом и углав ном 
ин тер пе ли ран кон зер ва тив ним иде о ло ги ја ма? 

Бу ду ћи да је и на кон га ше ња Ује ди ње не омла ди не срп ске по сто јала 
по тре ба за афир ма ци јом срп ских умјет ни ка, глав ни раз лог због ко јег 
је Јо ван ка Стој ко вић из у зет но до бро при хва ће на на до ма ћој кон церт-
ној сце ни не тре ба по ве зи ва ти са по кре том еман ци па ци је же на, већ са 
иде о ло шко-по ли тич ким по ку ша јем очу ва ња срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та ко ји је ви је ко ви ма био угро жен. Та ко је дан ано ни ман кри-
ти чар на кон „опро штај ног“ кон цер та у Бе о гра ду охра бру је ову умјетни-
цу да не за бо ра ви сво је по ри је кло као мно ги Ју го сло ве ни у ди ја спо ри,32 
чи је је ми сли за би ље жио ци је ње ни че шки но ви нар и пи сац Јо сеф Ту-
жим ски (Jo sef Ja kub To u žimský):

S neo byčejně do brým výsled kem kon cer to va la nedávno mnohochválená 
pi a nist ka sl. Jan ka Stoj ko vi ćo va v Bělehradě. Poc hvaly po dobné, jaké se jí 
do sta lo se strany obe cen stva, dlo u ho se nepamatují v Bělehradě. Tamnější 
denník „Je din stvo“ volá loučící se s Bělehradem umělkyni: „Jsme hr di Vámi, 
že jste z národu na še ho, že jste Ji ho slo van ka; av šak nezapomeňte i Vy své 
ot činy, jak činí mnozí umělcové jihoslovanští v cizině!“ [Недавно по хва-
ље на пи ја нист ки ња, го спо дич на Јан ка Стој ко ви ће ва, на сту пи ла је у 
Бе о гра ду. Ова кве по хва ле се одав но не пам те у Бе о гра ду. Ло кал ни днев-
ни лист „Је дин ство“ обра ћа се умјет ни ци ко ја се опра шта од Бе о гра да: 
„По но сни смо на те бе што си из на шег на ро да, што си Ју го сло вен ка; 
али не за бо ра ви сво ју до мо ви ну као што то чи не мно ги ју жно сло вен ски 
умјет ни ци у ино стран ству!“] (toužimsKý 1872: 230, прев. ау тор).

У ли сту Јавор та ко ђе се пи са ло о кон це рт ним пла но ви ма Јо ван ке 
Стој ко вић, ка да ано ним ни кри ти чар ни је ни по ку шао да са кри је оду-
ше вље ње због то га што ће пи ја нист ки ња „срп ско име сла ви ти и на 
умет нич ком по љу по срод ној нам Ру си ји и по оста лој Је вро пи“ (ано
ниМ 1878: 1394). Иза ова квих на по ме на, ра зу ми је се, сто ји по тре ба за 
ода ва њем по ча сти и за слу же ног при зна ња ис так ну тим срп ским умјет-
ни ци ма, не за ви сно од њи хо вог род ног иден ти те та. Ка ко је за пи са но у 
Српскимновинама: „дру ги ма ли на ро ди ‘у до бро схва ће ном ин те ре су 
свом’ ве ли ча ју и пре у зно се сво је зве зде и ма ње ве ли чи не, а ми зар да 
бу де мо не мар ни пре ма пијанис[т]кињи пр ве вр сте, а сво га ро да и пле-
ме на?“ (анониМ 1879а). Ри јеч је, да кле, о при мје ру дис кур зив ног по-
ми је ра ња хи је рар хиј ских од но са мо ћи, ка да се у ци љу афир ма ци је 
су штин ских но си ла ца на ци о нал них иде о ло ги ја при вре ме но ис кљу чу ју 

чи ње ни ца ка ко ни ти јед на ње на ком по зи ци ја ни је са чу ва на ујед но ин три гант ни ја. По сто ји 
мо гућ ност да је умјет ни ца са ма уни шти ла сво ја дје ла.

32 Јо сеф Ту жим ски (1872) пре нио је ви јест из ли ста Јединство, при том је обо га тив ши 
соп стве ним за па жа њи ма.
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(а мо жда ипак са мо убла жу ју) род ни сте ре о ти пи из дис кур са му зич ке 
кри ти ке.

Иа ко знат но ре ђе, кон церт на ак тив ност Јо ван ке Стој ко вић би ла је 
пра ће на и не за до во ља ва ју ћим од зи вом пу бли ке. Не га ти ван став пре ма 
ње ном из во ђач ком иден ти те ту нај при је су за у зи ма ли по бор ни ци анти-
срп ске иде о ло ги је. У ли сту МладаСрбадија за би ље же но је ка ко су Ма-
ђа ри јед ном при ли ком, не по сред но при је кон цер та у Сом бо ру, вра тили 
ку пље не ула зни це ка да су са зна ли за на ци о нал ност срп ске умјет ни це 
(анониМ 1872в: 319). За то је Јо ван ка Стој ко вић умје сто „рап со ди ја ма-
џар ских“ у Сом бо ру „уда ри ла у срп ско ко ло” (иСто), док је Ли сто ве 
Мађарскерапсодије че сто из во ди ла на кон цер ти ма у ино стран ству. 
Уто ли ко је ва жно на зна чи ти да је у ути цај ним љу бљан ским но ви на ма 
VereinigteLaibacherZeitung ис так ну то Стој ко вић ки но „угар ско“ пори-
је кло (anonymous 1872b: 649),33 као и по да так да јој је ма ђар ски ми ни-
стар кул ту ре и про свје те уру чио сти пен ди ју у из но су од 300 фо рин ти 
(anonymous 1873a; 1873b: 683). Уз то, Ста на Ђу рић Клајн на во ди ка ко 
су не ке ње мач ке но во сад ске но ви не (не пре ци зи ра ју ћи, при том, о ко јим 
но ви на ма је ри јеч) до ни је ле „пам флет са нај о штри јом осу дом ње не 
умет но сти“, чи ји су из да ва чи за сту па ли иде о ло шку по зи ци ју опреч ну 
ста во ви ма Ује ди ње не омла ди не срп ске (ЂурићКлаЈн 1956: 63). Ипак, 
је ди ни из ра зи то кри тич ки осврт на Стој ко вић ки но му зи ци ра ње, али без 
род не сте ре о ти пи за ци је и авер зи је пре ма ње ној на ци о нал но сти, про-
на ла зи мо у јед ној ано ним ној кри ти ци из Љубљанскихдневнихновина 
(LaibacherTagblatt).34 Ме ђу тим, у оста лим ис так ну тим сло ве нач ким, 
че шким, ау стриј ским и фран цу ским ли сто ви ма до са да ни су про на ђе-
ни ем пи риј ски до ка зи ко ји би скре ну ли па жњу на ра ди кал не про пу сте 
у му зи ци ра њу Јо ван ке Стој ко вић. Дру гим ри је чи ма, у му зич кој пе рио-
ди ци ни су еви ден ти ра ни по да ци ко ји ар гу мен то ва но ука зу ју на не ло-
гич но сти у ње ној из во ђач кој кон цеп ци ји, сход но че му би се мо гло 
прет по ста ви ти ка ко пси хо ло шки и тех нич ко-за нат ски по тен ци јал срп-
ске пи ја нист ки ње ни је био спо ран. Али, уко ли ко су су штин ски кри-
те ри ју ми о жен ском му зи ци ра њу у ро ман ти чар ском до бу из ве де ни из 

33 Ни је по зна то да је Јо ван ка Стој ко вић пред ста вље на као угар ска пи ја нист ки ња у 
оста лим на пи си ма из фран цу ских, ау стриј ских, сло ве нач ких и че шких ли сто ва.

34 Ано ним ни кри ти чар је за мје рио Јо ван ки Стој ко вић не до ста так ја сно ће и тран спа-
рент но сти у из во ђе њу Бе то ве но ве Сонате оп. 27 бр. 2 у цис-мо лу, те ока рак те ри сао ње не 
ин тер пре та ци је Ли сто ве Рапсодије (при том у кри ти ци и пла ка ту кон цер та ни је пре ци зи ра-
но о ко јој је рап со ди ји за пра во ри јеч) и тран скрип ци ја по пут (вје ро ват но Мен дел со но вог) 
Свадбеногмарша и вал це ра из Гу но о вог (Char les-François Go u nod) Фауста као не у спје ле 
(anonymous 1872đ). Ипак, има ју ћи у ви ду про из вољ но на во ђе ње дје ла по ме ну тог кри ти ча-
ра, без раз ли ко ва ња Ли сто вих ко ма да од тран скрип ци ја ода бра них ста во ва из сим фо ниј ских 
дје ла дру гих ро ман ти чар ских ком по зи то ра, мо гли би се до ве сти у пи та ње ње го во по зна ва ње 
кон церт ног ре пер то а ра умјет нич ке му зи ке и кри те ри јум слу ша лач ког уку са уоп ште.
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пол них и род них раз ли ка, те се од му шких умјет ни ка за и ста оче кива-
ло да за до во ље знат но ви ше из во ђач ке стан дар де, он да се и из у зет ност 
Стој ко вић ки ног пи ја ни зма мо же до ве сти у пи та ње. Та да и ре кон струк-
ци ја пи ја ни стич ке дје лат но сти Јо ван ке Стој ко вић – ком про ми то ва не 
не јед на ком рас по дје лом мо ћи из ме ђу ма ску ли них и фе ми ни них пол них 
уло га – па да у зам ку ре ла ти ви стич ког исто ри ци зма ко ји је усли јед 
епо хал них пре пре ка не мо гу ће не дво сми сле но раз ри је ши ти. 

Ипак, тре ба има ти у ви ду ка ко су хр ват ски кри ти ча ри у ли сто ви-
ма Na rod и Na rod ne no vi ne по чет ком се дам де се тих го ди на XIX ви је ка 
пру жи ли без ре зер вну по др шку Јо ван ки Стој ко вић, пре по зна ју ћи ви-
со ке умјет нич ке ква ли те те у ње ном пи ја ни зму (ви дје ти anonim 1872a; 
1872b; 1872v; 1872g; -F. 1872; -G. 1872; Š[enoa] 1872: 188; uLičniK n. d.):

Po slje sa mo ga Lis zta, ko ji se je, ako se ne[ ]va ra mo, 1846. ba vio u Za-
gre bu, na še ob ćin stvo ni je na gla so vi ru ču lo to li [ko] vješ ta umjet ni ka ili 
umjet ni ce, ko što je, u svo jem vanj skom po ja vlje nju po sve čed na mla da Srbki-
nja Jan ka Stojković[ev]a. (anonim 1872v: 173)

Ри је чи ано ним ног хр ват ског слу ша о ца: „če sti ta mo i mla doj umjet-
ni ci i na ro du, ko ji ju je ro dio... na še naj bo lje že lje ne ka ju sto ga pra te u dale ko 
tu đin stvo“ (anonim 1872v: 173), иа ко из да на шње пер спек ти ве мо гу дје-
ло ва ти као пред ви ди ви на ци о нал ни кли ше, за пра во су су прот ста вље-
не ан ти срп ској по ли тич кој кли ми ко ја је на ру ша ва ла рад Ује ди ње не 
омла ди не срп ске, те на кра ју до при ни је ла ње ном уки да њу. Упра во су 
по зи тив не кри ти ке Стој ко вић ки них на сту па из срп ских, хр ват ских, 
че шких и сло ве нач ких но ви на, у пе ри о ду ка да је пан сла ви зам као дру-
штве но по ли тич ки и кул тур но-кон фе си о нал ни по крет био у пу ном 
за ма ху, по слу жи ле као при мјер ру ше њу уо би ча је них за пад њач ких сте-
ре о ти па о Ср би ма као бал кан ском на ро ду на ни жем сте пе ну кул тур ног 
раз во ја.

Ма ри ја То до ро ва је у књи зи ImaginarniBalkan ука за ла на по ја ву 
бал ка ни зма као сте ре о тип ног дис кур са о Бал ка ну као „Дру гом“ Евро пе, 
ко јим се за пра во ле ги ти ми шу до ми на ци ја и моћ За па да (1999/2006). 
По што је Бал кан, иа ко ге о граф ски при па да европ ском кон ти нен ту, 
од у ви јек био жр тва по ли тич ко-иде о ло шке ре пре си је до ми нант ног 
За па да. Сто га је бит но ис та ћи да је Јо ван ка Стој ко вић, ка ко у Кне же-
ви ни Ср би ји та ко и у ино стран ству, кроз ин тер пре та ци је дје ла срп ских 
и ис так ну тих за пад но е вроп ских ком по зи то ра по твр ди ла да су Ср би у 
XIX ви је ку, упр кос оте жа ва ју ћим дру штве но и сто риј ским, еко ном ским 
и ге о по ли тич ким окол но сти ма, та ко ђе про из во ди ли ин те лек ту ал но 
осви је шће не су бјек те. За то је срп ска пи ја нист ки ња у но вин ским кри-
ти ка ма, као и пје сма ма Јо ва на Су бо ти ћа и Ла зе Ко сти ћа, пред ста вљена 
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не са мо као „же на по мје ри срп ског дру штва“ већ као по нос Ср би је. 
Алек сан дар Ва сић та ко ђе на по ми ње ка ко Јо ван ка Стој ко вић „ни је била 
са мо умет ник“ већ и „ро до љуб“ (2002: 55), те ни је нео бич но то што јој 
је Ла за Ко стић, ис так ну ти члан Ује ди ње не омла ди не срп ске, по све тио 
пје сму „обојено[у] то ном на ци о нал ног“ (МарЈановић 2020: 163).

Тићешпоћи;
Прими[ће]тесватуђинапуста,

Стран скићеимзборит’твојауста,
Алитвојипр сти
Зборићеимсрп ски.

Тићешпоћи;
Ал’изнашегсанка
Никад,Јанка!

Пакадопетбудечуларужа
ђур ђев ско гаприжељакславуја,
Помислићенашажељнадуша.
Дајекакавзвучактвојихструја,
Тесамохранжељаноспомиње
Живојатосрећниј’својихдруга,
Штоиххранизраковитарука
Ињеговеињихнебогиње.

Тићешпоћи;
Прими[ће]тесватуђинапуста,

Стран скићеимзборит’твојауста,
Алитвојипр сти
Зборићеимсрп ски.

При мјер бр. 1
„Сти хо ви Ла зе Ко сти ћа о пи ја ни стич ком уми је ћу Јо ван ке Стој ко вић“  

(J. 1872б: 243)35

На осно ву прет ход них сти хо ва мо же сe за кљу чи ти ка ко је Ла за 
Ко стић по др жа вао култ жен стве но сти Јо ван ке Стој ко вић, ко јим је але-
го риј ски про сла вио по бје ду срп ства.36 Ти ме се ујед но под сти че пам-
ће ње жен ских до стиг ну ћа и умјет нич ких про је ка та, али са мо уко ли ко 
су у функ ци ји учвр шћи ва ња и ја ча ња на ци о нал не сви је сти и ко лек-
тив ног (срп ског) на ци о нал ног иден ти те та. То не сум њи во по твр ђу је 

35 Пје сма је ка сни је пре штам па на у из да њу Ко сти ће ве цје ло куп не по е зи је (ви дје ти 
КоСтић 1989: 447).

36 У при лог то ме го во ри Ва си ће ва кон ста та ци ја ка ко је Јо ван ка Стој ко вић по ста ла 
хе ро и на Ује ди ње не омла ди не срп ске (2002: 52) бу ду ћи да је, ка ко твр ди Ста на Ђу рић Клајн, 
ушла у му зич ки жи вот Но вог Са да у пе ри о ду нај ја че ак тив но сти тог по ли тич ког по кре та 
(1956: 59–60).
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ка ко је углед же на у Ср би ји у ве ли кој мје ри за ви сио од по сту па ка му-
шка ра ца, али и да је у овом слу ча ју жен ски су бјект тај ко ји је афир матив-
но пре зен то вао срп ски на ци о нал ни и кул тур ни иден ти тет у ди ја спо ри, 
што Јо ван ку Стој ко вић де фи ни ше као ње го ва те љи цу тра ди ци о нал них 
ври јед но сти. Та ко се чи ни да јој је он да шњи вред но сни си стем па три-
јар ха та ипак „опро стио“ на ру ша ва ње дру штве не струк ту ре, тј. не при-
др жа ва ње дру штве но по жељ ним па три јар хал ним мо де ли ма по на ша ња 
ко ји као су штин ску од ред ни цу жен ског иден ти те та ви де у уло зи по-
слу шне су пру ге и мај ке.

* * *
Из срп ских и ино стра них гла си ла и про фе си о нал не би о гра фи је 

Јо ван ке Стој ко вић мо же се прет по ста ви ти да је сво ју умјет нич ку кари-
је ру из гра ди ла и учвр сти ла за хва љу ју ћи све при сут ним па три јар хал ним 
кон вен ци ја ма. Ипак, иза успје ха Јо ван ке Стој ко вић не сто је ис кљу чи во 
ма ску ли не иде о ло ги је мо ћи, већ и кла сна стра ти фи ка ци ја, ин сти туци-
је кул ту ре и ње не умјет нич ке ре фе рен це. Срп ска пи ја нист ки ња се у 
за вид ној мје ри од у при је ла то та ли та ри зу ју ћем об ли ку спро во ђе ња ди-
сци плин ске мо ћи, не до зво лив ши да јој мар ги на ли зо ва на род на по зи-
ци ја усло вља ва про фе си о нал не ак тив но сти. Ипак, убр зо на кон смр ти, 
Јо ван ка Стој ко вић је при вре ме но „за ко ра чи ла“ у за бо рав срп ске исто-
ри је, те је сје ћа ње на њу ожи ви ло тек сре ди ном XX ви је ка.37 Про мови-
шу ћи име на и дје ла срп ских ком по зи то ра, са свим је из вје сно да ни је 
на сто ја ла оспо ри ти тра ди ци о нал ни му шки ау то ри тет, што јој је и 
омо гу ћи ло да ме ђу пр вим му зич ким ин те лек ту ал ка ма у Ср би ји за поч-
не про цес де кон струк ци је сте ре о ти па о же на ма као ин фе ри ор ним би-
ћи ма, те по тен ци јал но мо ти ви ше бу ду ће ге не ра ци је пи ја нист ки ња да 
се опро ба ју у про фе си о нал ним му зич ким во да ма. Оно што Јо ван ка 
Стој ко вић ни је мо гла пред ви дје ти је да ће ин фе ри ор ни по ло жај же на 
у му зич ком жи во ту у Ср би ји по тра ја ти де це ни ја ма на кон ње не смр ти, 
све до по ја ве из у зет но на да ре них ком по зи тор ки по пут Љу би це Ма рић 
или Луд ми ле Фрајт, док се о по вољ ни јем ста ту су и еман ци па ци ји про-
фе си о нал них срп ских пи ја нист ки ња мо же услов но го во ри ти тек од 
дру ге по ло ви не XX ви је ка.

37 На при мјер, Де јан Де спић је 1987. го ди не ком по но вао ПочасницуЈованкиСтојковић 
за со ло кла вир. Ком по зи ци ја је на ста ла као по руџ би на фе сти ва ла „Јо ван ка Стој ко вић“ ко ји 
је у дру гој по ло ви ни осам де се тих го ди на, у На род ној би бли о те ци Ср би је, ор га ни зо вао Сло-
бо дан Тур ла ков. Тур ла ков је нај за слу жни ји за ожи вља ва ње сје ћа ња на Јо ван ку Стој ко вић 
у на шој сре ди ни, бу ду ћи да је свој ка пи тал ни ЛетописмузичкогживотауБеограду1840–1941 
по све тио успо ме ни на Јо ван ку Стој ко вић и Ста ни сла ва Би нич ког (ви дје ти турлаКов 1994).
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Rast ko M. Bu ljan če vić

The Ro les of Gen der Iden tity and Na ti o na list Ide o logy in  
the Re cep tion of Pi a no Ac ti vity of Jo van ka Stoj ko vić

Sum mary

Thanks to the ini ti a ti ves wit hin the first wa ve of fe mi nism, the se cond half of the 
19th cen tury saw a slight im pro ve ment in the po si tion of wo men in the pu blic sphe re in 
va ri o us Eu ro pean cul tu ral cen tres, in clu ding the Prin ci pa lity of Ser bia. It was in such a 
so cio-po li ti cal cli ma te, in Ti mi șo a ra, Vi en na, Pra gue, and la ter in Mi lan and Pa ris, that 
Jo van ka Stoj ko vić grew up and per for med. She was in deed a ver sa ti le ar tist (pi a nist, com-
po ser, and so lo sin ger) who ac hi e ved ex tra or di nary pro fes si o nal suc cess in Ser bia and 
abroad, de spi te ste re otypi cal gen der ro les that ne glec ted women’s the cre a ti ve ar ti stic 
po ten tial. Due to her pro fes si o nal pi a ni stic skills, she over ca me the per va si ve ro man tic 
ste re otypes  that con fir med the fe ma le su bject as cul tu rally in vi si ble and pro totypi cally 
re le ga ted to the pri va te sphe re. Alt ho ugh she did not un con di ti o nally sub mit to tra di ti o nal 
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ma le aut ho rity, Jo van ka Stoj ko vić only par ti ally re si sted the om ni pre sent ma le ide o logy of 
po wer, he ge mo nic mo dels of so cial struc tu res, and pa tri ar chal va lue systems. Even more, 
pa tri ar chal et hic remained an integral part of her musical be ha vi o u r while representing 
her traditional Serbian identity abroad. This ar tic le at tempts to re con struct Jo van ka Stoj-
ko vić’s pi a no playing from the per spec ti ve of the na ti o na list and gen de red po wer re la ti ons 
in scri bed in the di scur si ve fa bric of the pre do mi nantly af fir ma ti ve cri ti qu es of her in ter-
pre ta ti ons. Thus, the pa tri ar chal at tri bu tes of fe mi ni nity and na ti o na lism ine vi tably sha ped 
her per for ming iden tity in Ser bian mu sic jo ur na lism, whi le in Cro a tian, Slo ve nian, Czech, 
Au strian, and Pa ri sian mu sic pe ri o di cals it oscil la ted bet we en the eman ci pa tory fe ma le 
su bject and the ste re otypi cal im pe ra ti ves of fe mi ni nity.

Keywords: Jo van ka Stoj ko vić, gen der iden tity, pa tri archy, na ti o na lism, mu sic cri-
ti cism and jo ur na lism.
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СА ЖЕ ТАК: Колоутрије нај ра спро стра ње ни ји и нај по сто ја ни ји ки не тич ки 
фор мал ни тип у пле сној тра ди ци ји Ср би је ко ји је 1984. го ди не име но ва ла и де фи ни са ла 
ет но ко ре о лог Оли ве ра Ва сић. Оно се вер бал но мо же опи са ти јед но став ном фор му ла-
ци јом: „је дан ко рак де сно, три у ме сту, је дан ко рак, ле во три у ме сту“. Овај пле сни обра-
зац је упи сан на Уне ско ву ли сту не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 2017. го ди не под 
оп штим на зи вом „ко ло“, што од ра жа ва не по сто ја ње све оп штег кон сен зу са јав ног и 
струч но-на уч ног во ка бу ла ра о ње го вом на зи ву. По тре ба за исто ри о граф ским тра си-
ра њем ки не тич ко-пле сног обра сца колоутри ја ви ла се при ли ком уви да у чи ње ни цу 
да колоутрине ма је дин ствен на зив ни у ет но ко ре о ло шкој ни у ет но ло шкој ли те рату ри 
об ја вље ној пре ње го вог ет но ко ре о ло шког име но ва ња 1984. го ди не. Због то га је основ-
ни циљ овог ра да да се пре ма до ступ ној ли те ра ту ри са гле да за сту пље ност обра сца 
по кре та колаутрипре 1984. го ди не, од но сно у пле сној тра ди ци ји Ср би је у по след њим 
де це ни ја ма XIX ве ка и пр вој по ло ви ни XX ве ка. Уз са гле да ва ње ва ри јант но сти на зи-
ва по је ди нач них пле со ва ко ји су се из во ди ли на овај обра зац би ће на чи њен и пре глед 
ге о граф ских под руч ја на ко ји ма је он био за сту пљен, а кроз по дат ке ис тра жи ва ча 
раз ли чи тих про фи ла, по чев од ет но гра фа Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа ко ји је за бе ле жио 
на зи ве „ига ра кол ских“ у пу бли ка ци ја ма КнежевинаСрбија и КраљевинаСрбија, 
пре ко ет но ко ре о ло га се ста ра Љу би це и Да ни це Јан ко вић, за кључ но са њи хо вим след-
бе ни ца ма, Оли ве ром Мла де но вић и Ми ли цом Или јин.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: колоутри, плес, ет но ко ре о ло ги ја, острољанка, Ср би ја.

Колоутрије нај ра спро стра ње ни ји и нај по сто ја ни ји ки не тич ки 
фор мал ни тип у пле сној тра ди ци ји Ср би је, ко ји по след њих де це ни ја 
по ста је сим бол на ци о нал ног иден ти те та, те се из во ди на свим јав ним 
свет ко ви на ма, по ро дич ним оку пља њи ма, про сла ва ма. За сту пље ност 
овог пле са у са вре ме ној срп ској кул ту ри ути ца ла је на то да је 2017. 

* mar ta ma ra2000@gmail.com
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го ди не упра во овај плес упи сан на Ре пре зен та тив ну ли сту не ма те ри-
јал ног кул тур ног на сле ђа Уне ска под на зи вом „Ко ло, тра ди ци о нал на 
на род на игра“.1 Ме ђу тим, у срп ској ет но ко ре о ло шкој ли те ра ту ри до 
1984. го ди не не по сто ји кон сен зус у ве зи са на зи вом ко ји би аде кват но 
озна чио овај пле сни обра зац, ни ти је до са да утвр ђе на ње го ва за сту-
пље ност у тра ди ци о нал ној прак си ко ја се, ма кар де ли мич но, мо же 
са гле да ти кроз ет но ко ре о ло шке за пи се. Циљ у овом ра ду је пред ста-
вља ње за сту пље но сти ки не тич ко-фор мал ног ти па колаутрипре 1984. 
го ди не, од но сно у пле сној тра ди ци ји Ср би је у по след њим де це ни ја ма 
XIX ве ка и пр вој по ло ви ни XX ве ка. Уз са гле да ва ње ва ри јант но сти 
на зи ва по је ди нач них пле со ва ко ји су се из во ди ли на овај обра зац би ће 
на чи њен и пре глед ге о граф ских под руч ја на ко ји ма је он био за сту пљен, 
а кроз по дат ке ис тра жи ва ча раз ли чи тих про фи ла, по чев од ет но гра фа 
Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа ко ји је за бе ле жио на зи ве „ига ра кол ских“ у 
пу бли ка ци ја ма КнежевинаСрбија и КраљевинаСрбија, пре ко ет но-
ко ре о ло га се ста ра Љу би це и Да ни це Јан ко вић, за кључ но са њи хо вим 
след бе ни ца ма Оли ве ром Мла де но вић и Ми ли цом Или јин. У ци љу 
ком па ра тив ног са гле да ва ња ки не тич ко-фор мал них осо бе но сти колау
три у не ка да шњој пле сној прак си Ср би је пле со ви ко ји су нај че шће 
вер бал но или гра фич ки-вер бал но опи са ни у тек сто ви ма ових ис тра-
жи ва ча би ће за пи са ни ла ба но та ци јом, што је та ко ђе је дан од ци ље ва 
у овом ра ду. Ко ри шће ње ла ба но та ци је, пле сног пи сма ко је је осми слио 
Ру долф Ла бан (Ru dolf La ban) 1928. го ди не, а ко је од сре ди не XX ве ка 
на ла зи ши ро ку при ме ну у ет но ко ре о ло ги ји (Karin 2018: 228), олакша-
ва са гле да ва ње осо бе но сти за пи са них обра за ца по кре та и омо гу ћа ва 
њи хо ву не по сред ну ви зу ел ну ком па ра ци ју. 

Методолошкаполазишта
Колоу трисе у ак ту ел ној ет но ко ре о ло ги ји у Ср би ји ту ма чи као 

пле сни жа нр чи ја се основ на ди фе рент на осо бе ност оте ло тво ру је у на-
чи ну ки не тич ко-фор мал ног об ли ко ва ња, ко ји под ра зу ме ва „ла те рал-
но си ме трич ну осмо такт ну струк ту ру основ ног обра сца по кре та, са 
ди хо том ном уну тра шњом ор га ни за ци јом че тво ро такт них ки не тич ких 
фра за” (раниСављевић 2022: 19–25).

Као што је по ме ну то, колоутридо би ја свој на зив тек 1984. го ди-
не, ка да га је име но ва ла и де фи ни са ла ет но ко ре о лог Оли ве ра Ва сић 
фор му ла ци јом: „је дан ко рак де сно, три у ме сту, је дан ко рак ле во, три 
у ме сту” (1984: 155). Два де се так го ди на ка сни је, у тек сту „Основ ни 
играч ки обра сци Ср би је“, Оли ве ра Ва сић раз вр ста ва „играч ке мо де ле“ 

1 Bид. https://ich.une sco.org /en/RL/ko lo-tra di ti o nal-folk-dan ce-01270
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пре ма бро ју так то ва, пре ла же њу про сто ра, об ли ку игре,2 му зич кој прат-
њи и за сту пље но сти у ет но ко ре о ло шким це ли на ма Ср би је (2002: 56). 
Укуп но је на ве де но 15 раз ли чи тих играч ких обра за ца, ко ји, ка ко је то 
фор му ли са ла Оли ве ра Ва сић, „чи не око сни цу играч ког ре пер то а ра 
Ср би је“ (2002: 158), а по ре ђа ни су пре ма за сту пље но сти у та да шњој 
пар ти ци па тор ној прак си Ср би је (по чет ком XXI ве ка). Пре ма овој кла-
си фи ка ци ји, на пр вом ме сту на ла зи се упра во колоутри, од но сно, ка ко 
је у овом тек сту фор му ли са но – коло, ко је, пре ма Оли ве ри Ва сић, има 
сле де ће ка рак те ри сти ке: осмо такт ни пле сни обра зац, раз ли чит ме тар 
(нај че шће 2/4, ре ђе 3/8); ве ли ки број раз ли чи тих ме ло ди ја и на зи ва; 
доминантнo je за сту пље но на под руч ју цен трал не Ср би је, ма ње у за-
пад ној Ср би ји, а ређe у оста лим кра је ви ма зе мље. Оли ве ра Ва сић у овом 
ра ду опи су је колоутри као: „два так та за де сном ру ком, два у ме сту, 
два так та за ле вом ру ком, два у ме сту“ (2002: 158). 

По ред Оли ве ре Ва сић, ти по ло ги за ци јом пле сних обра за ца Ср би је 
ба ви ле су се и осни ва чи ет но ко ре о ло ги је у Ср би ји се стре Љу би ца и 
Да ни ца Јан ко вић. У пе тој књи зи Народнихигара се стре Јан ко вић раз-
вр ста ва ју „играч ке ти по ве“ Ср би је го во ре ћи да их по сто ји мно штво. 
У члан ку под на зи вом „Ти по ви на ших на род них ига ра“ се стре Јан ко вић 
(ЈанКовић, ЈанКовић 1949: 46) гру бо де ле ти по ве на си ме трич не и не-
си ме трич не. За тим на бра ја ју не ко ли ко ти по ва из обе ка те го ри је, али 
не об ја шња ва ју на осно ву че га из два ја ју баш њих од, ка ко на во де, укуп-
но 151 раз ли чи та ти па.3 У гру пи си ме трич них ти по ва из два ја се тип ски 
обра зац под на зи вом Дивна,Дивна, ко ји би од го ва рао колуутри(ЈанКо
вић, ЈанКовић 1949: 47). Бу ду ћи да у дру гим пу бли ка ци ја ма и на уч ним 
тек сто ви ма ни су ко ри сти ле овај на зив, већ тер мин потамповаму озна-
ча ва њу обра сца по кре та колаутри, по ста вља се пи та ње до след но сти ове 
ти по ло ги за ци је, што код да на шњих ис тра жи ва ча иза зи ва кон фу зи ју. 
На при мер, у сед мој књи зи Народнеигре, се стре Јанко вић свр ста ва ју 
плес под на зи вом пола, ко ји је за бе ле жен у се лу Рав ни Шорт,4 у тип 
потамповам(уп. ЈанКовић, ЈанКовић 1952: 97), ре фе ри ра ју ћи на плес 
потамповамко ји је за бе ле жен у пр вој књи зи Народнеигре, а не спо ми-
њу ћи ти по ло ги за ци ју пред ста вље ну у пе тој књи зи. 

У ци љу ана ли тич ког са гле да ва ња на зи ва пле со ва ко ји мо гу при-
па да ти пле сном жан ру колоутри, као и ки не тич ко-фор мал них ка рак-
те ри сти ка за пи са обра за ца по кре та ко ји му при па да ју, а ко ји су на ста ли 
пре 1984. го ди не, од но сно пре де фи ни са ња овог ки не тич ко-фор мал ног 

2 Под „об ли ком игре“ Оли ве ра Ва сић под ра зу ме ва пле сне фор ма ци је.
3 Мо же мо прет по ста ви ти да су пред ста вље ни ти по ви иза бра ни на осно ву за сту пљено-

сти у да том исто риј ском тре нут ку, а на осно ву ис тра жи ва ња се ста ра Јан ко вић. 
4 Рав ни Шорт на ла зи се у оп шти ни Кур шу мли ја у То плич ком окру гу.
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ти па у са вре ме ној ет но ко ре о ло ги ји у Ср би ји, у овом ра ду би ће из вр-
ше на ана ли за на осно ву пре скрип тив них ла ба но та ци ја на чи ње них 
пре ма опи си ма да тим у пр вој, ше стој, сед мој и осмој књи зи Народне
игре Љу би це и Да ни це Јан ко вић (ЈанКовић, ЈанКовић 1934; 1951; 1952; 
1964) и за пи си ма Ми ли це Или јин и Оли ве ре Мла де но вић да тим у 
чла ку „На род не игре у око ли ни Бе о гра да” (илиЈин, Младеновић 1962). 
Иа ко су у ра ду ти по ло ги зи ра ни пле со ви раз ли чи тих на зи ва и ки не-
тич ких са др жа ја, оно што их гру пи ше у је дин ствен пле сни жа нр је сте 
по се до ва ње за јед нич ких ки не тич ко-фор мал них ка рак те ри сти ка де фи-
ни са них кроз ки не тич ки фор мал ни тип ко ји под ра зу ме ва „ап стра хо-
ва ње ис кљу чи во ки не тич ког ма те ри ја ла“ и од ре ђи ва ње фор мал них 
од но са ко ји се „оства ру ју на ни воу ки не тич ке ком по нен те пле со ва“ 
(раниСављевић 2022: 47–51). За јед нич ко обе леж је свих струк тур них 
мо де ла колаутри је сте „фор мал но мо де ло ва ње све де но на ла те рал но 
по на вља ње ди хо том но ор га ни зо ва них ки не тич ких че тво ро такт них 
фра за“ на осно ву че га се колоутрииз два ја у од но су на дру ге ки не тич-
ке фор мал не ти по ве пле сног на сле ђа Ср би је и ре ги о на као је дин ствен 
и са мо сво јан (раниСављевић 2022: 51). 

Ко ло у триузаписимаМиланаЂ.Милићевића
Уте ме љи вач ет но гра фи је и ет но ло ги је у Ср би ји Ми лан Ђ. Ми ли-

ће вић до био је на лог од та да шње вла сти за пи са ње ет но гра фи је но во-
у спо ста вље не др жа ве, те та ко на ста ју де ла КнежевинаСрбијаоб ја-
вље на 1876. и КраљевинаСрбијаоб ја вље на 1884. го ди не. Том при ли ком 
ау тор је из вр шио ет но граф ско и кул ту рал но де фи ни са ње ад ми ни стра-
тив них обла сти на кон свр га ва ња ото ман ске вла сти, дао ин фор ма ци је 
о те ри то ри јал ној рас пр о стра ње но сти окру га, ис так ну тим ста нов ни-
ци ма, го во ру, оде ћи, али и о тра ди ци о нал ним пле со ви ма, на зи ва ју ћи 
их „игра ма кол ским“. По да ци о тра ди ци о нал ним пле со ви ма у овим 
пу бли ка ци ја ма од но се се на на зи ве по је ди нач них пле со ва и за пра во 
пред ста вља ју пле сни ре пер то ар по је ди них ге о граф ских обла сти. У 
Ми ли ће ви ће вим тек сто ви ма по вре ме но се ја вља ју и вер бал ни опи си 
основ них обра за ца ко ра ка по је ди нач них пле со ва, као и шту ри по да ци 
о ин стру мен ти ма и му зи ча ри ма то га до ба. 

На осно ву по да та ка о тра ди ци о нал ним пле со ви ма Ср би је XIX 
ве ка ко је је за бе ле жио по ме ну ти ет но граф, мо гу се из дво ји ти пле со ви 
за ко је се, пре ма на зи ву, мо же прет по ста ви ти да при па да ју ти пу кола
утри. То су пле со ви: острољанка,палежанка,дунеранка,препишора,5 

5 Иа ко на зив препишораасо ци ра на вла шке пле со ве, ов де је увр стан у ки не тич ки фор-
мал ни тип колаутрипрем да се иден ти чан на зив пле са на ла зи и код се ста ра Јан ко вић. Оне 



113

моравац,оро,6моравчица,кукуњица,кокоњеште,кокоњица,ситнија
моравка,крупнијаморавка,зецкопарепуалисицаротквуи моравка.
По ред по зна тих пле со ва за ко је да нас са си гур но шћу мо же мо твр ди ти 
да при па да ју ки не тич ком фор мал ном ти пу колаутри, ве ли ки број 
њих су се стре Јан ко вић у по то њим ис тра жи ва њи ма за пи са ле као осмо-
такт не ла те рал но си ме трич не струк ту ре, ко је од го ва ра ју фор мал ном 
ти пу колаутри(нпр. пле со ве острољанка, дунеранка, препишора, оро). 

У сле де ћој та бе ли дат је при каз на зи ва пле со ва и окру га у ко ји ма 
су ови пле со ви за бе ле же ни у КнежевиниСрбији(Милићевић 1876). 

Та бе ла бр. 1. 
Пле со ви гру пи са ни по окру зи ма, за бе ле же ни у КнежевиниСрбији1876. 
го ди не7

Округ: Бе о град ски Сме де ре вски Ја го дин ски Кра гу је вач ки 
На зив 
пле са:

острољанка, 
палежанка,
дунеранка

препишора, 
моравац, 
острољанка

острољанка моравац(од две 
фор ме),препишора
острољанка,оро

О круг: Руд нич ки Ва љев ски Ша бач ки У жич ки 
На зив 
пле са:

острољанка, 
моравац

острољанка, 
моравчица

кукуњица острољанка,
моравица

О круг: Ча чан ски Кру ше вач ки А лек си нач ки К не же вач ки 
На зив 
пле са:

острољанка острољанка остољанка острољанка

О круг: Цр но реч ки Кра јин ски По жа ре вач ки Ћу приј ски 
На зив 
пле са:

кокоњеште островљанка, 
кокоњица

препишора,острољанка, 
кокоњица, дунеранке, 
моравка(ситнија и крупнија), 
оро,зецкопарепу,алисица
роткву

острољанка,
препишора,
моравка

На осно ву уви да у та бе лу бр. 1 мо же мо за кљу чи ти да је округ у 
ко јем је за бе ле же но нај ви ше на зи ва пле со ва за ко је се мо же прет по ста-
ви ти да при па да ју ки не тич ко-фор мал ном ти пу колаутриПо жа ре вач-
ки округ са за бе ле же них се дам на зи ва пле со ва, док је еви ден ти ра но 
ви ше окру га у ко ји ма је за бе ле жен са мо по је дан плес.

за ње га на во де да при па да ти пу потамповам и да тај плес из во де и Ср би и Вла си (ЈанКовић, 
ЈанКовић 1952: 118).

6 Плес оро увр стан је у ки не тич ки фор мал ни тип колаутри бу ду ћи да је плес под 
истим на зи вом за бе ле жен и код Љу би це и Да ни це Јан ко вић у сед мој књи зи Народнеигре 
(ЈанКовић, ЈанКовић 1952: 119).

7 У Под рињ ском окру гу ни је за бе ле жен ни је дан на зив пле са ко ји би мо гао да при па да 
ки не тич ко-фор мал ном ти пу колаутри, те ни је убро јан у та бе лу, иа ко је округ по ме нут у 
де лу КнежевинаСрбија1876. го ди не (Милићевић 1876: 563). 
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Та бе ла бр. 2.
Називи плесова који припадају колуутри забележени у КнежевиниСрбији
1876.године8

На зив 
пле са:

дунеранка зецкопарепу,алисица
роткву

кокоњеште кокоњица кукуњица

О круг: Бе о град ски,
По жа ре вач ки 

По жа ре вач ки Цр но реч ки Кра јин ски,
По жа ре вач ки 

Ша бач ки 

На зив 
пле са:

моравац моравица моравка
крупнија

моравка
ситнија

моравчица

О круг: Сме де рев ски,
Кра гу је вач ки,
Руд нич ки 

У жич ки По жа ре вач ки,
Ћу приј ски 

По жа ре вач ки,
Ћу приј ски 

Ва љев ски 

На зив 
пле са:

оро острољанка9 палежанка препишора

О круг: Кра гу је вач ки,
По жа ре вач ки 

Бе о град ски, Сме де рев ски, 
Ја го дин ски, Кра гу је вач ки, 
Руд нич ки, Ва љев ски,
Ужич ки, Ча чан ски, Кру-
ше вач ки, Кне же вач ки, 
Алек си нач ки, Кра јин ски, 
По жа ре вач ки, Ћу приј ски 

Бе о град ски Сме де рев ски,
Кра гу је вач ки,
По жа ре вач ки,
Ћу приј ски

На осно ву уви да у та бе лу бр. 2 мо же мо до ћи до за кључ ка да је нај-
ра спро стра ње ни ји плес острољанка ко ји је за сту пљен у че тр на ест окру-
га. Пле со ви ко ји су нај ма ње за сту пље ни су: зецкопарепу,алисица
роткву,кокоњеште, кукуњица,моравица,моравчицаи палежанка, који 
су за бе ле же ни у по је ди нач ним окру зи ма. За пле со ве моравицаи морав-
чицамо же се прет по ста ви ти да су срод ни пле су моравац, што је мо гло 
да ути че на по ду да ра ња при њи хо вом име но ва њу сим бо лич ки ве за ном 
за нај ве ћу ре ку Ср би је – Ве ли ку Мо ра ву. 

За раз ли ку од КнежевинеСрбијеу ко јој је за бе ле же но че тр на ест 
раз ли чи тих на зи ва пле со ва ко ји би мо гли да при па да ју ки не тич ко-фор-
мал ном ти пу колаутри у ше сна ест окру га, у де лу КраљевинаСрбија
за бе ле жен је са мо на зив пле са острољанка у Ни шком окру гу (Мили
ћевић 1884: 139), док у Пи рот ском, Врањ ском и То плич ком окру гу ни је 
за бе ле жен ни је дан плес за ко ји се мо же прет по ста ви ти да при па да овом 
ти пу. С об зи ром на то да је у КраљевиниСрбијиза бе ле жен је ди но плес 
острољанка(Милићевић 1884: 139), а да је у КнежевиниСрбијипо ме-
ну ти плес био нај за сту пље ни ји, мо же се за кљу чи ти да је плес остро-
љанкаре пре зент ки не тич ко-фор мал ног ти па колаутриу XIX ве ку.

8 Плесови су поређани према азбучном реду.
9 Поред овог назива забележени су и називи: оштрељанка у Кнежевачком округу 

(Милићевић 1876: 865) и островљанка у Крајинском округу (Милићевић 1876: 1012).
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Пре ма при ло же ној кар ти ко ја при ка зу је ге о граф ску рас про стра-
ње ност колаутри у по след њим де це ни ја ма XIX ве ка, а пре ма за писи-
ма на зи ва пле со ва Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, мо же се за кљу чи ти да је 
колоутри би ло за сту пље но у го то во свим ад ми ни стра тив ним ре гио-
ни ма да на шње Ср би је. Нај за сту пље ни је је би ло на под руч ју Шу ма ди је 
и за пад не Ср би је, за тим ју жне и ис точ не Ср би је и у ре ги о ну Бе о гра да. 
На Ко со ву и Ме то хи ји, као и у ре ги о ну да на шње Вој во ди не, ни је забе-
ле же но бу ду ћи да ау то ном не по кра ји не Вој во ди на и Ко со во и Ме тохи-
ја ни су ула зи ле у са став Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је. Сход но то ме, 
мо же се кон ста то ва ти да је колоутриби ло за сту пље но на чи та вој те-
ри то ри ји Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је.

При лог бр. 1.
Рас про стра ње ност колаутрипре ма за пи си ма Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа
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За пи си ва ње и про у ча ва ње тра ди ци о нал них пле со ва на на уч ној 
осно ви за по че ле су 1930-их го ди на се стре Љу би ца (1894–1974) и Дани-
ца (1898–1960) Јан ко вић. Осно ве њи хо ве на уч не де лат но сти пред ста-
вља ју број ни по ку ша ји „те о рет ско-ана ли тич ких про ми шља ња пле са 
ба зи ра них на раз ма тра њу ње го вих за пи са них фор ми“ (раКочевић 2018: 
152). Кре и ра ње по себ ног на чи на за пи си ва ња пле са и пле сних по кре та 
до ве ло је до ства ра ња пр ве осми шље не ме то до ло ги је ко јом су по ста-
вље ни те ме љи срп ске ет но ко ре о ло ги је. Сво је нај зна чај ни је ис тра жи-
вач ко-ар хив ске ра до ве об ја ви ле су у осам књи га под на зи вомНародне
игреу пе ри о ду од 1934. до 1964. го ди не. По чев од пр ве књи ге Народне
игре, се стре Јан ко вић су по че ле да при ме њу ју соп стве ни си стем за писи-
ва ња пле са, ко ји се са сто ји из два де ла: „Обра сца“ и „Ана ли зе“. Обра зац 
са др жи „основ не по кре те игре и глав не прав це кре та ња у нај круп ни-
јим по те зи ма“ (ЈанКовић, ЈанКовић 1934: 10), док ана ли за под ра зу ме ва 
„до сит ни ца раш чла ње не по кре те игре и до тан чи на об ја шње не прав це 
кре та ња, уко ли ко је то мо гу ће учи ни ти“ (ЈанКовић, ЈанКовић 1934: 10). 
У вре ме ства ра ња си сте ма пле сне но та ци је Љу би це и Да ни це Јан ко вић, 
осми шље на је и ла ба но та ци ја, пле сно пи смо чи ји је тво рац Ру долф Ла-
бан. Иа ко су се стре Јан ко вић не ги ра ле при ме ну Ла ба но ве ки не то гра-
фи је, до те ме ре да је у те ста мен ту Љу би це Јан ко вић на гла ше но да се 
за пи си пле со ва ко је су оне на чи ни ле „не пре пи су ју у ла ба но та ци ју или 
не ко дру го пле сно пи смо“ (раКочевић 2018: 159), ов де ће то би ти учи-
ње но, ра ди лак шег раз у ме ва ња и ви зу ел ног уо ча ва ња струк ту рал но-
-фор мал них слич но сти за пи са них обра за ца колаутри. 

С об зи ром на то да син таг ма колоутри не по сто ји у за пи си ма се-
ста ра Јан ко вић, ни ти да се тер мин потамповамупо тре бља ва до след но, 
о че му је ра ни је би ло ре чи, је дан од фо ку са овог ра да је сте иш чи та ва ње 
си сте ма за пи си ва ња се ста ра Јан ко вић и про на ла же ње пле со ва ко ји од-
го ва ра ју овом ти пу. При ло же на та бе ла по ка зу је број ност и за сту пље-
ност колаутри у пр вој, ше стој, сед мој и осмој књи зи Народнеигре10 
(ЈанКовић, ЈанКовић 1934; 1951; 1952; 1964).

На осно ву та бе ле бр. 3 мо же мо уви де ти да је колоутринај за сту-
пље ни је у сед мој и осмој књи зи Народнеигре, где је за пи са но по де вет 
раз ли чи тих пле со ва ко ји при па да ју по ме ну том ки не тич ко-фор мал ном 
ти пу, а за тим у пр вој књи зи, где је за бе ле же но се дам пле со ва. Књи га 
у ко јој је колоутри нај ма ње за сту пље но и у ко јој је за пи сан са мо плес 

10 У оста лим књи га ма Народнеигре ни је за бе ле жен ни је дан плес ко ји при па да ки не-
тич ко-фор мал ном ти пу колаутри, те сто га те књи ге ни су узе те у да ље раз ма тра ње.
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хајрушовоколо за бе ле же но у Вла ди чи ном Ха ну (ЈанКовић, ЈанКовић 
1951: 166), је сте ше ста књи га Народнеигре.

Та бе ла бр. 3.
Колоутриу за пи си ма се ста ра Јан ко вић

Број књи ге: I VI VII VIII
Назив пле са: Дивна,Дивна,

дунеранка,
Тимомо,
Жикиноколо,
потам,повам,
кокоњеште,
пољанка

Хајрушово
коло

Еј,давамкажем,
ограњгори,
Пунамибашча,
Ајде,ајде,нане,
пола,
препишора,
Зецкопарепу,алисица
роткву,

оро,
костенка

моравац,
јованчица,
обреновчанка,
палежанка,
острољанка,
зајечарка,
новазајечарка,
Дариноколо,
трговачкоколо

Пле со ви ко ји при па да ју ки не тич ко-фор мал ном ти пу колаутри, 
а за бе ле же ни су у књи га ма Народнеигре се ста ра Љу би це и Да ни це 
Јан ко вић су: Дивна,Дивна,дунеранка,тимомо,Жикиноколо,потам
повам,кокоњеште,пољанка(ЈанКовић, ЈанКовић 1934: 21, 22, 25, 62, 
63, 64), Хајрушовоколо(ЈанКовић, ЈанКовић 1951: 166),еј,давамкажем,
ограњгори,пунамибашча,ајде,ајде,нане,пола, препишора,зецкопа
репу,алисицароткву,оро,костенка(ЈанКовић, ЈанКовић 1952: 50, 97, 
118, 119, 126),моравац,јованчица,обреновчанка,палежанка,острољан-
ка,зајечарка,новазајечарка,Дариноколо,трговачкоколо(ЈанКовић, 
ЈанКовић 1964: 73, 108, 109, 194, 212, 215, 217, 227). Да кле, за пи са но је 
укуп но 26 тра ди ци о нал них пле со ва ко ји при па да ју ки не тич ко-фор мал-
ном ти пу колаутри. Ако упо ре ди мо број за бе ле же них пле со ва се ста-
ра Јан ко вић и Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа,11 мо же мо до ћи до за кључ ка да 
је број пле со ва ко је су за бе ле жи ле се стре Јан ко вић го то во удво стру чен. 
С дру ге стра не, при се ти мо се да су Љу би ца и Да ни ца Јан ко вић остави-
ле „пре ко 900 за пи са них на род них ига ра“ (раКочевић 2018: 164), а да 
од тог бро ја 26 тра ди ци о нал них пле со ва при па да ти пу колаутри, што 
би про цен ту ал но чи ни ло ма ње од 3%. Ако узме мо у об зир чи ње ни цу да 
„Колоутри пред ста вља нај ра спро стра ње ни ји и нај по сто ја ни ји ко рео-
ло шки обра зац у пле сној тра ди ци ји Ср ба“ (раниСављевић 2012: 557), 
мо же мо да се за пи та мо ка ко је он да колоутри све до 1964. го ди не би ло 
при сут но у све га 3% од мно штва за бе ле же них пле со ва. Од го вор на ово 
пи та ње ле жи ве ро ват но у чи ње ни ци да су се стре Јан ко вић ис тра жи вач ки 

11 Мо ра мо узе ти у об зир то да је при мар но за ни ма ње се ста ра Јан ко вић би ла ет но ко ре-
ло ги ја, про на ла же ње и за пи си ва ње пле со ва, док је Ми лан Ђ. Ми ли ће вић био ет но граф. 
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фо кус у те рен ским ис тра жи ва њи ма по ста ви ле на ау тох то не пле со ве за 
ко је су ве ро ва ле да су ре пре зен ти ста ри јег се о ског на сле ђа (раКочевић 
2018: 151), те да је при сут ност ки не тич ко-фор мал ног обра сца колау
три, на ро чи то у град ској пле сној прак си Ср би је пр ве по ло ви не XX 
ве ка, оста ла до не кле не ис тра же на. 

За по је ди не пле со ве по путдунеранкаи тимомо из пр ве књи ге 
се ста ра Јан ко вић, као и новазајечарка,зајечарка,Дариноколоитрго-
вачкоколоиз осме књи ге, ни су при ка за ни обра зац и ана ли за, већ је 
са мо до дат ко ме тар да при па да ју ти пу Дивна,Дивна.Плес Дивна,Дивна
за пи сан је као дво дел ни плес, у ко јем са мо пр ви део од го ва ра ти пу кола
утри.Сход но то ме, не из бе жно се на ме ће пи та ње: да ли се на исти на-
чин из во де и по ме ну ти пле со ви, или се из во ди са мо пр ви део?

Та бе ла бр. 4. 
За сту пље ностколаутриу по је ди нач ним ме сти ма пре ма за пи си ма Љу би це 
и Да ни це Јан ко вић

Ме сто: Шу ма ди ја, 
По мо ра вље 

Ве ћи на ЈУ 
кра је ва 

Вла ди чин 
Хан 

Ле ско вац То пли ца Кре по љин, 
Омо ље 

На зив 
пле са:

Дивна,
Дивна,
потам, 
повам,
пољанка

дунеранка,
тимомо,
Жикиноколо,
кокоњеште

Хајрушово
коло

еј,давамкажем,
гањгори,
пунамибашча,
ајде,ајденане

пола препишора,
Зецкопарепу,а
лисицарот-
кву, 

оро
Ме сто: Пе тро вац 

на Мла ви 
Ла за ре вац Ко сје рић Ко смај Ср би ја

На зив 
пле са:

костенка моравац јованчица,
обренов-
чанка

палежанка острољанка,зајечарка, 
новазајечарка,Дарино
коло,трговачкоколо

На осно ву уви да у при ло же ну та бе лу, мо же се за кљу чи ти да је коло
утриу вре ме ис тра жи ва ња се ста ра Јан ко вић сре ди ном и по чет ком 
дру ге по ло ви не XX ве ка би ло за сту пље но у го то во свим ре ги о ни ма 
да на шње Ср би је, као и у ве ћи ни ју го сло вен ских кра је ва. Нај ма ње је 
би ло за сту пље но у Вла ди чи ном Ха ну, То пли ци, Пе тров цу на Мла ви, 
Ла за рев цу и Ко сма ју, где су за бе ле же ни по је ди нач ни пле со ви, а уоп ште 
ни је за бе ле же но на про сто ру да на шње Ма ке до ни је, се вер не Ср би је 
(Вој во ди не), као ни у Хр ват ској, ни Бо сни и Хер це го ви ни, где су се стре, 
та ко ђе, вр ши ле те рен ска ис тра жи ва ња. Од ре ђи ва ње рас про стра ње но-
сти ки не тич ко-фор мал ног ти па колаутрипре ма се стра ма Јан ко вић, 
мо же иза зва ти кон фу зи ју, јер по ме ну ти гра до ви, у ко ји ма је за бе ле жен 
по је дан плес из ове гру пе, ула зе у са став Ср би је, а та ко ђе при па да ју 
и „ју го сло вен ским кра је ви ма“.
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Мла ђе са вре ме ни це се ста ра Јан ко вић, Ми ли ца Или јин и Оли ве ра 
Мла де но вић, вр ши ле су те рен ска ис тра жи ва ња тра ди ци о нал них пле-
со ва у око ли ни Бе о гра да у пе ри о ду од 1952. до 1960. го ди не (илиЈин, 
Младеновић 1962: 166). Ове ис тра жи ва чи це сво јим ра дом по ку ша ле 
су да при ка жу број ност и ра зно вр сност тра ди ци о нал них пле со ва (или 
орскихигара, ка ко их оне на зи ва ју; илиЈин, Младеновић 1962: 195) на 
том про сто ру, по сле ско ро де ве де сет го ди на од прет ход ног ис тра жи-
ва ња ко је је вр шио Ми лан Ђ. Ми ли ће вић. Том при ли ком ис ти чу да се 
број пле со ва сма њио, али да се број ме ло ди ја за плес по ве ћао, те да се 
уоп ште но сви за бе ле же ни пле со ви сво де на два ти па. Ти по ло ги за ци ја 
ко ју пред ла жу ове ис тра жи ва чи це знат но је јед но став ни ја од оне ко је 
су да ле се стре Љу би ца и Да ни ца Јан ко вић, и под ра зу ме ва: тип девојач-
когкола и тип кокоњеште(илиЈин, Младеновић 1962: 195). Дру го по-
ме ну ти тип не сум њи во је по ду да ран ки не тич ко-фор мал ном ти пу кола
утри, те се да љи ток ис тра жи вач ке па жње мо же усме ри ти на из на ла-
же ње по је ди нач них пле со ва ко ји му при па да ју, бу ду ћи да Ми ли ца 
Или јин и Оли ве ра Мла де но вић то не чи не,12 за кљу чу ју ћи да сва „бр за 
ко ла“ спа да ју у по ме ну ти тип (илиЈин, Младеновић 1962: 195).

Угле дав ши се на сво је прет ход ни ке, Ми ли ца Или јин и Оли ве ра 
Мла де но вић бе ле же на зи ве пле со ва, а та ко ђе и за пи су ју не ко ли ко пле-
со ва ко ри сте ћи си стем за пи си ва ња се ста ра Јан ко вић. Пле со ви за ко је 
се, пре ма на зи ву, мо же прет по ста ви ти да при па да ју ки не тич ко-фор-
мал ном ти пу колаутри су: арапскококоњеште,13 бисерка,Дарино
коло,Дивна,Дивна,дуњеранке,Жикиноколо,кокоњеште,моравац, 
моравско,старококоњеште,трговачкоколо,шареноколо,шумадин-
ка(или шумадинскоколо) и штрољанка(или острољанка)14 (илиЈин, 
Младеновић 1962: 195–196). Пле со ви ко ји су за пи са ни си сте мом пле-
сног за пи си ва ња се ста ра Јан ко вић, а при па да ју овом ти пу су: шума-
дијско,15моравско ишареноколо. 

Ау тор ке по ку ша ва ју да при ка жу исто риј ски раз вој по је ди них пле-
со ва, те та ко на во де ин фор ма ци је по пут оних да је шареноколопо ти-
сну ло ста ри је пле со ве; да је кокоњеште по зна то у мно гим кра је ви ма 
Ср би је; као и да је моравацдо жи вео „ве ли ку по пу лар ност по сле Дру-
гог свет ског ра та“ (илиЈин, Младеновић 1962: 198). Плес штрољанка 

12 Као што не на во де ни пле со ве ко ји при па да ју ти пу девојачкогкола.
13 Пле со ви су по ре ђа ни азбуч ним ре дом.
14 Ау тор ке на во де оба на зи ва.
15 У шумадијскомколураз ли ку ју се му шки и жен ски на чин из во ђе ња, те са мо жен ски 

на чин пле са ња пред ста вља тип колаутри.



120

ко ји сре ће мо код Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа под на зи вом острољанка као 
нај за сту пље ни ји плес у Кне же ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји, са да је са мо 
спо ра дич но по ме нут и то у не га тив ном кон тек ту: „штрољанка је по-
че ла да гу би сво је ка рак те ри сти ке и да све ви ше по при ма од ли ке дру-
гих пле со ва, по пут колаушест иЖикиногкола“ (илиЈин, Младеновић 
1962: 199). Упра во ова ин фор ма ци ја нам мо же по мо ћи у раз у ме ва њу 
чи ње ни це да је плес острољанкада нас го то во пот пу но за бо ра вљен. 
То нам да је за пра во да прет по ста ви мо да је овај плес у пе ри о ду од 
1962. (ка да је за бе ле же на по ме ну та ин фор ма ци ја) до да нас пот пу но 
по ти снут дру гим при пад ни ци ма колаутри: нај пре коломушест, а 
по томЖикинимколом, моравцем, као и ужичкимколом.

∗
На осно ву по ме на и за пи са по је ди нач них пле со ва за ко је се зна 

или се мо же прет по ста ви ти да при па да ју ки не тич ко-фор мал ном ти пу 
колоутридо ње го вог де фи ни са ња у ет но ко ре о ло шкој ли те ра ту ри 1984. 
го ди не, мо же се за кљу чи ти да је овај ки не тич ки фор мал ни тип био 
при су тан у пле сној прак си Ср би је (Кне же ви не и Кра ље ви не) у дру гој 
по ло ви ни XIX ве ка, а да је ње го ва за сту пље ност про гре сив но ра сла 
од сре ди не XX ве ка. По је ди нач ни пле со ви ко ји су за бе ле же ни у овом 
пе ри о ду су:16 ајде,ајде,нане,арапскококоњеште,бисерка,Дарино
коло,Дивна,Дивна,дунеранка,еј,давамкажем,Жикиноколо,зајечар-
ка,зецкопарепуалисицароткву,јованчица,кокоњеште,кокоњица, 
костенка,крупнијаморавка,кукуњица,моравац,моравка,моравско, 
моравчица,новазајечарка,обреновчанка,огањгори,оро,острољанка, 
палежанка,пола,пољанка,потамповам,препишора,пунамибашча, 
ситнијаморавка,старококоњеште,тимомо,трговачкоколо,Хајру-
шовоколо,шареноколои шумадинка.Као што је већ ис так ну то, у то ку 
XIX ве ка нај за сту пље ни ји ме ђу њи ма је био плес острољанка.

Пра те ћи рас про стра ње ност на зи ва пле са острољанка, мо же се 
за кљу чи ти да је у Кне же ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји био ре пре зент кола
утри, али да се вре ме ном ње го ва за сту пље ност сма њи ла до те ме ре 
да је 1960-их го ди на по чео да усту па ме сто колуушести Жикином
колу.У по тра зи за по ре клом зна че ња ре чи „остро љан ка“, кон сул то ва-
но је дру го из да ње Српскогрјечника Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа из 
1852. го ди не, у ко јем ни је за бе ле жен овај тер мин. Ме ђу тим, по сто ји 
из ве сна слич ност са из ра зом „Остр вљан ка“ ко ји, пре ма ре чи ма В. Сте-
фа но ви ћа Ка ра џи ћа, озна ча ва ста нов ни цу се ла Остр во код Ло зни це, 
по крај Дри не (СтефановићКараџић 1952: 474). По ред то га, реч „остро-
љан ка“ је ети мо ло шки срод на са ре чи ма „острог“ у зна че њу „го ра“ и 

16 Пле со ви су по ре ђа ни по азбуч ном ре ду.
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„остру га“, што зна чи „ку пи на“ (СтефановићКараџић 1852: 472). Тер мин 
штрољанка ко ји сре ће мо код Ми ли це Или јин и Оли ве ре Мла де но вић, 
не по сто ји у Вуковомрјечнику, ни ти по сто је срод ни тер ми ни ко ји би 
мо гли да ука зу ју на из ве сну слич ност. С дру ге стра не, хр ват ски музи-
чар Фра њо Кса вер Ку хач (1834–1911), у тре ћем то муЈужнословенскијех
попјевки на во ди да је плес острољанкаиме но ван пре ма на зи ву ме ста, 
а да су на тај на чин име но ва ни пле со ви та мо „где се нај ра ди је и најви-
ше пле ше“ (KuHač 1880: 401). У том сми слу мо же се прет по ста ви ти да 
на зив пле са острољанка мо жда во ди по ре кло од то по ни ма (Остру жни-
ца, Остро во или, мо жда, го ра). Ме ло диј ска ком по нен та овог пле са 
(ко ја ово га пу та ни је би ла пред мет ис тра жи вач ког фо ку са), раз ви је ном 
ме ло ди ком ши ро ког оп се га и мар шев ског ме тро рит мич ког устрој ства 
дво дел не ме трич ке по де ле, упу ћу је на цен трал но е вроп ско по ре кло.

С об зи ром на то да се не мо же са си гур но шћу утвр ди ти зна че ње 
на зи ва и по ре кло овог пле са, мо жда бу ду ћа ис тра жи ва ња ар хив ског 
ти па као и ком па ра тив на про у ча ва ња ње го ве му зич ке ком по нен те у 
исто риј ској пе р спек ти ви, мо гу по ну ди ти од го вор на пи та ње о по ре клу 
пле са острољанка, а са мим тим и о по ре клу ки не тич ко-фор мал ног 
ти па колоутри у срп ској пле сној тра ди ци ји. 
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При лог бр. 2
Дивна,Дивна
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При лог бр. 3
Потам,повам
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При лог бр. 4
Жикиноколо
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При лог бр. 5
Костенка



126

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
ваСић, Оли ве ра. „Ко ло у три Кр сти бо ја Су бо ти ћа.“ Истраживања1.ВаљевскаКолу-

бара. Ва ље во: На род ни му зеј, 1984.
ваСић, Оли ве ра. „Основ ни играч ки обра сци Ср би је [Ba sic Dan ce Pat terns of Ser bi a].“ Му-

зикакрозмисао. Збор ник ра до ва че твр тог го ди шњег ску па на став ни ка и са рад ни ка 
Ка те дре за му зи ко ло ги ју у ет но му зи ко ло ги ју. Ур. Ива на Пер ко вић-Ра дак и Дра га на 
Сто ја но вић-Но ви чић. Бе о град: Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2002, 156–177.

ваСић, Оли ве ра. „Играч ки ди ја лек ти се о ских ига ра Ср би је у колу [Dan ce di a lects of Ser bian 
ru ral dan ces per for med in a ko lo].“ Србија.Музичкиииграчкидијалекти.Ур. Ди ми-
три је О. Го ле мо вић. Бе о град: Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2011, 91–178.

илиЈин, Ми ли ца, Оли ве ра Мла де но вић. „На род не игре у око ли ни Бе о гра да.“ Зборник
радова САН.LXXV, књ. 4. Бе о град: Ет но граф ски ин сти тут, 1962.

ЈанКовић, Да ни ца и Љу би ца. НароднеигреI. Бе о град: Еди ци ја ау то ра, 1934.
ЈанКовић, Да ни ца и Љу би ца. „Ти по ви на ших на род них ига ра.“ НароднеигреV. Бе о град: 

Про све та, 1949.
ЈанКовић, Да ни ца и Љу би ца. НароднеигреVI.Бе о град: Про све та, 1951.
ЈанКовић, Да ни ца и Љу би ца. НароднеигреVII.Бе о град: Про све та, 1952.
ЈанКовић, Да ни ца и Љу би ца. НароднеигреVIII.Бе о град: Про све та, 1964.
Милићевић, Ми лан Ђ. КнежевинаСрбија.Бе о град: Др жав на штам па ри ја, 1876.
Милићевић, Ми лан Ђ. КраљевинаСрбија.Бе о град: Др жав на штам па ри ја, 1884.
раКочевић, Се ле на. „Се стре Јан ко вић и Ла ба но ва ки не то гра фи ја.“ Музикологија24 (2018): 

151–172.
раниСављевић, Здрав ко. „Сим бо лич ко зна че ње жан ра ко ло у три у пле сној прак си Ср ба.“ 

ВладоС.Милошевић–етномузиколог,композиторипедагог.Традицијакаоинспи-
рација. Збор ник са на уч ног ску па. Ур. др Со ња Ма рин ко вић и мр Сан да До дик. Ба ња 
Лу ка: Ака де ми ја умјет но сти Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци – Му зи ко ло шко дру штво 
Ре пу бли ке Ср би је, 2011, 557–570.

раниСављевић, Здрав ко. Коло:традиционалниплесуСрбији–формалнииконтексту-
алниаспекти. Бе о град: Фа кул тет му зич ке умет но сти, док тор ска ди сер та ци ја, 2022.

СтефановићКараџић, Вук. Српскирјечник,истумаченнемачкијемилатинскијемрије-
чима.Беч: Штам па ри ја јер мен ског ма на сти ра, 1852.

Karin, Ve sna. „No ve ten den ci je raz vo ja ki ne to gra fi je u Sr bi ji i re gi o nu.“ Етноантрополошки
проблеми 13.3 (2018): 825–840.

KuHač, Fra njo Ksa ver. Južno-slovjenskenarodnepopievke. Vol. 3. Za greb: Ti ska ra i Li to gra fija 
C. Al brec hta, 1880.

Mar ta R. Jan ko vić

Three-step ko lo in the Et hno grap hic and  
Et hnoc ho re o lo gi cal Li te ra tu re un til 1984

Sum mary

Ba sed on the oral tra di tion and re cords of in di vi dual dan ces that are known or can 
be as su med to be long to the for mal type koloutri(three-stepkolo) un til its de fi ni tion in 
the et hnoc ho re o lo gi cal li te ra tu re in 1984, we can con clu de that this for mal type was pre-
sent in dan ce prac ti ce in Ser bia (Prin ci pa lity and King dom) in the se cond half of the 19th 
cen tury, un til the mid-1960s. The in di vi dual dan ces that we re re cor ded in this pe riod are 
as fol lows: аjde,ajde,nane;arapskokokonješte;biserka;Darinokolo;DivnaDivna;
duneranka;еj,davamkažem;Žikinokolo;zaječarka;zeckoparepualisicarotkvu;
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jovančica;kokonješte;kokonjica;kostenka;krupnijamoravka;kukunjica;moravac;mo-
ravka;moravsko;moravčica;novazaječarka;obrenovčanka;oganjgori;oro;ostroljanka;
paležanka;pola;poljanka;potam,povam;prepišora;punamibašča;sitnijamoravka;
starokokonješte;timomo;trgovačkokolo;Hajrušovokolo;šarenokolo;and šu ma din ka. 
The most com mon among the re cor ded dan ces in this pe riod is the dan ce оstroljanka, 
which in the Prin ci pa lity and the King dom of Ser bia was a re pre sen ta ti ve of the Koloutri, 
but over ti me, its re pre sen ta tion dec re a sed to such an ex tent that in the 1960s the dan ce 
be gan to ta ke on the cha rac te ri stics of koloušest(six-stepkolo) and Žikinokolo.

Keywords: et hno co re o logy, La ba no ta tion, Ser bian dan ce, ostroljanka, koloutri
(three-stepkolo).
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UDC 78:050POZORIŠTE”1968/2005”

МО НИ КА Ј. НО ВА КО ВИЋ и ТЕ О ДО РА Н. ТРАЈ КО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град*

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

ИЗ АР ХИ ВА МУ ЗИ КО ЛО ШКОГ ИН СТИ ТУ ТА СА НУ:  
ЧА СО ПИС ПОЗОРИШТЕ (1968–2005)**

СА ЖЕ ТАК: Ча со пис Позориште у из да њу Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом 
Са ду ва жан je сег мент гра ђе по хра ње не у ар хи ву Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. По-
зо ри шна пе ри о ди ка пред ста вља до ку мен те од не из мер ног зна ча ја не са мо за исто ри ју 
по зо ри шта већ и за исто ри ју му зи ке, а то се мо же ви де ти на при ме ру ове пу бли ка ци је. 
Са гле да ва ју ћи до ступ не бро је ве у пе ри о ду од 1970. до 1987. го ди не, на ме ра нам је да 
ука же мо на бо гат са др жај ове гра ђе уз кра так осврт на по је ди не члан ке ко ји пле не сво-
јом са др жај но шћу.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ча со пис Позориште(1968–2005), по зо ри шна пе ри о ди ка, Срп ско 
на род но по зо ри ште у Но вом Са ду (СНП), опе ра, ба лет, дра ма, по зо ри ште у Вој во ди ни.

* * *
По зо ри шна пе ри о ди ка ва жна је не са мо за исто ри ју по зо ри шта већ 

и за исто ри ју му зи ке као сво је вр сно све до чан ство јед ног вре ме на. На 
тo нам ука зу је и пу бли ка ци ја ко ја ће у овом тек сту би ти раз ма тра на 
са на ме ром да да мо увид у гра ђу1 по хра ње ну у Ар хи ву Му зи ко ло шког 
ин сти ту та СА НУ, ве за ну за ча со пис Позориште. По зо ри шни ков че жић 
ка кав је овај лист, пру жа нам мо гућ ност да стек не мо зна ња о јед ном 
за и ста за ни мљи вом вре ме ну, ин фор ми ше мо се о де ша ва њи ма, го сто-
ва њи ма, ме ђу на род ној и ме ђу на ци о нал ној од но сно ме ђу ре пу блич кој 
са рад њи, фе сти ва ли ма, раз мо три мо и упу сти мо се у по ле ми ку о ва жним 
те а тро ло шким и дра ма тур шким пи та њи ма, упо зна мо по зо ри шне али 
и умет ни ке из дру гих гра на умет но сти кроз ин тер вјуе, њи хо ве на пи се 

* monynok@g mail.com; te o do ra.traj ko vic93@gmail.com.
** Ова сту ди ја је ре зул тат ра да на ис тра жи ва њу у окви ру НИО Му зи ко ло шки ин сти тут 

СА НУ ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је (бр. 200176).

1 О још јед ној ва жној пу бли ка ци ји ко ја при па да по зо ри шној пе ри о ди ци, а та ко ђе је део 
Ар хи ва Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ – ча со пи су Co mo e dia, вид. новаКовић 2020: 161–173.
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и при ло ге овој по зо ри шној пу бли ка ци ји, са зна мо не што о ино стра ним 
де ша ва њи ма, стра ним по зо ри шним пу бли ка ци ја ма и, на при мер, присе-
ти мо се оних лич но сти ко је ви ше ни су са на ма, а ко је су сво јим ра дом 
оства ри ле ве ли ки до при нос по зо ри шту.

Ча со пис Позориште има ду гу исто ри ју у не ко ли ко ‘по гла вља’ – 
ње го во об ја вљи ва ње по че ло је де цем бра 1871. го ди не, у из да њу Дру штва 
за Срп ско на род но по зо ри ште. На кон крат ко трај не па у зе, об ја вљи ва ње 
је на ста вље но 1881/82, и тра је све до 1908. го ди не (По зо ри ште 2021: 2).2 
То ком 1909. и 1910. го ди не Позориште, од но сно Новопозориште, уре-
ђу је Јо ван Гр чић (иСто). Бро је ви ли ста ко је ће мо ов де раз ма тра ти при-
па да ју та ко зва ној новојсерији, чи ји су уред ни ци би ли у пе ри о ду од 
1968. до 2005. го ди не Зо ран Јо ва но вић (1968–1977), Звје зда на Ша рић 
(1977–1979), Ми ли ца Осто јић, Мир ко Пет ко вић и Гор да на Тор би ца у 
се зо ни 1979/80, по том Ја сми на Ња ра ди (фе бру ар –мај 1981), Ла зар Ва сић 
(ок то бар 1981. – март 1982) (иСто). Са рад ни ци овог ли ста мно гих су 
во ка ци ја уте ме ље них у раз ли чи тим гра на ма умет но сти и кул тур них 
де лат но сти. Ме ђу лич но сти ма ко је су сво јим при ло зи ма обо га ти ле ову 
пу бли ка ци ју су Сло бо дан Се ле нић, Све тла на Ива но ва, Сми љан Са мец, 
Пе тар Мар ја но вић, Ху го Клајн, Ми ро слав Ра до њић, Лу ка До тлић, Ми-
ло сав Мир ко вић, Тврт ко Ку ле но вић, Слав ко Ћи рић, Ду шан По по вић, 
Бра ни вој Ђор ђе вић, Па вле Сте фа но вић, Ду шан Ми ха лек, Ана Д. Жив-
ко вић, Ве ра Бер до вић, Ми ро слав Ран ков, Ко ста Са вић, Ми ро слав Бе-
ло вић, Ра до слав Ла зић, Иван ка Рац ков, Свен ка Са вић, Вла да По по вић, 
Мир ко Хад на ђев, Мир ко Пет ко вић, Еу ген Гво зда но вић, Ни ко Гор шич, 
Де јан Ми ла ди но вић, Ма ри на Та тић, Бо жи дар Ко ва чек, Бо шко Зе ко вић, 
Ран ко Бе љан ски, Ла сло Ге ролд, Бог дан ка Чер кез, Ге ор гиј Па ро, Свето-
зар Ра до њић Рас, Бо ра Гли шић, Де јан Ми јач, Ми лош Јо ва но вић, Слав ко 
Пен ца, Ми лош Ха џић, Зо ран Ри сто вић, Јо ван ка Бла го је вић, Да рин ка 
Ни ко лић, Дра го љуб Влат ко вић, Ра до слав Ве снић, Иштван Не мет, Дра-
ган Ко са но вић, Ду шан Са бо, Емил Фре лих, Ми лен ко Шу ва ко вић, Зве-
зда на Ша рић, Ми ли ца Зај цев, Ду шан Плав ша, До бри ла Нов ков, Ру долф 
Бру чи, Ва си ли је Ка ле зић и дру ги.

Ка да је реч о по зо ри шној пе ри о ди ци, по пут ча со пи са Сцена или 
Театрон, овај лист је вре дан до ку мент о по зо ри шту – жи вом ор га ни-
зму, ко ји ка рак те ри шу кон стант на про ме на, но ви на, не пре ста ни ток. 
Оби ље те ма у овој пу бли ка ци ји ука зу је на ам би ци о зност уред ни ка и 
са рад ни ка да што пот пу ни је из ве сте о де ша ва њи ма у „ку ћи”, те и у 
све ту – те ме су се раз ви ја ле од оних ве за них нај пре за СНП као ин сти-
ту ци ју, те де ша ва ња у овој по зо ри шној ку ћи, а то ком го ди на у овом ча-
со пи су ши рио се оп сег те ма и оне су по том укљу чи ва ле и: есе ји сти ку; 

2 https://www.snp.org.rs/wp-con tent/uplo ads/2021/03/Po zo ri ste-2021-we b.pd f, 25. 5. 2022.
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те а тро ло ги ју; на уч не ра до ве; ин тер вјуе са ра зним лич но сти ма из Дра-
ме, Опе ре и Ба ле та; из ве шта је са три би на, фе сти ва ла, Ју го сло вен ских 
по зо ри шних ига ра од но сно Сте ри ји ног по зор ја те дру гих ма ни фе ста-
ци ја по пут Су сре та вој во ђан ских по зо ри шта; из ве шта је о по се та ма 
др жав них зва нич ни ка; од лом ке об ја вље них пу бли ка ци ја те при ка зе; 
кри ти ке и кри тич ке освр те на од и гра не пред ста ве; есе је из исто ри је 
СНП-а (ру бри ка „Из на ше про шло сти“), ак ту ел но сти и ве сти из СНП-а 
(ру бри ка „Под на шим кро вом“); ре ди тељ ске освр те на од ре ђе но де ло 
ко је ре жи ра ју; по је ди не тер ми но ло шке освр те у ви ду крат ких реч ни-
ка по зо ри шних тер ми на; пи та ња опе ре и ба ле та; го сто ва ње опер ских 
и ба лет ских умет ни ка; ме ђу на род ну и ме ђу ре пу блич ку раз ме ну са ино-
стра ним ан сам бли ма у окви ру раз ли чи тих про гра ма са рад ње; од лом-
ке драм ских тек сто ва; пре гле де про грам ске ори јен та ци је; раз ма тра ње 
про грам ских пла но ва и пре гле де про те кле се зо не те про гра ма ко ји је 
игран; пу то пи се; при ло ге до пи сни ка из ино стран ства; из ве шта је о до-
бит ни ци ма на гра да и при зна ња; ан ке те за гле да о це и по се ти о це по зо ри-
шта, афор ми зме о по зо ри шту и анег до те о глум ци ма, пи та ња са мо у пра-
вља ња; из ве шта је о из да ва штву СНП-а, ве сти и из ве шта је са до га ђа ја 
и из вед би из дру гих вој во ђан ских по зо ри шта, и мно ге дру ге те ме. 

У Ар хи ву Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ по хра ње но је осам де-
сет де вет бро је ва ча со пи са Позориште (При лог) из пе ри о да од 1970. до 
1987. го ди не. Из при ло же не та бе ле мо же се ви де ти да је ова пу бли ка-
ци ја ин вен та ри са на и сиг ни ра на. Ру бри ке су де фи ни са не са ци љем да 
пру же нај ва жни је по дат ке ве за не за сва ки број ча со пи са. У та бе ли се 
про на ла зе ин фор ма ци је о сиг на ту ри, го ди ни и бро ју из да ња, да ту му 
из ла ска бро ја, као и на по ме ни у ко јој су пре те жно по да ци о бро ју при-
ме ра ка ко ји по сто је у Ар хи ву и о бро ју стра на сва ког по је ди нач ног бро-
ја. Та ко ђе, при ли ком сре ђи ва ња, пра ћен је ре до след го ди на и бро је ва 
у окви ру њих, али је би ло нео п ход но ис пра ти ти и се зо не код оних бро-
је ва код ко јих је то на зна че но. У бро је ви ма ко ји су из ла зи ли од 1983. до 
1987. го ди не, глав ни па ра ме тар за кла си фи ка ци ју био је пра ће ње сезо-
на и бро је ва у окви ру њих. Из ме ђу оста лог, оне се у ча со пи су од та да 
и бе ле же, пре то га не ма ин фор ма ци ја о то ме ко ја је се зо на у то ку. У 
овим из да њи ма из на ве де них го ди на кључ не за раз у ме ва ње хро но ло-
ги је би ле су се зо не јер се го ди не у окви ру њих пре пли ћу, па са мим тим 
не да ју ја сну сли ку ре до сле да бро је ва.

СНП. Ча со пис Позориште ни је био са мо гла си ло СНП-а већ и 
дру гих по зо ри шта на те ри то ри ји Вој во ди не. У том сми слу, лист је ре-
дов но пре но сио ве сти о ма ђар ској дра ми на сце ни На род ног по зо ри шта 
у Су бо ти ци (Sza bad kai Népszínház), по том На род ног по зо ри шта у Сом-
бо ру и На род ног по зо ри шта „То ша Јо ва но вић“ у Зре ња ни ну, за тим по-
зо ри шта у Вр шцу, Но во сад ског по зо ри шта (Újvidéki Színház) и оних у 
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дру гим ме сти ма, те је ре дов но из ве шта вао о го сто ва њи ма ка ко умет-
ни ка дру гих по зо ри шта на сце на ма СНП-а та ко и умет ни ка СНП-а на 
сце на ма ових по зо ри шта. Та ко ђе, на кон уви да у ре пер то ар СНП-а, шта-
ви ше и са др жај ње го вог гла си ла, је сте реч о јед ном по зо ри шту ко је је 
има ло сво је кул тур не по тре бе и ко је је те жи ло то ме да се не са мо 
по ста ви на ма пу Вој во ди не као нај ре ле вант ни ји по зо ри шни цен тар 
већ и да по ста не део европ ске са вре ме не по зо ри шне сли ке. На на сто-
ја ња да се по ве жу са дру гим ан сам бли ма – до ма ћих и ино стра них по-
зо ри шта – ука зу је Пе тар Волк ре чи ма да „по чет ком ше зде се тих го ди-
на пре ста ла [су] го то во сва огра ни че ња у из бо ру де ла, по зо ри шта су у 
Ср би ји мо гла да игра ју по свом из бо ру ко ма де нај ра зли чи ти јих пи са ца, 
сти ло ва и опре де ље ња“ (волК 2000: 61). Уоч љи во је на при ме ру овог 
ча со пи са да је за циљ имао не са мо да из ве шта ва јав ност о де ша ва њи ма 
у СНП-у већ и о дру гим по зо ри шти ма Ср би је, и, на по слет ку, о по зо ри-
шним де ша ва њи ма у све ту. Тој отво ре но сти, сна зи и ак ту ел но сти СНП-а 
те жи ла су и дру га по зо ри шта (волК 2000: 63).

Ме ђу ре пу блич ка и ме ђу на род на са рад ња. Има ју ћи у ви ду да су 
ово би ле го ди не плод не са рад ње, ка ко на ме ђу ре пу блич ком та ко и на 
ме ђу на род ном ни воу, чи та о ци су пу тем Позориштамо гли да пра те 
то ко ве и ре зул та те ових са рад њи из ме ђу по зо ри шта, да се упо зна ју са 
вр хун ским умет нич ким име ни ма та да шњи це, те се ин фор ми шу о но-
вим умет нич ким ли ци ма на опер ској и ба лет ској сце ни. Члан ке та ко 
мо же мо да свр ста мо у ма ње гру пе, пре ма њи хо вој те ма ти ци, на оне 
ко је се ти чу а. ис так ну тих умет ни ка из раз ли чи тих бран ши, по себ но 
опе ре и ба ле та; б. ме ђу ре пу блич ких и ме ђу на род них го сто ва ња и 
в. ме ђу ре пу блич ких и ме ђу на род них раз ме на из ме ђу по зо ри шних ин-
сти ту ци ја. По ред стра них умет ни ка ко ји су го сто ва ли у Ју го сла ви ји – 
као на при мер пр ва ци со вјет ске ба лет ске умет но сти (иванова 1970: 9) 
или опер ски пе ва чи по пут Та ма ре Ми ла шки не, Вла ди ми ра Атлан то ва 
(ПоПовић 1971, бр. 3–4: 19), Ма ри је Ке ре сте ци, Зу ра ба Ан џа па рид зеа 
(ПоПовић 1971, бр. 7: 12), Хен дри ка Кру ма (ПоПовић 1971, бр. 8: 7), 
Ни ко лае Хар леа, Пје ра Ка лу чи ли ја, Ти та Го би ја (ПоПовић 1972, бр. 1: 
12–13), Ма ри ја дел Мо на ка, Фран ка Ко ре ли ја, Ђу зе пеа ди Сте фа на, 
Ни ко ла ја Ге де (ПоПовић 1972, бр. 2: 8–9), Јев ге ни је Ми ро шни чен ко 
(ПоПовић 1972, бр. 6: 12), Ок та ва Ени га ре скуа (ПоПовић 1973, бр. 6: 12), 
умет ни ка Се ге дин ске опе ре (ХаднаЂев 1973, бр. 3: 14), за тим и умет-
ни ка Те ми швар ске опе ре (ХаднаЂев 1974, бр. 10: 14–15) – го сти сце не 
Опе ре СНП-а би ли су и На да Си ри шће вић, Рад ми ла Ба ко че вић (По
Повић 1972, бр. 9–10: 13), Мил ка Сто ја но вић (ПоПовић 1974, бр. 5: 19), 
Сто јан Сто ја нов (ПоПовић 1975, бр. 4: 11) и мно ге дру ге умет нич ке 
лич но сти. СНП има ло је при ли ку да уго сти, на при мер, не мач ку путу-
ју ћу опе ру De utsche Gastspi lo per из Бер ли на (ПоПовић 1972, бр. 7: 9) и 
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ба лет ски ан самбл не мач ке Др жав не опе ре из Бер ли на (ХаднаЂев 1974, 
бр. 4: 10). Ни шта ма ње им пре си ван је и број на ших опер ских и ба лет-
ских умет ни ка ко ји су има ли при ли ку да го сту ју на раз ли чи тим по зор-
ни ца ма све та – Опе ра СНП-а је има ла при ли ку да го сту је у Мо де ни 
(анон. 1974: 5) и Ка и ру (анон. 1975: 7), док су, на при мер, со ли сти 
Ба ле та СНП-а Ве дра на Осто јић и Злат ко Па нић го сто ва ли на сце ни 
Ки ров ског те а тра3 у окви ру сту диј ског бо рав ка са ци љем струч ног 
уса вр ша ва ња (КрчМар 1985/86: 18–19).

Са мо у пра вља ње, дру штве на и дру га пи та ња. Ипак, ве ћи број 
го сто ва ња ино стра них умет ни ка у од но су на го сто ва ња на ших умет-
ни ка (не укљу чу ју ћи сту диј ске бо рав ке у ино стран ству) ука зи вао је на 
про бле ме ван сце не – на нео ства ре не ци ље ве ју го сло вен ске кул тур не 
по ли ти ке ка да је по зо ри ште у пи та њу, а ко ји ма се ак тив но те жи ло. Су-
ми ра ју ћи ре зул та те, под се ћа ју ћи на ци ље ве, те жње и ви до ве ин тен зив-
не по зо ри шне са рад ње, про фе сор Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду 
и пред сед ник Сек ци је за кул ту ру и умет ност По кра јин ске кон фе рен ције 
ССРН Вој во ди не Бо жи дар Ко ва чек, у свом тек сту „О ме ђу на ци о нал ној 
и ме ђу на род ној по зо ри шној са рад њи“, на гла ша ва да:

као што кул ту ра ма на род но сти наш си стем са мо у прав ног со ци ја ли зма 
отва ра пу не мо гућ но сти рав но прав ног и рав но мер ног раз во ја, та ко је и 
по зо ри шна са рад ња ме ђу на ро ди ма и на род но сти ма на ше зе мље би тан 
осло нац на ше оп ште кул тур не по ли ти ке [...] Го сто ва ња и ре пер то ар су 
два основ на под руч ја на ше ме ђу на род не са рад ње. У по гле ду пред ста ва 
и по је ди нач них го сто ва ња, мо же се ре ћи да ми још увек ви ше при ма мо 
но што да је мо. То ни је са свим у скла ду са на шим на сто ја њем да кул ту ра 
са мо у прав не со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је до би је што ши ри од јек у све ту 
(1978: 5–6).

Раз ло зи због ко јих ни је до шло до ши рег од је ка не ће би ти пред мет 
раз ма тра ња у овом ра ду. Ипак, симп то ма ти чан је рас ко рак из ме ђу иде-
је во ди ље ка ква је би ла са мо у прав ни со ци ја ли зам и ње не ре а ли за ци је 
ко ју Ко ва чек под вла чи. Со ци ја ли стич ки са мо у прав ни си стем и ју го сло-
вен ско дру штво, ка ко то уо ча ва му зи ко ло шки ња Ва ња Спа сић, би ли 
су у асин хро ни за ци ји, јер је са мо у пра вља ње „пре вас ход но де фи ни са-
но као об лик про из вод них од но са у ко ји ма рад ни чо век до би ја пра во 
да ути че на сред ства, усло ве и пло до ве сво га ра да. Ова кав об лик про-
из вод них од но са при ме њен је у при вред ним пред у зе ћи ма, а ка сни је 
је пре у зет као мо дел упра вља ња/ор га ни зо ва ња ин сти ту ци ја у кул ту ри“ 
(2021: 43), што се од но си ло и на по зо ри шну де лат ност. Са мо у пра вља-
ње, као што је су ге ри сао Ко ва чек у свом из ла га њу, би ло је ви та лан део 

3 Да нас по знат као Ма рин ски те а тар (рус. Ма ри ин ский те а тр).



ра да у Ју го сла ви ји, те сно по ве зан са мно гим дру штве ним пи та њи ма 
ко ја су се на ме та ла у про це су фор ми ра ња кул тур не све сти на ро да, што 
зна чи да се раз ми шља ло о на ред ним ко ра ци ма у свр ху ње ног оствари-
ва ња и об ли ко ва ња. У ча со пи су је по себ на па жња би ла по све ће на и 
од но су из ме ђу по зо ри шта и дру штва ко ји се не го вао кроз раз ли чи те 
про гра ме и под сти цао кроз удру же ни рад те обра зо ва ње у ви ду пе да-
го шке са рад ње из ме ђу шко ла и по зо ри шта; јав ност је би ла оба ве ште на 
о но во сти ма и из ве шта ји ма са сед ни ца, са ста на ка од бо ра, ре ше њи ма, 
пла но ви ма, ор га ни зо ва не су рад не ак ци је, рад по зо ри шних умет ни ка 
са за јед ни цом, на сто ја ње да се раз го ва ра са по зо ри шним рад ни ци ма 
иза ку ли са (сце но гра фи ма, ко сти мо гра фи ма, обу ћа ри ма, тех нич ким 
осо бљем и др.), спро во ђе ње ан ке та са пу бли ком или по је ди ним чла но-
ви ма пу бли ке у ци љу са зна ва ња ње ног уку са или укљу чи ва ња јав но сти 
у фор ми ра ње ре пер то а ра, а за па же на је и бри га за раз ли чи те де мо граф-
ске сло је ве дру штва, од де це пред школ ског и школ ског уз ра ста, пре ко 
сту де на та до пен зи о не ра. Та ко ђе, ча со пис Позориште из ве шта вао је 
о зва нич ним по се та ма Јо си па Бро за Ти та и ње го ве су пру ге Јо ван ке Броз 
ко ји су 30. ма ја 1970. го ди не по се ти ли пет на е сто Сте ри ји но по зор је 
(анон. 1970: 1–2) те при су ство ва ли пред ста ви СелоСакуле,ауБанату 
пи сца Зо ра на Пе тро ви ћа, у ре жи ји Ди ми три ја Ђур ко ви ћа (иСто). По-
во дом те по се те, по кре ну то је пи та ње про јек то ва ња и из град ње но ве 
згра де СНП-а у Но вом Са ду, а Од лу ка о фи нан си ра њу из град ње згра-
де СНП-а до не та је 13. и 14. ју ла 1971, чи ме је на чи њен ва жан ко рак у 
исто ри ји СНП-а (ранКов 1971: 10) афир ми шу ћи зна чај по зо ри шта за 
дру штво. Ти то је по но во по се тио по зо ри ште 14. но вем бра 1975. ра ди 
при су ство ва ња из во ђе њу сцен ског ора то ри ју ма Јама Ни ко ле Хер ци го ње 
у ре жи ји Де ја на Ми ла ди но ви ћа (аладић 1975: 1–2). Овим из во ђе њем 
ди ри го вао је Ми о драг Ја но ски, а со ли сти Опе ре СНП-а, но си о ци уло-
га, би ли су Ире на Да во сир Ма та но вић, Аран ка Хер ћан Бо дрич, Вла дан 
Цве јић, Ду шан Бал тић и Ру долф Не мет, те ре ци та то ри Зла та Ђу ри шић, 
Мир ко Пет ко вић и То ма Јо ва но вић (иСто). По зо ри ште је упри ли чи ло 
све ча ну ака де ми ју 1977. у окви ру два де сет дру гог Сте ри ји ног по зор ја, 
са на ме ром да обе ле жи дво стру ки ју би леј пред сед ни ка Ти та (ниКолић 
1977: 2; шарић 1977: 1). Про грам све ча не ака де ми је овог Сте ри ји ног 
по зор ја об у хва тао је „сцен ски при каз ода бра них од ло ма ка из Ти то вих 
го во ра и чла на ка о те о ри ји и прак си со ци ја ли стич ке ре во лу ци је и бор-
би за из град њу со ци ја ли зма и из бор по е зи је са вре ме них ју го сло вен ских 
пе сни ка“ (ниКолић 1977: 2). Из бор го во ра ко ји су чи ни ли сцен ски при каз 
у ре жи ји Ми лен ка Ма ри чи ћа на пра вио је Му ха рем Пер вић, уз прат њу 
Сим фо ниј ског ор ке стра Ра дио-те ле ви зи је Бе о град под упра вом Младе-
на Ја гу шта, ко ји су овом при ли ком из ве ли Сим фо ни ју бр. 3 у Ес-ду ру, 
оп. 55 – Ероику Лу дви га ван Бе то ве на (иСто). Ча со пис је из ве стио да су 
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се од те го ди не све ма ни фе ста ци је у окви ру Сте ри ји ног по зор ја од ви-
ја ле под по кро ви тељ ством пред сед ни ка Ре пу бли ке Јо си па Бро за Ти та 
(иСто). По во дом ве сти о ње го вој смр ти, ча со пис Позориште пре нео 
је и из ве штај са ко ме мо ра тив ног ску па дру штве но по ли тич ких ор га ни-
за ци ја САП Вој во ди не и СНП-а, а об ја вљен је и при го дан текст ко ји је 
пред ста вио ре тро спек ти ву по се та (алиМПић 1980: 1–2; М. К. 1980: 3).

Пор тре ти. Лик и де ло по зо ри шног умет ни ка оста вља мно го тра-
га на ‘да ска ма ко је жи вот зна че’. С тим у ве зи, у овом ли сту мо же се 
про на ћи ри зни ца о умет ни ци ма ко ји су сво јим ра дом до при не ли бо-
гат ству по зо ри шног жи во та у Ср би ји. То се од но си на глум це, пе ва че, 
ба лет ске игра че, ди ри ген те, али и на оне ко је не ви ди мо ди рект но на 
сце ни, а без њих пред ста ве не би мо гле да се игра ју – ком по зи то ре, 
ре ди те ље, ко сти мо гра фе, шмин ке ре и дру ге ва жне са рад ни ке. Кроз 
пред ста вља ње умет ни ка, ка ко до ма ћих та ко и ино стра них, чи та о ци 
овог ча со пи са мо гли су да се упо зна ју са жи во том али и ра дом по је-
ди них умет ни ка, са њи хо вим про фе си о нал ним те жња ма, ам би ци ја ма 
и же ља ма, цр ти ца ма из при ват ног жи во та итд. С тим у ве зи, у ча сопи-
су се уо ча ва не ко ли ко раз ли чи тих фор ми кроз ко је су умет ни ци пред-
ста вље ни: у фор ми а. ски це за пор трет; б. прет пре ми јер них и дру гих 
раз го во ра; в. ин тер вјуа/раз го во ра са лич но шћу; г. In me mo ri am-а д. при-
год них тек сто ва за од ре ђе ну го ди шњи цу (ро ђе ња, смр ти, про сла ве го-
ди шњи це ра да и сл.). 

Из не пре глед ног мо ра раз го во ра са раз ли чи тим по зо ри шним али 
и ван по зо ри шним са рад ни ци ма, ов де из два ја мо са мо по је ди не при ло ге 
у ци љу пред ста вља ња ра зно вр сно сти на по љу ин тер вју и са них лич но-
сти ко је овај лист со бом до но си. Из два ја ње по је ди них тек сто ва би ло 
је ну жно, има ју ћи у ви ду да су пор тре ти и ски це за пор тре те ве о ма за-
сту пље не ру бри ке ко је до но се по дат ке о зна чај ним лич но сти ма ко је 
су обе ле жи ле по зо ри шни, али и ши ре, кул тур но у мет нич ки жи вот у 
Ср би ји. Јед ним та квим при ло гом пред ста вљен је пор трет Ру дол фа 
Бру чи ја (Плавша 1979: 6). Ње гов лик је ‘ски ци ран’ у тек сту „Пор трет 
ди рек то ра Опе ре СНП-а“, али се у ње му не го во ри ис кљу чи во о Бру чи-
је вој уло зи и са мом ра ду у по зо ри шту, већ је при ка зан Бру чи јев жи вот 
од нај ра ни јих да на до тре нут ка у ком је текст об ја вљен. Ау тор да је био-
граф ске по дат ке о да ту му и ме сту ро ђе ња, шко ло ва њу, уса вр ша ва њу 
и ак це нат ста вља на Бру чи јев ком по зи тор ски опус, са освр том на не ке 
стил ске цр те ње го вог ства ра ла штва. По ред то га, го во ри и о свим пољи-
ма где је Бру чи ра дио и у ко ји ма се успе шно оства рио – као ко ре пе ти-
тор, ди ри гент и про фе сор. Још не ке ва жне ин фор ма ци је огле да ју се у 
при ка зу на гра да и јав них при зна ња ко је је овај ком по зи тор до био то-
ком свог ра да. Из тек ста се ви ди на ме ра да се пор трет јед не лич но сти 
не при ка же ис кљу чи во кроз су во пар не би о граф ске по дат ке, већ да се 
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чи та лач кој пу бли ци по ну ди и струч но ми шље ње ау то ра у ин тер пре-
ти ра њу по да та ка као и ства ра ла штва лич но сти са ко јом се раз го ва ра 
и о ко јој се ски ци ра пор трет (иСто). Та кви тек сто ви су ве о ма вре дан 
из вор ин фор ма ци ја, за то што у број ним слу ча је ви ма мо гу до пу ни ти 
са зна ња о не чи јем жи во ту и ства ра ла штву.

Не ки од ве о ма дра го це них раз го во ра ко ји се мо гу про на ћи у По-
зоришту су ре а ли зо ва ни са: Ду ша ном Ра ди ћем (анон. 1985/1986: 4), 
Дра гу ти ном Го сту шким (Савић 1974, бр. 9: 10), Па влом Сте фа но ви ћем 
(Савић 1974, бр. 10: 19), Де ја ном Ми ја чем (ПоПовић 1974: 4), Сте вом 
Жи го ном (ниКолић 1980: 9), Ру дол фом Бру чи јем (анон. 1980: 18), Љу-
би цом Ра ва си (Савић 1974: 9), Ми ло ра дом Па ви ћем (ПоПовић 1974: 5), 
Мла де ном Ја гу штом (лаЗин 1983/1984: 13), Љу би во јем Ршу мо ви ћем 
(ПоПовић 1972: 2) и мно гим дру гим лич но сти ма срп ске умет нич ке и 
на уч не сце не. На рав но, са овим умет ни ци ма се ви ше пу та раз го ва ра-
ло, те је чи та лац мо гао да пра ти ток њи хо ве ка ри је ре, са зна за ва жне 
про јек те, или не ке по је ди но сти ве за не за од ре ђе ни до га ђај. Та ко су 
чи та о ци, на при мер, има ли при ли ке да са зна ју ‘из пр ве ру ке’ – раз го-
во ра – са ре ди те љем Же ли ми ром Жил ни ком и ком по зи то ром Пре дра гом 
Вра не ше ви ћем по је ди но сти и иде је иза Гастарбајтеропере. Гастар-
бајтеропера до шла је до стра ни ца ча со пи са Позориште у фор ми 
прет пре ми јер ног раз го во ра као ан ти ци па ци је са ме пре ми је ре. У овом 
ве о ма за ни мљи вом раз го во ру, по ле ми ше се о то ме ка ко је ко мад ком-
по но ван и у ко јој је фор ми на пи сан, ка ква је функ ци ја му зи ке у ко ма-
ду, о стил ским цр та ма и дру гим за ни мљи во сти ма ве за ним за де ло. У 
на ред ним бро је ви ма, чи та лац је мо гао да са зна ка кав је био кри тич ки 
при јем овог де ла, као и ре цеп ци ја пу бли ке. Прет пре ми јер ни раз го во ри 
би ли су из у зет но ва жни не са мо као ин фор ма ци ја о пла ни ра ној по став-
ци, го сто ва њу или кон цер ту, већ и као на ја ва до га ђа ја и по вод да се 
раз го ва ра са ау то ри ма про јек та и пру жи пу бли ци ‘пред зна ње’ пре не го 
што кро че у по зо ри ште. Упра во због то га што је пред ста вљао но ва 
де ла, пра тио ре цеп ци ју пу бли ке и об ја вљи вао раз го во ре са уче сни ци ма 
про јек та, овај ча со пис је вред но све до чан ство вре ме на, што га чи ни 
зна чај ним из во ром за про у ча ва ње по зо ри шног жи во та.

По ред In me mo ri am-а, нај че шће пи са них по во дом пре ми ну лих са-
вре ме ни ка, мо гу се про на ћи тек сто ви по во дом обе ле жа ва ња го ди шњи-
це смр ти ре ле вант них лич но сти ко је су за со бом оста ви ле ду бок траг 
у кул тур но-умет нич кој исто ри ји, те због тог до при но са за слу жу ју да 
бу ду упам ће не. Та ко се у јед ном бро ју из 1970. про на ла зи спо мен о срп-
ском ком по зи то ру, ме ло гра фу и пе да го гу Иси до ру Ба ји ћу (1878–1915) 
(ћирић 1970: 13) ко ји је на пи сао ње гов уче ник др Слав ко Ћи рић. Ау тор 
у тек сту, по ред би о граф ских по да та ка ко је на во ди, ево ци ра успо ме не 
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из вре ме на ка да је по чео да по ха ђа гим на зи ју у ко јој је Ба јић био про-
фе сор. О Ба ји ћу го во ри као о пре да ва чу, као о лич но сти, те ње го вом 
од но су пре ма уче ни ци ма и пе да го шком ра ду. По себ но пи ше о го ди на ма 
од 1910. до 1912. и де ли ма ко ја је у том пе ри о ду Ба јић ком по но вао. Како 
на во ди: „За слу ге Иси до ра Ба ји ћа су нео спор но ве ли ке и он би ве ро ват-
но мно го и ви ше дао да ни је ре ла тив но млад умро“ (ћирић 1970: 13). 
Из ово га се ви ди да су ре дак ци ја ча со пи са и ау то ри при ло га схва та ли 
зна чај очу ва ња се ћа ња на за па же не лич но сти ко је су да ле до при нос 
кул тур ној исто ри ји у Ср би ји.

Есе ји сти ка. Стра ни це Позориштаоби лу ју есе ји сти ком, на уч ним 
ра до ви ма и по ле ми ка ма са окру глих сто ло ва, као и есе ји ма о ва жним 
те а тро ло шким те ма ма, би ло да су те по ле ми ке под стак ну те од ре ђе ним 
из вед ба ма или но вим есте тич ким, дра ма тур шким или ре ди тељ ским 
на сто ја њи ма. На ро чи то као есе ји сте тре ба ис та ћи Мир ка Хад на ђе ва 
и Мир ка Пет ко ви ћа, ко ји су сво јим при ло зи ма обо га ти ли стра ни це 
овог ли ста.

Мир ко Хад на ђев (1925–1997) био је опер ски пе вач, бас. Ро ђен је 
у Ста ром Бе че ју и, као де те из тр го вач ке по ро ди це, основ ну шко лу и 
гим на зи ју је по ха ђао у свом род ном гра ду. Фа кул тет ско обра зо ва ње 
за по чео је у Бо го сло ви ји у Срем ским Кар лов ци ма, али га је пре ки нуо 
због ра та 1941. го ди не. Ме ђу тим, у школ ској 1943/44. го ди ни по ха ђао 
је Му зич ки кон зер ва то ри јум у Но вом Са ду, а то ком 1944. се као со ли-
ста при кљу чио ди ви зиј ској кул тур но-умет нич кој еки пи КНОЈ-а са 
ко јом је кон цер ти рао по це лој, тек осло бо ђе ној, др жа ви. Шко ло ва ње 
је на ста вио на Му зич кој ака де ми ји (са да Фа кул те ту му зич ке умет но-
сти) у Бе о гра ду и ди пло ми рао 1949. у кла си Ни ко ле Цве ји ћа. Исте 
го ди не по стао је члан Опе ре СНП-а, као ту мач и но си лац уло га ба сов-
ског фа ха. Био је сти пен ди ста СНП-а и уса вр ша вао се у Бе чу, Ми ла ну 
и Па ри зу. У сво јој со ли стич кој ка ри је ри, ис та као се ве ли ким бро јем 
опер ских ро ла (пре ко че тр де сет), а не ке од њих су: Бо рис (БорисГоду-
нов), Ме фи сто (Фауст), Фи га ро (Фигароваженидба), Кон чак (КнезИгор), 
Га зда Мар ко (Еросоногасвијета), Мар ко Кра ље вић (Милошеваже-
нидба), Спа ра фу чи ле (Риголето), Гре мин (ЕвгенијеОњегин), Ду жде од 
Мле та ка (КнезодЗете). На кон со ли стич ке ка ри је ре, Хад на ђев је ра дио 
као по моћ ни ре ди тељ Опе ре СНП-а од 1972. до 1975. го ди не. Ис та као 
се и као во кал ни пе да гог у Сред њој му зич кој шко ли „Иси дор Ба јић“. 
На пу стив ши Опе ру 1967. го ди не, за по слио се као про фе сор му зич ког 
обра зо ва ња у Основ ној шко ли „Јо ван По по вић“ у Но вом Са ду, а од 1975. 
до 1985. био је ре дов ни про фе сор тех ни ке гла са на Ака де ми ји умет но-
сти у Но вом Са ду. За по твр ду свог ра да, Хад на ђев је при мио на гра ду 
ГИ О АПВ-а 1950, на гра ду Удру же ња му зич ких умет ни ка Ср би је 1957. 
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и Ок то бар ску на гра ду Но вог Са да 1978. го ди не. Пре ми нуо је у Но вом 
Са ду и са хра њен је у по ро дич ној гроб ни ци у Ста ром Бе че ју.4

По ред со ли стич ке и пе да го шке ка ри је ре, Хад на ђев се ис та као и 
као вр ло пло дан пи сац. Пи сао је сту ди је и члан ке, нај ви ше за лист 
Позориште, али и за Дневник и Нашусцену. По ред то га, из ра дио је и 
при руч ник за уче ни ке пе ва ња. Овом при ли ком, фо ку си ра ће мо се на 
ње го ве тек сто ве ко ји су об ја вље ни у ча со пи су Позориште, а у ко ме се 
ње гов нај ве ћи до при нос огле да у те ма ма ко је се ти чу опе ре и ба ле та. 
С об зи ром на то да су, ка ко је већ ре че но на по чет ку ра да, у ча со пи су 
Позориште за па же не ра зно вр сне ка те го ри је, а да је Хад на ђев био опер-
ски пе вач, ло гич но је да су ње го ви члан ци нај ви ше по кри ли те ме опе-
ре, ка ко опер ских пред ста ва, та ко и све га дру гог у уској ве зи са опе ром 
– опер ске ку ће (ХаднаЂев 1974: 12–13), при ка зи до ма ћих и ино стра них 
опе ра (ХаднаЂев 1978: 16), пор тре ти опер ских умет ни ка, го сто ва ња 
опер ских умет ни ка у но во сад ској опе ри (ХаднаЂев 1976: 6), али и пу-
то ва ња до ма ћих из во ђа ча-пе ва ча у ино стран ство, из ве шта ји са опер-
ских пре ми је ра (ХандаЂев 1975: 8), пи та ња во кал не на у ке и во кал не 
пе да го ги је (ХаднаЂев 1975: 10), пе вач ке пси хо ло ги је (ХаднаЂев 1975: 
9) и мно ге дру ге те ме. Хад на ђе ву ни те ме ве за не за ба лет ни су би ле 
стра не. Ње го ва де лат ност на овом по љу ни је бо га та као, на при мер, 
Љи ља не Ми шић (ЕнциклопедијаСНП5), али је не тре ба ни за не ма ри ти. 
Из ве шта вао је о ба лет ским пре ми је ра ма (ХаднаЂев 1975: 8) и го сто-
ва њи ма ба лет ских умет ни ка и тру па из чи та вог све та (ХаднаЂев 1975: 
12), што је сва ка ко би ла атрак тив на те ма, с об зи ром на то да је пе ри од 
у ком је Хад на ђев пи сао био вр ло пло до но сан на по љу го сто ва ња, како 
на ших умет ни ка та ко и ино стра них. 

Ми ро слав Мир ко Пет ко вић (1935–1998), драм ски глу мац, сли кар, 
пи сац и есе ји ста, ро ђен је у Бе о гра ду где је и сту ди рао на По зо ри шној 
ака де ми ји (да на шњем Фа кул те ту драм ских умет но сти) од 1955. до 
1959, као и на од се ку за свет ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Бе о гра ду (ЕнциклопедијаСНП6). Го ди не 1957. осни ва тру пу По зо ри-
ште на за пад ном Вра ча ру за јед но са Сло бо да ном Али гру ди ћем, Вла дом 
По по ви ћем, Бран ком Пе трић и Бо дом Мар ко ви ћем (Савић, ПетКовић 

4 „Хад на ђев, Мир ко.“ ЕнциклопедијаСрпскогнародногпозоришта. Но ви Сад. https://
www.snp.org.rs/en ci klo pe di ja/?p=4518; „Had na đev, Mir ko.“ U: Leksikonjugoslavenskemuzike1. 
A–Ma. Ured. Kre ši mir Ko va če vić. Za greb: Ju go sla ven ski lek si ko graf ski za vod „Mi ro slav Kr le ža“, 
1984, 303.

5 Љи ља на Ми шић (рођ. 1938) ба лет ски је пе да гог-ре пе ти тор. Од 1975. ак тив но пи ше 
за лист Позориште. Де таљ ни је у: „Ми шић, Љи ља на.“ ЕнциклопедијаСрпскогнародногпозо-
ришта. Но ви Сад. https://www.snp.org.rs/en ci klo pe di ja/?p=7391.

6 „Пет ко вић, Ми ро слав – Мир ко.“ ЕнциклопедијаСрпскогнародногпозоришта. Но ви 
Сад. https://www.snp.org.rs/en ci klo pe di ja/?p=8621.
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1978: 9). На жа лост, тру па је би ла крат ког ве ка. Пре не го што је по стао 
члан Дра ме СНП-а, био је ан га жо ван у На род ном по зо ри шту у Ни шу, 
а де ве де се тих го ди на по вре ме но је био ан га жо ван и у На род ном по зо-
ри шту у Бе о гра ду (Театрослов7). Ипак, нај ве ћи део сво је глу мач ке ка-
ри је ре про вео је у СНП-у у Но вом Са ду. У то ку тог ан га жма на, ак тив-
но је пи сао за лист Позориште. Пи шу ћи при ло ге за стал ну ру бри ку 
„Ма ли есеј“, об у хва тио је мно штво те ма ко је се ти чу умет но сти глум ца, 
глу мач ког ди ја па зо на (ПетКовић 1978: 11), од но са глум ца и вре ме на 
(ПетКовић 1976: 2), по том са вре ме но сти (ПетКовић 1975: 8), по зо ри шта 
и дру штва (ПетКовић 1979: 11), по зо ри шне кри ти ке (ПетКовић 1976: 8), 
пре ко ме ди та ци ја на те му осе ћа ја сти да на сце ни (ПетКовић 1974: 2), 
не у са гла ше них кри те ри ју ма за из бор де ла на ре пер то а ру (ПетКовић 
1978: 9), па све до про ми шља ња о вла сти уоп ште (ПетКовић 1981: 7). 
Сво јом, ка ко је сам на звао, „сит ном по зо ри шном есе и сти ком“ (Савић, 
ПетКовић 1978: 9), по ку шао је да од го во ри на ова пи та ња. Иа ко је, по-
пут Хад на ђе ва, пре вас ход но био по све ћен пи та њи ма ве за ним за сво ју 
при мар ну во ка ци ју, ра спон те ма и ње го вих по зо ри шних раз ми шља ња 
ука зу ју да је реч о умет ни ку спе ци фич ног све то на зо ра и ин кли на ци-
је да што пот пу ни је про ник не у по зо ри ште као фе но мен. У раз го во ру 
са Ко стом Са ви ћем је то по твр дио и сам ау тор ка да је ре као „ја по зо ри-
ште сма трам сво јим при ват ним жи во том а при ват ни жи вот по зо ри-
штем“ (Савић, ПетКовић 1978: 9).

*
Свр ха овог ра да би ла је пре до ча ва ње не ис ко ри шће ног по тен ци ја ла 

ко ји по зо ри шна пе ри о ди ка има као на уч ни из вор, не са мо за те а тро-
ло ге, дра ма тур ге, ре ди те ље и дру ге по зо ри шне рад ни ке не го и за му-
зи ко ло ге, књи жев ни ке и ши ру на уч ну јав ност. С тим у ве зи, циљ овог 
ра да био је да се под стак не ди ја лог о ва жним те ма ма ко је су ак ту ел не, 
а ко је су пре ла ма не кроз при зму ли ста Позориште, чи јем – не са мо 
умет нич ком већ и про фе си о нал ном до ку мен та ри зму – тре ба да те жи мо.

КО РИ ШЋЕ НИ ИЗ ВО РИ И ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
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Чп-5 Год. ХХХVIII, број 9 Понедељак, 31. мај 1971. 1 примерак, 16 стр.
Чп-6 Год. ХХХVIII, број 10 Уторак, 15. јун 1971. 1 примерак, 17 стр. +  

3 стр. : Културни цен-
тар НС, Centroturist NS, 

Инст. за спољну  
трговину БГД

Чп-7 Год. ХХХIХ, број 1 Среда, 29. септембар 1971. 2 примерка, по 16 стр.
Чп-8 Год. ХХХIХ, број 2 Уторак, 19. октобар 1971. 1 примерак, 16 стр.
Чп-9 Год. ХХХIХ, број 3–4 Уторак, 7. децембар 1971. 1 примерак, 20 стр.
Чп-10 Год. ХХХIХ, број 5 Субота, 29. јануар 1972. 1 примерак, 16 стр.
Чп-11 Год. ХХХIХ, број 6 Понедељак, 28. фебруар 1972. 1 примерак, 16 стр.
Чп-12 Год. ХХХIХ, број 7 Четвртак, 16. март 1972. 1 примерак, 16 стр.
Чп-13 Год. ХХХIХ, број 9–10 Субота, 3. јун 1972. 1 примерак, 20 стр.
Чп-14 Год. ХL, број 1 Петак, 22. септембар 1972. 1 примерак, 20 стр.
Чп-15 Год. ХL, број 2 Недеља, 22. октобар 1972. 1 примерак, 16 стр.
Чп-16 Год. ХL, број 6 Субота, 17. фебруар 1973. 1 примерак, 16 стр.
Чп-17 Год. ХL, број 10 Субота, 16. јун 1973. 1 примерак, 16 стр.
Чп-18 Год. ХLI, број 3 Среда, 21. новембар 1973. 1 примерак, 16 стр.
Чп-19 Год. ХLI, број 4 Уторак, 18. децембар 1973. 1 примерак, 20 стр.
Чп-20 Год. ХLI, број 7 Понедељак, 25. март 1974. 2 примерка, по 20 стр.
Чп-21 Год. ХLI, број 9 Понедељак, 27. мај 1974. 2 примерка, по 20 стр.
Чп-22 Год. ХLI, број 10 Субота, 29. јун 1974. 2 примерка, по 20 стр.
Чп-23
Чп-24 Год. ХLII, број 1 Понедељак, 30. септембар 1974. 2 примерка, по 20 стр.
Чп-25 Год. ХLII, број 2 Среда, 30. октобар 1974. 1 примерак, 20 стр.
Чп-26 Год. ХLII, број 3 Понедељак, 25. новембар 1974. 1 примерак, 16 стр.
Чп-27 Год. ХLII, број 4 Субота, 21. децембар 1974. 1 примерак, 16 стр.
Чп-28 Год. ХLII, број 5 Четвртак, 24. јануар 1974. 1 примерак, 20 стр.

Год. ХLII, број 6 Четвртак, 28. фебруар 1974. 1 примерак, 20 стр.
Чп-29 Год. ХLII, број 5 Петак, 17. јануар 1975. 2 примерка, по 20 стр.
Чп-30 Год. ХLII, број 6 Недеља, 16. фебруар 1975. 1 примерак, 16 стр.
Чп-31 Год. ХLII, број 7 Уторак, 18. март 1975. 1 примерак, 16 стр.
Чп-32 Год. ХLII, број 8 Уторак, 15. април 1975. 1 примерак, 20 стр.
Чп-33 Год. ХLII, број 9 Петак, 9. мај 1975. 1 примерак, 20 стр.
Чп-34 Год. ХLII, број 10 Уторак, 24. јун 1975. 1 примерак, 20 стр.
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Чп-35 Год. ХLIII, број 1 Уторак, 30. септембар 1975. 1 примерак, 16 стр.
Чп-36 Год. ХLIII, број 2 Петак, 31. октобар 1975. 1 примерак, 16 стр.
Чп-37 Год. ХLIII, број 3 Четвртак, 27. новембар 1975. 2 примерка, по 16 стр.
Чп-38 Год. ХLIII, број 4 Петак, 26. децембар 1975. 2 примерка, по 16 стр.
Чп-39 Год. ХLIII, број 5 Четвртак, 15. јануар 1976. 2 примерка, по 16 стр.
Чп-40 Год. ХLIII, број 6 Уторак, 17. фебруар 1976. 2 примерка, по 16 стр.
Чп-41 Год. ХLIII, број 7 Уторак, 23. март 1976. 1 примерак, 16 стр.
Чп-42 Год. ХLIII, број 8 Четвртак, 15. април 1976. 1 примерак, 16 стр.
Чп-43 Год. ХLIII, број 9 Среда, 26. мај 1976. 1 примерак, 16 стр.
Чп-44 Год. ХLIII, број 10 Петак, 11. јул 1976. 1 примерак, 16 стр.
Чп-45 Год. ХLIV, број 1 Уторак, 21. септембар 1976. 1 примерак, 16 стр.
Чп-46 Год. ХLIV, број 2 Уторак, 26. октобар 1976. 1 примерак, 16 стр.
Чп-47 Год. ХLIV, број 3 Петак, 26. новембар 1976. 1 примерак, 16 стр.
Чп-48 Год. ХLIV, број 4 Среда, 29. децембар 1976. 1 примерак, 16 стр.
Чп-49 Год. ХLIV, број 5 Понедељак, 21. јануар 1977. 1 примерак, 16 стр.
Чп-50 Год. ХLIV, број 6 Понедељак, 21. фебруар 1977. 1 примерак, 16 стр.
Чп-51 Год. ХLIV, број 7 Понедељак, 21. март 1977. 2 примерка, по 16 стр.
Чп-52 Год. ХLIV, број 8 Петак, 15. април 1977. 2 примерка, по 16 стр.
Чп-53 Год. ХLIV, број 9 Понедељак, 23. мај 1977. 1 примерак, 16 стр.
Чп-54 Год. ХLIV, број 10 Понедељак, 20. јун 1977. 1 примерак, 16 стр.
Чп-55 Год. ХLV, број 1–2 Среда, 9. новембар 1977. 1 примерак, 20 стр.
Чп-56 Год. ХLV, број 3 Среда, 28. децембар 1977. 1 примерак, 16 стр.
Чп-57 Год. ХLV, број 1–2 Среда, 15. новембар 1978. 2 примерка, по 20 стр.
Чп-58 Год. ХLV, број 4 Среда, 1. март 1978. 2 примерка, по 16 стр.
Чп-59 Год. ХLV, број 5–6 Петак, 28. април 1978. 2 примерка, по 20 стр.
Чп-60 Год. ХLV, број 7–8 Понедељак, 26. јун 1978. 2 примерка, по 12 стр.
Чп-61 Год. ХLV, број 9–10 Среда, 11. октобар 1978. 3 примерка, по 16 стр.
Чп-62 Год. ХLVI, број 3 Петак, 20. април 1979. 2 примерка, по 16 стр.
Чп-63 Год. ХLVII, број 1–2 Петак, 23. новембар 1979. 2 примерка, по 20 стр.
Чп-64 Год. ХLVII, број 3–4 Петак, 28. децембар 1979. 2 примерка, по 16 стр.
Чп-65 Год. ХLVII, број 5–6 5. фебруар 1980. 2 примерка, по 20 стр.
Чп-66 Год. ХLVII, број 7–8 Петак, 21. март 1980. 2 примерка, по 20 стр.
Чп-67 Год. ХLVII, број 9 Уторак, 22. април 1980. 2 примерка, по 16 стр.
Чп-68 Год. ХLVII, број 10 Уторак, 10. јун 1980. 1 примерак, 20 стр.
Чп-69 Год. ХLIХ, број 1–2 15. октобар 1981. 2 примерка, по 20 стр.
Чп-70 Год. ХLIХ, број 3–4 3. децембар 1981. 1 примерак, 20 стр.
Чп-71 Год. L, број 6 29. јун 1982. 1 примерак, 16 стр.
Чп-72 Год. L, број 8–9 15. новембар 1982. 1 примерак, 20 стр.
Чп-73 Год. L, сезона 1983/84.

број 1/2
29. децембар 1983. 1 примерак, 20 стр.

Чп-74 Год. L, сезона 1983/84.
број 3/4

23. фебруар 1984. 1 примерак, 20 стр.

Чп-75 Год. L, сезона 1983/84.
број 5/6

28. март 1984. 1 примерак, 24 стр.

Чп-76 Год. LI, сезона 1983/84. Ванредни број
(Садржај листа 1978–1984)

1 примерак, 12 стр.
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Чп-77 Год. LII, сезона 
1984/85. број 2

30. октобар 1984. 1 примерак, 20 стр.

Чп-78 Год. LII, сезона 
1984/85. број 3

28. новембар 1984. 1 примерак, 16 стр.

Чп-79 Год. LII, сезона 
1984/85. број 4

28. децембар 1984. 1 примерак, 16 стр.

Чп-80 Год. LII, сезона 
1984/85. број 5

29. јануар 1985. 1 примерак, 16 стр.

Чп-81 Год. LII, сезона 
1984/85. број 6

28. фебруар 1985. 1 примерак, 16 стр.

Чп-82 Год. LII, сезона 
1984/85. број 7–8

Март–април 1985. 2 примерка, по 24 стр.

Чп-83 Год. LII, сезона 
1984/85. број 9

30. мај 1985. 1 примерак, 16 стр.

Чп-84 Год. LII, сезона 
1984/85. број 10

30. јун 1985. 1 примерак, 20 стр.

Чп-85 Год. LIII, сезона 
1985/86. број 1

1. октобар 1985. 1 примерак, 16 стр.

Чп-86 Год. LIII, сезона 
1985/86. број 2/3

Октобар–новембар 1985. 1 примерак, 28 стр.

Чп-87 Год. LIII, сезона 
1985/86. број 4/5

Децембар 1985. / јануар 1986. 1 примерак, 28 стр.

Чп-88 Год. LIII, сезона 
1985/86. број 8

Април 1986. 1 примерак, 20 стр.

Чп-89 Год. LV, сезона 1987/88.
број 2

Октобар 1987. 1 примерак, 20 стр.

Mo ni ka J. No va ko vić
Te o do ra N. Traj ko vić

From the Ar chi ves of the SA SA In sti tu te of Mu si co logy:  
Jo ur nal Po zo riš te (1968–2005)

Sum mary

This ar tic le fo cu ses on an im por tant seg ment of ar chi val do cu ments from the Ar-
chi ves of the SA SA In sti tu te of Mu si co logy – ar chi val ma te rial con cer ning the a tri cal 
pe ri o di cals, from which jo ur nal Po zo riš te, pu blis hed by the Ser bian Na ti o nal The a tre in 
No vi Sad (Voj vo di na, Ser bia) has been sin gled out. Fo cu sing on the is su es ava i la ble in 
the pe riod from 1970 to 1987, the in ten tion was to re vi ew the con tents of this ar chi val 
ma te rial and un der li ne its im por tan ce for the hi story of the a ter and mu sic. Par ti cu lar the-
ma ti cal are as of this pu bli ca tion are co ve red to bri efly pre sent the na tu re of the con tent 
of this pu bli ca tion and to pre sent the am bi tion of the the a tri cal li fe, not only in the Ser bian 
Na ti o nal The a tre in No vi Sad and Voj vo di na but mo re bro adly, the a tri cal and cul tu ral 
li fe of Ser bia. 

Keywords: jo ur nal Po zo riš te (1968–2005), the a ter pu bli ca ti ons, Ser bian Na ti o nal 
The a tre in No vi Sad, ope ra, bal let, dra ma, the a ter in Voj vo di na.
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ИРА Д. ПРО ДА НОВ КРА ЈИ ШНИК
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти Но ви Сад*

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

ШТАМ ПА НА ИЗ ДА ЊА МУ ЗИ КА ЛИ ЈА  
УДРУ ЖЕ ЊА КОМ ПО ЗИ ТО РА ВОЈ ВО ДИ НЕ  

(1971–2021)**

СА ЖЕ ТАК: У по ла ве ка де ло ва ња Удру же ња ком по зи то ра Вој во ди не ак тив но-
сти ове стру ков не ор га ни за ци је би ле су усме ре не на раз ли чи те аспек те про мо ви са ња 
ства ра ла штва сво јих чла но ва. По ред кон це ра та и оства ре них сни ма ка у ви ду ЛП пло ча 
и ЦД но са ча зву ка, УКВ је па жњу по све ти ло и штам па њу пар ти ту ра. Та ко су об ја вље не 
93 пар ти ту ре из раз ли чи тих му зич ких жан ро ва – од сим фо ниј ске до ка мер не и хор ске 
му зи ке и де ла за по је ди нач не ин стру мен те. Нај ви ше је об ја вље но опу са ста ри јих, ета-
бли ра них ау то ра, прем да се по след њих го ди на по ве ћао број штам па них из да ња ком-
по зи то ра мла ђе ге не ра ци је. Ква ли тет штам пе је то ком вре ме на ва ри рао, у скла ду са 
фи нан сиј ском по др шком др жав них и по кра јин ских ор га на. У том сми слу, у то ку сме-
не де це ни ја мо же се пра ти ти не у јед на че но уса вр ша ва ње но то гра фи је и ди зај на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Удру же ње ком по зи то ра Вој во ди не, из да ња, пар ти ту ре, му зи-
ка ли је, но то гра фи ја. 

Из да вач ка де лат ност му зи ка ли ја у не ка да шњој СФРЈ, а по том и у 
Ре пу бли ци Ср би ји, ни је би ла на за вид ном ни воу, те је спа да ла, а и да-
нас спа да, у ре ла тив но мар ги на ли зо ва не ак тив но сти очу ва ња на ше 
не ма те ри јал не кул тур не ба шти не. О то ме све до чи чи ње ни ца да су, на 
при мер, Сабранадела Kорнелија Стан ко ви ћа, на шег ува же ног ком по-
зи то ра из XIX ве ка, по че ли да об ја вљу ју За вод за кул ту ру Вој во ди не 
(да нас Кул тур ни цен тар Вој во ди не „Ми лош Цр њан ски“, Но ви Сад) и 
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ тек 2004. го ди не, док су упра во због 

* ira pro da nov kra ji snik@g mail.com 
** Овај рад је на стао по во дом 50 го ди на Удру же ња ком по зи то ра Вој во ди не и део је 

про јек та Усредиштуинституција,намаргинамаканона:савременикомпозиториуВојво-
дини (2021–2024) ру ко во ди о ца др Не ма ње Сoвтића, ко ји је одо бри ло Оде ље ње за сцен ске 
умет но сти и му зи ку Ма ти це срп ске.
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од су ства бри ге за об ја вљи ва ње пар ти ту ра не ки ау то ри штам па ли свој 
опус у соп стве ном из да њу.1

Бу ду ћи да су др жав не из да вач ке ку ће ма ло па жње по кла ња ле умет-
нич кој му зи ци и ње ним штам па ним из да њи ма,2 об ја вљи ва њем пар-
ти ту ра ба ви ла су се, на кон Дру гог свет ског ра та, пре све га стру ков на 
удру же ња као што је СОKОЈ (Са вез ор га ни за ци ја ком по зи то ра Ју го-
сла ви је) или удру же ња слич ног на зи ва ко ја су де ло ва ла у по је ди нач ним 
ре пу бли ка ма или по кра ји на ма не ка да шње др жа ве.3 У том кон тек сту 
по себ но се ис та кло Удру же ње ком по зи то ра Вој во ди не (УКВ) ко је је у 
то ку свог пе де се то го ди шњег тра ја ња штам па ло укуп но 93 пар ти ту ре 
за со ли стич ке ин стру мен те, ка мер не ан сам бле, хо ро ве или ор ке стре, 
по је ди не чак и у два из да ња.4 У пи та њу су ма хом де ла умет нич ке му-
зи ке, иа ко не ко ли ко из да ња деч јих пе са ма пред ста вља дра го цен ис ко-
рак у про стор по пу лар не му зи ке, што са мо по твр ђу је чи ње ни цу да је 
Удру же ње оку пља ло не са мо ком по зи то ре ко ји су се ба ви ли умет нич ком 
му зи ком већ и кан та у то ре, из во ђа че раз ли чи тих му зич ких жан ро ва и 
му зи ко ло ге, чи ме је по стиг ну та и ра зно вр сност у вр ста ма ства ра ла штва 
са мог члан ства. Мо гу ће да број ка 93 да нас не де лу је им пре сив но, али 
се мо ра има ти на уму да је про це ду ра ди ги тал ног штам па ња пар ти-
ту ра по чет ком дру гог ми ле ни ју ма зах те ва ла знат но ма ње на по ра и 
сред ста ва, не го што је то би ло у дру гој по ло ви ни XX ве ка „ка да су се 
но те го то во цр та ле”, од но сно има ле сло же ни ју проце ду ру при пре ме.5 

Удру же ње ком по зи то ра Вој во ди не је при из да вач кој де лат но сти 
ус по ста вља ло са рад њу и са срод ним удру же њи ма, па је та ко јед но из-
да ње ре а ли зо ва но као ко и зда вач ки по ду хват са Са ве зом му зич ких дру-
шта ва Вој во ди не. Реч је о пу бли ка ци ји Жицетамбурице 2 (1985) Са ве 
Ву ко са вље ва. Kоиздање је и кла вир ски из вод опе ре Гилгамеш6 Ру дол фа 
Бру чи ја ко је је оства ре но из ме ђу Удру же ња и не ка да шње Вој во ђан ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти. УКВ је, та ко ђе, у са рад њи са Пе да го шким 
фа кул те том у Сом бо ру, штам па ло збир ку Пуј,пике,неважи! – бро ја-
ли це за пе ва ње (2009) ко ју је уре дио Ми ло ван Ми шков.

1 Уред ник Са бра них де ла К. Стан ко ви ћа је му зи ко ло шки ња др Да ни ца Пе тро вић. Је дан 
од ау то ра ко ји су у соп стве ном из да њу об ја ви ли цео свој опус је ком по зи тор Рај ко Мак си-
мо вић, 1999, фо то ко пи је.

2 Тим по слом углав ном се ба ви ла из да вач ка ку ћа Но та Kњажевац на те ри то ри ји Ср би је.
3 По ред стру ков них удру же ња, кон стант ну ак тив ност, ма да не та ко број ну, об ја вљи-

ва ња де ла срп ских умет ни ка одр жа ва ла је Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти.
4 Реч је о збир ци Камернамузиказадецу Ти бо ра Хар ти га ко ја је из да та 1985, а за тим 

1991. го ди не, као и о збир ци Бакинеприче Ни ко ле Пе ти на об ја вље ној 1972, а по том 1990. Ту 
су и Пе ти но ва збир ка Бакинеприче из 1972. и 1984. и Штат ки ће ва Џезсоната за кла ри нет 
и кла вир из 1984. 

5 Из раз го во ра са му зи ко ло гом Ду ша ном Ми ха ле ком, чла ном УKВ, 19. 12. 2021.
6 Го ди на из да ња ни је на ве де на на овој пу бли ка ци ји. Ве ро ват но је пар ти ту ра штам па на 

1986. ка да је опе ра и на ста ла, или мо жда го ди ну да на ка сни је.
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Ле во: на слов на стра на пу бли ка ци је Жицетамбурице2 (Но ви Сад, 1985) С. Ву ко са вље ва;  

де сно: Р. Бру чи: Гилгамеш, кла вир ски из вод опе ре (?), ко и зда ње УКВ и Вој во ђан ске  
ака де ми је на у ка и умет но сти

Ва жно је ис та ћи да су го то во све пар ти ту ре УКВ до по чет ка тре-
ћег ми ле ни ју ма штам па не дво је зич но или тро је зич но, на срп ском и 
ма ђар ском, срп ском и не мач ком, или срп ском, ма ђар ском и ен гле ском 
је зи ку,7 што зна чи да се ра чу на ло да ће та из да ња иза ћи из ван гра ни ца 
зе мље, те да ће се штам па не ком по зи ци је из во ди ти и у ино стран ству. 
Ти ра жи пар ти ту ра кре та ли су се од 200 до 500 ко ма да, али ти раж, на-
жа лост, че сто и ни је био на зна чен. 

Па жљи ви јом ана ли зом ка та ло шког по пи са из да ња УKВ из при лога 
овог ра да,8 мо же се за кљу чи ти да су нај ви ше об ја вљи ва на де ла ста ри-
јих, ета бли ра них ау то ра чи ја су оства ре ња већ би ла при зна та, као што 
су Kарло Kромбхолц (Károly Kromb holz, 1905–1991), Ру долф Бру чи 
(Ru dolf Bruc ci, 1917–2002), Ер не Kираљ (Ernő Király, 1919–2005), Ни кола 
Пе тин (1920–2004) и Иван Kовач (1937–1992). Ту су за тим до не кле ма ње 
за сту пље ни опу си Ти бо ра Хар ти га (1934–2006) и Ста ни сла ва Пре пре-
ка (1900–1982). Од ау то ра ко ји су сво је пр ве опу се бе ле жи ли од тре ће 

7 У но ви јим из да њи ма ко ри сти се са мо срп ски и ен гле ски је зик. 
8 Овај ка та лог је ре а ли зо ван да би на јед ном ме сту би ли по пи са ни по да ци о свим из да-

њи ма, а да би по тен ци јал ни ис тра жи ва чи и из во ђа чи има ли лак ши и бр жи при ступ пар ти-
ту ра ма.
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де це ни је XX ве ка ту је го то во за бо ра вље ни Ду шан Сту лар (1901–1992). 
Ге не ра ци ја ко ја је сво ја зре ла де ла ства ра ла то ком сед ме и осме де це-
ни је XX ве ка та ко ђе је увр ште на у му зич ку би бли о те ку Удру же ња 
ком по зи то ра Вој во ди не. Реч је о ком по зи то ри ма Ми ро сла ву Штат ки-
ћу (1951), а по том и Слав ку Шу кла ру (1952). Kоначно, чи тав је низ 
ау то ра мла ђе ге не ра ци је ко ји су до би ли при ли ку да сво ја де ла об ја ве 
у еди ци ји Удру же ња ком по зи то ра Вој во ди не – Ста ни сла ва Га јић (1980), 
Сми ља на Вла јић (1971), Ђор ђе Мар ко вић (1978), Љу бо мир Ни ко лић 
(1976), Све то зар Не шић (1982), До ро теа Веј но вић (1986) и др.

Што се ти че ин стру ме на та ко ји ма су пар ти ту ре по све ће не, нај за-
сту пље ни је су штам па не му зи ка ли је по све ће не кла ви ру. Та ко су об ја-
вље не број не ком по зи ци је пи ја ни сте и ком по зи то ра Kарла Kромбхолца, 
и то не са мо оне ве о ма вир ту о зне као што је ње го ва збир ка 12концерт-
нихетида (1991), већ и тех нич ки ин тер пре та тив но не зах тев на де ла 
осло ње на на ма ђар ски и сла вон ски фол клор, по пут Kњигезаскицирање 
(1981), на при мер. По ред овог ау то ра, штам па ни су и кла вир ски опу си 
Kираља, Ме ђе ри ја, Пре пре ка, Сту ла ра, Пе ти на, Штат ки ћа и дру гих. 
Од мах за тим за сту пље не су ком по зи ци је за со ли стич ке ин стру мен те 
– кла ри нет, обоу или ви о ли ну – уз прат њу кла ви ра, а по том и де ла за 
дру ге ка мер не ан сам бле – гу дач ке квар те те, три ја и слич но. У тој гру-
пи, због нео бич ног са ста ва, из два ја се опус Сте ва на Ко ва ча Тик ма је ра 
WildMovementsandSilence за че ти ри сак со фо на и кла вир из 1990. го-
ди не. Тре ба из дво ји ти и пу бли ка ци ју Kамернамузиказадецу (1985, 
дру го из да ње 1991) Ти бо ра Хар ти га, јер је то жа нр у ко јем се го то во 
ни ко ни је опро бао. Без сум ње да је ау тор уо чио не до ста так упра во те 
вр сте му зич ке ли те ра ту ре у му зич ким шко ла ма, па је пру жио нај мла-
ђим по ла зни ци ма ових обра зов них уста но ва опу се за груп но му зи ци-
ра ње на је дан јед но став ни ји на чин. Јед на је ди на збир ка по све ће на је 
хар мо ни ци, том ве о ма по пу лар ном ин стру мен ту у нас. Ра ди се о збир-
ци Етидазахармонику (1972) Ру дол фа Бру чи ја. Не ма сум ње да је 
ау тор ин спи ра ци ју за ове ком по зи ци је до био за хва љу ју ћи но во сад ској 
кла си хар мо ни ке проф. Ми ла не Си мин у Му зич кој шко ли „Иси дор 
Ба јић“ и ње ном чу ве ном Ор ке стру хар мо ни ка чи ја је сла ва у сед мој и 
осмој де це ни ји XX ве ка пре ва зи шла гра ни це СФР Ју го сла ви је.

Удру же ње ком по зи то ра Вој во ди не штам па ло је све га не ко ли ко 
сим фо ниј ских из да ња или из да ња за ве ће са ста ве, нај пре за то што је 
ор ке стар ска му зи ка у опу си ма вој во ђан ских ком по зи то ра би ла ма ње 
за сту пље на, а раз лог мо же би ти и то што се мо жда ни је ра чу на ло на 
по тен ци јал ну фре квент ност из во ђе ња. Kлавирске пар ти ту ре су без 
сум ње на шле си гу ран пут до сво јих из во ђа ча, док је то ре ђи слу чај 
био са сим фо ни ја ма и дру гим ор ке стар ским фор ма ма.
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Р. Бру чи: Етидезахармонику (Но ви Сад, 1972)

И. Ко вач: Прелудијум,темасаваријацијамаифуга за хор ну, кла вир, тим па не и гу да че  
(Но ви Сад, 1973)
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Штам па не су и број не пар ти ту ре за глас уз прат њу кла ви ра, као 
и за хор или хор уз прат њу кла ви ра. Има и пар ти ту ра ко је од ли ку је 
„иде о ло шки ан га жман“, у скла ду са вред но сним и те мат ским окви ром 
ка рак те ри стич ним за со ци ја ли стич ко до ба. С тим у ве зи, сре ће се по-
све та Јо си пу Бро зу Ти ту у збир ци хор ских ком по зи ци ја Тито–слобо-
да (1980) Ни ко ле Пе ти на, што је у вре ме штам па ња пар ти ту ре би ло и 
оче ки ва но.

Пред ња ко ри ца пар ти ту ре Н. Пе ти на: Тито–слобода,  
збир ка хор ских ком по зи ци ја (1980) 

Са свим по стра ни сто је она из да ња ко ја не спа да ју у по ље уже 
„умет нич ке му зи ке“, али су дра го це на по са мом жан ру ко јем су по-
све ће на. Реч је о три збир ке пе са ма за де цу Чудеснадечјамашта (2014), 
Некапесмалети (2017) и Првошколскозвоно (2017) Јо ва на Ада мо ва 
(1942) – кључ на му зич ка ли те ра ту ра од пр вих деч јих ко ра ка до ти неј-
џер ског до ба. Још јед но из да ње у овом жан ру пред ста вља пу бли ка ција 
за деч је хо ро ве Слободајевишеодсреће (1987) Јо си па Лор бе ка. Рет ко 
је за сту пље на, али баш за то за слу жу је да се по себ но из дво ји и јед на 
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му зи ка ли ја на ме ње на там бу ра ши ма, већ по ме ну та пу бли ка ци ја Жице
тамбурице2, чи ји је ау тор Са ва Ву ко са вљев.

 
Ле во: Јо ван Ада мов: Чудеснаједечјамашта (2014); де сно: де таљ пар ти ту ре

Од по чет ка из да вач ке де лат но сти УКВ,9 пар ти ту ре су има ле не-
у јед на чен ди зајн и ве о ма скром на ди зај нер ска ре ше ња ко ри ца, од но сно 
но то гра фи ју не у јед на че ног ква ли те та. Име на но то гра фа се до по чет ка 
XXI ве ка ни су бе ле жи ла. Ме ђу тим, Удру же ње у де ве тој де це ни ји XX 
ве ка по чи ње са пу бли ко ва њем де ла сво јих чла но ва у еди ци ји ко ја их 
ди зај нер ски об је ди њу је. До по чет ка де се те де це ни је XX ве ка, кад прак-
тич но за ми ре об ја вљи ва ње у УКВ због по ли тич ке си ту а ци је у зе мљи, 
пар ти ту ре има ју уо би ча је ни цр но-бе ли ди зајн ко ри ца. Глав ни де таљ 
на слов не стра не је ли ниј ски си стем са об ри си ма пти це уме сто ви о-
лин ског кљу ча, у чи јим се пра зни на ма из ме ђу ли ни ја на ла зи пун на зив 
ор га ни за ци је на срп ском, ма ђар ском и ен гле ском је зи ку.10 У про сто ру 
из над или ис под ли ниј ског си сте ма штам па ни су име ком по зи то ра и 
на зив де ла. Ди зај нер ско ре ше ње – су де ћи по стил ском из ра зу – из гле да 
да од го ва ра ства ра лач кој по е ти ци Бра ни сла ва Ба не та До ба но вач ког, 
иа ко то ни је на зна че но на из да њи ма. По чет ком XX ве ка, ди зај нер ска 
ре ше ња се ме ња ју од пу бли ка ци је до пу бли ка ци је, у за ви сно сти од то га 
ко ме је де ло на ме ње но.

Пр ви лист на кон ко ри ца са др жа вао је по дат ке о де лу/де ли ма, те 
му зи ко ло шки при каз из да ња. На кон це ло куп ног тек ста пар ти ту ре 
мо гла је би ти штам па на би о гра фи ја ау то ра, а у им пре су му на кра ју 
из но ше ни су по да ци о из да ва чу, уред ни ку, гра ду и го ди ни из да ња. 
По не кад је на ве ден и ти раж у ко јем је из да ње иза шло.

9 УКВ је пр ви пут штам па ло пар ти ту ру 1972. го ди не. Реч је о Сонатизаобоуиклавир 
и Скерцу за обоу и кла вир Ива на Ко ва ча. 

10 По не кад се по ја вљу ју и је зи ци на ци о нал них за јед ни ца Вој во ди не као што су ру мун-
ски, сло вач ки итд.
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Ле во: на слов на стра ни ца Џезсонате (1984) М. Штат ки ћа;  
де сно: Дијалози за ви о ли ну и ви о лон че ло (1990) Т. Хар ти га

Штам па нот ног пи сма ни је увек би ла ком пју тер ска, ни ти су се 
но те „сла га ле“ као што се сла жу сло ва у књи жном бло ку. Бу ду ћи да се 
ра ди ло о за на ше тр жи ште не ко мер ци јал ним, па за то ве ро ват но и мање 
атрак тив ним пу бли ка ци ја ма, нот на из да ња су че сто, ка ко је већ на гла-
ше но, пи са на кра сно пи сом – ру ком. Ка сни је, је дан од но то гра фа УКВ 
био је ком по зи тор Ми ро слав Штат кић. За пар ти ту ру Гилгамеша Р. Бру-
чи ја би ли су ан га жо ва ни ком по зи то ри Зо ран Му лић, Жељ ко Ав да ло-
вић и Сте ван Ди вја ко вић.11 У то вре ме но то гра фи су ко ри сти ли тзв. 
ле стра сет,12 спе ци јал ну фо ли ју са већ го то вим зна ко ви ма но та ко је су 
пре сли ка ва ли на нот ни па пир. По том су се та ко „ис пи са не“ стра ни це 
сла ле у штам па ри ју у ко јој су гра фич ком пре сом пра ви ли оти сак ко ји 
се ка сни је умно жа вао. Јед на од пр вих штам па ри ја ко ја је на овај на чин 
штам па ла пар ти ту ре би ла је Штам па ри ја Стој ков у Но вом Са ду. Ка да 
је реч о озна ка ма за тем по или име ни ма и пре зи ме ни ма ау то ра, од но-
сно на зи ви ма де ла, оне су се пи са ле ра пи до гра фом.13 Ја сно је да је 
тех ни ка штам пе би ла „при ми тив на“ за по след ње де це ни је XX ве ка, 

11 Из раз го во ра са С. Ди вја ко ви ћем 12. ју на 2022. 
12 Упор. https://hr.uni on pe dia.org /i/Le tra set
13 Шти мо ве је рас пи си вао Га ври ло Ани ка, про фе сор ви о лон че ла у МШ „Иси дор Ба-

јић“. Исто.
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вре ме ка да су се у Евро пи и све ту већ одав но штам па ле пар ти ту ре 
вр хун ског ква ли те та.

И. Ко вач: Прелудијум,темасаваријацијамаифуга(1973)

Т. Хар тиг: Камернамузиказадецу (1989), Дечјапесма, пар ти ту ра у  
ко јој је ко ри шће на штам пар ска пре са, али су сло ва и да ље тип ска,  

по пут оних у из да њи ма ко ја су пи са на ру ком.
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К. Кромб холц: 12концертнихетида (1982), Прваетида; прем да штам па де лу је за сво је  
вре ме им пре сив но, то је са мо због мо гућ но сти ко је да нас пру жа ком пју тер ска об ра да  
фо то гра фи је. У ре ал но сти, ово из да ње чи ју но то гра фи ју пот пи су је Но та Кња же вац,  

ре а ли зо ва но је на па пи ру ма ње гра ма же па се но те с јед не стра не прак тич но про ви де  
на дру гој стра ни. 

Оче ки ва ло би се да су из да ња из ка сних осам де се тих го ди на или 
по чет ка де ве де се тих го ди на XX ве ка тех нич ки бо ље при пре мље на, 
али то уоп ште ни је слу чај. До га ђа ло се да је не ка пар ти ту ра пу бли ко-
ва на са вре ме ним сред стви ма нот не штам пе, као што је слу чај са Кромб-
хол че вим Етидама, а да се већ при штам пи сле де ће оти шло ко рак 
уна зад и да се она опет ре а ли зо ва ла руч но ис цр та ним нот ним зна ци-
ма. Ово се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да УКВ ни је увек рас по ла га ло 
са до вољ но фи нан сиј ских сред ста ва за ре а ли за ци ју пу бли ка ци је у, за 
сво је вре ме, но вим тех но ло ги ја ма штам пе.

С. К. Тик ма јер: WildMotionsandSilence за че ти ри сак со фо на и кла вир (1990)
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С. К. Тик ма јер: WildMotionsandSilence за че ти ри сак со фо на и кла вир (1990).  
По по чет ним так то ви ма пар ти ту ре ја сно је да је и она пи са на ру ком иа ко је  

на ста ла осам го ди на по сле Кромб хол че вих Етида.

Тек по чет ком тре ћег ми ле ни ју ма по чи ње да се до след но при ме-
њу је ди ги тал на штам па, та ко да су но ви је пу бли ка ци је де ла тех нич ки 
бес пре кор но ре а ли зо ва не.

 
Ле во: Иван Мар ко вић: Дивали (2016), ди зајн М. Штат кић; де сно: де таљ пар ти ту ре 

ре а ли зо ван у ди ги тал ној штам пи
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Из ра ни јег вре ме на, ме ђу тим, у му зич ком, ин фор ма тив ном и визу-
ел ном сми слу из два ја се из да ње по све ће но ју би ле ју се дам де сет го ди-
на жи во та ком по зи то ра Ер неа Ки ра ља и пе де се то го ди шњи ци ње го вог 
умет нич ког ра да. У окви ру пу бли ка ци је под на зи вом Кираљ Ерне
(1989) штам па но је ви ше де ла раз ли чи тих жан ро ва.

Е. Ки раљ: КираљЕрне (1989), из да ње по во дом ју би ле ја  
70 го ди на жи во та ау то ра и 50 го ди на ње го вог умет нич ког ра да

Прем да ди зајн ко ри ца не од сту па мно го од ди зај на ко ји је тих го-
ди на био уо би ча јен за му зи ка ли је УKВ, са др жај је знат но опре мље ни ји. 
На са мом по чет ку штам па не су три на род не пе сме за дво гла сни хор. 
По том сле де со ло пе сма за со пран и кла вир Рука (Kéz) на текст Ла сла 
Га ла (László Gál) из 1968, Скерцо за кла вир, Дуеттино за ви о ли ну и 
ви о лон че ло (1976), Диминуционе (Di mi ni zi o ne, 1975) але а то рич ка пар-
ти ту ра са де таљ ним упут ством за из во ђе ње, уз ис ти ца ње не ких исто-
риј ских чи ње ни ца о ње ном пра и зво ђе њу. 
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Ер не Ки раљ: Диминуционе (1989), де таљ пар ти ту ре

На кон нот них са др жа ја, штам па ни су би о гра фи ја ау то ра на срп ском, 
ма ђар ском и ен гле ском је зи ку, по пис ва жни јих де ла у обла сти умет-
нич ке му зи ке, сцен ске и филм ске му зи ке, ра ди о фон ских оства ре ња, 
ет но му зи ко ло шких ра до ва, па чак и би бли о гра фи ја о ком по зи то ру. До-
дат но, на ве де не су фо то гра фи је Kираљевих ин стру ме на та та бло фо на 
и ци тра фо на са њи хо вим опи сом, тро је зич но, а чи та во из да ње за врша-
ва се са не ко ли ко стра ни ца сво је вр сног ко ла жа на чи ње ног од му зич ких 
кри ти ка Kираљевих ком по зи ци ја и ком по зи то ро вих на сту па из раз ли-
чи тих но ви на и ча со пи са, што и у ли ков ном сми слу де лу је атрак тив но. 
Ова штам па на му зи ка ли ја има та ко ђе на кра ју по пис свих до та да 
об ја вље них пар ти ту ра, пло ча и књи га УKВ, што се ка сни је ни у јед ном 
из да њу ни је по но ви ло. Уре ђе ње овог из да ња пот пи су је му зи ко лог Ду-
шан Ми ха лек, али не ма сум ње да је бри га за из глед пу бли ка ци је би ла 
рав но мер но по де ље на из ме ђу уред ни ка и са мог ау то ра. Ер не Ки раљ 
је био по знат као мул ти ме ди ја лан умет ник ко ји је ком по но вао, пи сао, 
цр тао и сви рао. Сто га је мо гу ће за кљу чи ти да је Ки раљ ау тор ко ла жа 
соп стве них на сту па и кри ти ка, као и да је он ин си сти рао на ин фор ма-
ци ја ма о ин стру мен ти ма ко је је из гра дио, а ко је су из не те по сле пар-
ти ту ра.
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Ер не Ки раљ: Ко лаж из пар ти ту ре Кираљ Ерне(1989)

Kао ау тор тек сто ва ко ји су пра ти ли нот на из да ња УКВ нај че шће 
се по ја вљу је му зи ко лог Ду шан Ми ха лек. Мо же се сло бод но ре ћи да је 
био је ди ни му зи ко лог ко ји се по све тио вер бал ном пред ста вља њу штам-
па них де ла у пр вих не ко ли ко де це ни ја из да вач ке де лат но сти Удру же ња, 
а ре дов но је пот пи си вао и уре ђе ње пу бли ка ци ја. Сво је тек сто ве Миха-
лек је за сни вао на је зи ку стру ке, али до вољ но ја сном да зна че ње бу де 
ра зу мљи во и про фе си о нал ним му зи ча ри ма, и му зич ким за љу бље ни-
ци ма и ама те ри ма. Ти тек сто ви су го то во по пра ви лу укљу чи ли би о-
гра фи ју ком по зи то ра и де та ље ве за не за са мо де ло – го ди ну на стан ка, 
фор мал на обе леж ја и стил ске по зи ци је му зич ког је зи ка. У не ко ли ко 
из да ња ко мен тар су пи са ли Ми ро слав Штат кић и На да Фа то ри ни. Мно-
го ка сни је, тај за да так пре у зи ма ју мла ђе му зи ко ло шке сна ге као што 
су Ира Про да нов, Не ма ња Сов тић, Бо ја на Ми ја то вић, Ива на Но жи ца, 
Еми ли ја Пу шић, Ва лен ти на Ра до ман и дру ги.

Штам па на из да ња му зи ка ли ја УКВ дра го цен су до при нос очу ва њу 
му зич ког ства ра ла штва у нас, бу ду ћи да ве ћи на де ла ко ја је Удру же ње 
из да ло ни је из ве де на, па је то је ди ни траг ком по зи тор ске де лат но сти 
на ше бли ске про шло сти. Прем да ди на ми ка из да ва ња ни је би ла увек 
иста – чи ни се да су осам де се те го ди не нај плод ни је у овом по гле ду – а ни 
ква ли тет штам пе ни је био увек за до во ља ва ју ћи, чи ње ни ца да се та ква 
еди ци ја одр жа ла до да нас и да је по след њих го ди на по све ће на ма хом 
мла ђој ге не ра ци ји ком по зи то ра у Вој во ди ни, ука зу је на још увек буд ну 
свест о ва жно сти овог аспек та умет нич ког ства ра ла штва, ко ји, с про-
мен љи вом фи нан сиј ском по ли ти ком, по др жа ва ју др жав ни и по кра јин-
ски ор га ни кул ту ре. 
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ПРИ ЛОГ
Ка та лог штам па них из да ња УКВ
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Ira D. Pro da nov Kra jiš nik

Prin ted Mu sic Edi ti ons of the As so ci a tion  
of Com po sers of Voj vo di na (1971–2021)

Sum mary

Du ring half a cen tury of its exi sten ce, the ac ti vi ti es of the As so ci a tion of Com po sers 
of Voj vo di na as a vo ca ti o nal or ga ni za tion we re fo cu sed on va ri o us aspects of pro mo ting 
the cre a ti vity of its mem bers. In ad di tion to con certs and re cor dings in the form of LPs 
and CDs, the ACV al so paid at ten tion to prin ted mu sic. Thus, 93 sco res co ve ring a ran ge 
of mu si cal gen res we re pu blis hed − from sympho nic, cham ber, and cho ral mu sic to pi e ces 
for in di vi dual in stru ments. The opu ses of al ready esta blis hed aut hors ha ve been mostly 
pu blis hed, but in re cent years the num ber of prin ted edi ti ons of com po sers of the youn ger 
ge ne ra tion has in cre a sed. The qu a lity of the press has va ried over ti me, in li ne with the 
fi nan cial sup port of sta te and pro vin cial aut ho ri ti es. In that sen se, du ring the past de ca des, 
the une ven de ve lop ment of no to graphy and de sign can be no ti ced. 

Keywords: As so ci a tion of Com po sers of Voj vo di na, edi ti ons, sco res, no to graphy.
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КО ЊО ВИ ЋЕВ 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: Јо ван Ко њо вић је је дан од ре ди те ља ко ји су ак тив но уче ство ва ли у 
об но ви и оса вре ме њи ва њу ре пер то а ра Срп ског на род ног по зо ри шта по сле Дру гог 
свет ског ра та. Овај ре ди тељ ви со ког обра зо ва ња и по зна ва лац по зо ри шта у Евро пи, 
све ту и код нас, унео је у рад Срп ског на род ног по зо ри шта ви со ке кри те ри ју ме у избо-
ру, из ра ди и пред ста вља њу јав но сти по зо ри шног из ра за.

Сцен ски је зик ко ји је Ко њо вић за сту пао био је мо дер ног из ра за у ин тер ак ци ји 
об ли ка сце но гра фи је, ко сти ма и игре глу ма ца. Ово са зна је мо из фо то гра фи ја, кри ти-
ка и ма ло број не ли те ра ту ре по све ће не овом зна чај ном по зо ри шном по све ће ни ку. На 
фо то гра фи ја ма ко је су са чу ва не мо же мо да ана ли зи ра мо раз ли чи те ни вое сцен ског 
је зи ка ко ји нам от кри ва ју сцен ске рад ње и њи хо во деј ство на гле да о це.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Јо ван Ко њо вић, Срп ско на род но по зо ри ште, сцен ски је зик, 
по крет.

По зо ри шне пред ста ве на ста ле у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског 
ра та ра ђе не су у раз ли чи тим жан ро ви ма и сти ло ви ма у за ви сно сти од 
ода бра ног тек ста, ре ди тељ ске кон цеп ци је и глу мач ке спрем но сти на 
иза зо ве мо дер ног сцен ског је зи ка. 

Је дан од нај зна чај ни јих ре ди те ља Срп ског на род ног по зо ри шта у 
пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та,1 био је Јо ван Ко њо вић (1910–1985). 
Глу мац, ре ди тељ, дра ма тург, ди рек тор и управ ник Срп ског на род ног 
по зо ри шта, осни вач Ба ле та, сце но граф, ди рек тор и пре да вач пред ме та 
Глу ма у но во сад ској Др жав ној по зо ри шној шко ли (МарЈановић 1989: 11), 

* 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 Сценскијезикизражен

крозпокреттелаупредставамаСрпскогнародногпозоришта.
1 По сле Дру гог свет ског ра та Срп ско на род но по зо ри ште но си ло је на зив Вој во ђан ско 

на род но по зо ри ште до 1951, ка да је по но во до би ло на зив Срп ско на род но по зо ри ште.
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је дан од осни ва ча по зо ри шног ли ста Војвођанскасцена, ини ци ја тор 
лет ње сце не у Ка то лич кој пор ти 1945. го ди не, уред ник и ре ди тељ на 
Те ле ви зи ји Бе о град, пе сник, сце на ри ста, пи сац ли ков них и по зо ри шних 
кри ти ка (https://www.snp.org.rs/en ci klo pe di ja/?p=6245).

Отац Јо ва на Ко њо ви ћа је углед ни ком по зи тор Пе тар Ко њо вић, 
а ро ђак по зна ти сли кар Ми лан Ко њо вић. Од ра стао је у умет нич кој 
по ро ди ци, али је и сте као ви со ко обра зо ва ње. Док то ри рао је у За гре-
бу са те мом „Бо ја и об лик у сцен ском про сто ру (Сто пе де сет го ди на 
сце но гра фи је у За гре бу, 1784–1941)“ (МарЈановић 1989: 11). Упра во је 
те ма бојаиоблика усценскомпростору кру ци јал на за раз у ме ва ње 
сцен ског је зи ка ре ди те ља Јо ва на Ко њо ви ћа на сце ни Срп ског на род ног 
по зо ри шта.

До 1951. го ди не у Вој во ђан ском на род ном по зо ри шту, а по том у 
Срп ском на род ном по зо ри шту, Ко њо вић је ре жи рао сле де ће пред ста-
ве: Најезда (1945), ЖоржДанден (1945), Санлетњеноћи (1945), Десант
уНорвешкој (1946), Коштана (1946), Пигмалион(1947), Скапеновепод-
вале (1948), ДундоМароје (1948), Острвомира (1949), Волпоне (1950), 
Дубровачкатрилогија (1951), Број72 (1951), МаксимЦрнојевић (1951), 
Сплеткаиљубав (1952), Злажена (1953), Еквиноцио (1953), Кановим
обалама (1953), Назападнимкотама (1953), Отело (1954), Сумњиво
лице (1954), Нора (1955), НаполеониВеликаКатарина (1955), Крајце-
ровасоната (1956), Родољупци (1956), Војводина(1956), Санлетње
ноћи (1957), Трибекрије(1963) (МироСављевић 2006: 7–95).

Јо ван Ко њо вић је и ини ци рао про ме ну на зи ва Вој во ђан ског на род-
ног по зо ри шта у Срп ско на род но по зо ри ште (https://www.snp.org.rs/
en ci klo pe di ja/?p=6245). 

Ви со ко обра зо ва ње, по зна ва ње по зо ри шне умет но сти у све ту и код 
нас опре де ли ли су Јо ва на Ко њо ви ћа да бу де ино ва тор у по зо ри шном 
жи во ту Но вог Са да, у сми слу сцен ског из ра за, али и про ме не ре перто-
а ра. Зах те вао је на сло ве ко ји су игра ни у све ту, да по зо ри шни ко ма ди 
бу ду осим кла сич них и мо дер ни. Ко њо вић пи ше: 

„Оп шта ка рак те ри сти ка на ших ре пер то а ра (ка да го во рим о на шим 
ре пер то а ри ма, ја ми слим са мо на по зо ри шта у Вој во ди ни) је сте јед но-
лич ност. Ни у јед ном на шем по зо ри шту не осе ћа се онај нај фи ни ји и 
нај ва жни ји уну тра шњи рад у из на ла же њу ин те ре сант них по зо ри шних 
ства ри, иза бра них спрет но, ко је ан самбл у тим по зо ри шти ма мо же 
до бро и на до лич ној ви си ни из ве сти... По це лом де мо крат ском све ту 
на ста ју мно га ин те ре сант на драм ска оства ре ња, ко ја нам за у век остају 
не по зна та, и ка да не ко по зо ри ште за же ли не што да из ве де из стра ног 
ре пер то а ра, оно од мах по сег не у кла си ку“ (МарЈановић 1989: 16).
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Јо ван Ко њо вић је ре жи рао и кла сич на и мо дер на драм ска де ла. Ко-
њо ви ће ва пред ста ва ДундоМароје на из ве стан на чин по ка зу је ње го во 
раз у ме ва ње сцен ског је зи ка у ком сва ки де таљ има сво је зна чај но и 
ак тив но ме сто. Сце но гра фи ја на ко ју је Ко њо вић по себ но обра ћао па жњу 
с об зи ром на обра зо ва ње и те му ње го вог док тор ског ра да, би ла је у са-
деј ству са игром глу ма ца и по ма га ла стил ње го вог сцен ског из ра за.

У пред ста ви ДундоМароје рит мич ност ко ја је за сту пље на у по кре-
ту глу ма ца, за сту пље на је и у рит му еле ме на та сце но гра фи је, ко ји су 
у скла ду и са рит мом ша ра на ко сти му, ко је од го ва ра ју из ра зу и ли ко-
ви ма ко ји их но се. Та ко, ме ди те ран ски дух ко ји се очи та ва у тек сту 
Ма ри на Др жи ћа, исто вре ме но је уткан и у еле мен те сцен ског је зи ка 
из ра же не кроз ри там у сце но гра фи ји, ко сти му и по кре ту глу ма ца. Гра-
ђе ње вре ме –про сто ра уну тар пред ста ве у ве ли кој ме ри из ра жа ва по-
све ће ност ре ди те ља Ко њо ви ћа „ди рект ној ли ни ји“,2 од но сно ли ни ји 
пи сац –ре ди тељ –глу мац –гле да лац. У по зо ри шту ди рект не ли ни је глу-
мац „при хва та умет ност ре ди те ља, ко ји је већ усво јио умет ност ау то ра“ 
(МеЈерХољд 1976: 81). Кроз од нос из ме ђу ли ко ва пи сац је из гра дио 
ди на ми ку су ко ба ко ја кроз жа нр из о штра ва рад њу ко ма да. 

Сцен ски вре ме –про стор је ор га ни зо ван ди на ми ком еле ме на та сце-
но гра фи је кроз хо ри зон тал не и вер ти кал не де бље и та ње ли ни је, сли-
ка ног ка ме на на зи до ви ма или вер ти кал них сту бо ва на огра да ма те ра са 
или лу ко ви од ула за. Сви ови еле мен ти до при но се ди на ми ци од но са 
из ме ђу ли ко ва. Глум ци у ова ко ор га ни зо ва ном про сто ру има ју мо гућ-
ност сло бо де из ра за кроз те ло, јер ови еле мен ти сце но гра фи је ка ко 
за др жа ва ју кре та ње та ко га по инер ци ји чи не ши рим, екс пре сни јим и 

2 Из раз глум ца и ре ди те ља Все во ло да Ме јер хољ да (Все во лод Эмильевич Мейер хольд).
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рит мич ни јим. По ста вља ње ка ме не под ло ге по ко јој се глум ци кре ћу 
до дат но под сти че ди на ми ку хо ри зон тал ног и вер ти кал ног кре та ња 
ли ни ја.

У по зо ри шном ча со пи су Војвођанскасцена свој став о уло зи сце-
но гра фи је Јо ван Ко њо вић об ја шња ва: „Рај нхарт је још дав но утвр дио: 
По зор ни ца не ка не оме ђа ва ли ков ну по вр ши ну не го ли ков ни про стор“ 
(Војвођанскасцена, бр. 5).3

Костимјеусадејствусасценографијом, та ко да и они гра де је дин-
ство вре ме –про сто ра кроз ли ни је, об ли ке, фор ме и ве ли чи не. Иа ко је 
из бор ко сти ма ау тен ти чан из вре ме на ко је од го ва ра пи са ном ко ма ду, 
гле да лац са ко сти мом ко му ни ци ра ак тив но кроз пун до жи вљај из ра за 
уло ге ко ју тај ко стим ожи вља ва. Са деј ство из ме ђу из ра за глум ца и ди-
на ми ке об ли ка ко сти ма и сце но гра фи је гра ди ри там ко ји је део це ло-
куп ног сцен ског је зи ка ко ји гра ди ре ди тељ Ко њо вић у пред ста ви Дундо
Мароје.

3 „Не ко ли ко ре чи о са вре ме ној ин сце на ци ји“,Војвођанскасцена, бр. 5, стр. 67.
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У пред ста ви Број72 ре ди тељ та ко ђе ко ри сти игру ли ни ја и об ли ка 
где по мо ћу „об ли ка у сцен ском про сто ру“ иза зи ва сна жну ре флек сну 
ре ак ци ју код гле да о ца рит мом ли ни ја, игром ма те ри ја ла и арит мич но-
сти ко ја но си зна че ње. (На при мер, дуг ме на ко сти му ни је за коп ча но 
са мо на ме сту где је на зна чен број 72. За тим, јед но око глу ми це је отво-
ре но, док је дру го по лу за тво ре но и у пер цеп ци ји гле да о ца то око је оду-
ста ло од по гле да у про стор где је мо гу ћа сло бо да.)
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По себ но је за ни мљи ва дијагоналаупросторупре ма ко јој се од но-
се глум ци у гра ђе њу су ко ба. Два глум ца, у пред ста ви ДундоМароје, 
са де сне стра не су усме ре на по кре том те ла пре ма глум ци ма на ле вој 
стра ни и ус по ста вља ју ди ја го на лу. По диг ну та де сна ру ка у од но су на 
ле ву но гу истог глум ца ус по ста вља пра вац кре та ња пре ма глу ми ци 
на ле вој стра ни ко ја је по ви је ног те ла у по зи ци ји „опа сне“ рав но те же4. 
Два глум ца ко ја се на ла зе иза ле ђа глу ма ца ко ји ус по ста вља ју су коб 
пре ко ди ја го на ле, по ја ча ва ју сво јим рад ња ма сцен ски из раз, кроз бла-
го по ви ја ње те ла у лан цу по кре та. Са ин стру мен ти ма и зву ком ови 
глум ци по ја ча ва ју сцен ски су коб. Овај сцен ски ок си мо рон де лу је на 
гле да о чев ре флекс и уво ди у сцен ско де ша ва ње сва гле да о че ва чу ла, 
што се укла па у вре ме –про стор ре ди те ље вог пред ста вља ња пи шче вог 
тек ста ДундоМароје.

Плије као по ло жај и кре та ње но гу ни је са мо из раз ко ји пре по зна-
је мо у кла сич ном ба ле ту. Овај по ло жај но гу мо же мо да пра ти мо и у 
дру гим из во ђач ким умет но сти ма. Пли је (plié) је фран цу ска реч, и зна-
чи ‘са ви ти, ску пи ти’, али је уско ве за на за од ре ђен по ло жај, од но сно 
за кре та ње но гу.

4 Из раз Еуђениjа Бар бе (Eu ge nio Bar ba).
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„Пли је је не сва ки да шње кре та ње, јер при ли ком упо тре бе овог 
ста ва из во ђач ода је ути сак ти је ла спрем ног да дје лу је кроз скок, бр зо 
кре та ње или из вед бу не ког ком пли ко ва ног еле мен та“ (тешић 2019: 
186)

Пли је ко ји у пред ста ви ДундоМароје пред ста вља сна жно сред ство 
у из ра жа ва њу кроз по крет те ла омо гу ћа ва глум цу да из ме сти рав но-
те жу и ко ри сти ши ре ње те ла по мо ћу по ло жа ја и ру ку и ша ка. У ова ко 
по ста вље ном те лу, по ло жај гла ве бла го по ви је не у де сну ста ну, са по-
гле дом у истом прав цу, при род но пред ста вља крај ки не тич ког лан ца 
по кре та. 

У пред ста ви Кановимобалама по ло жај те ла у пли јеу код глу ма ца 
у сто је ћем по ло жа ју ја сно по ја ча ва су коб и усме ра ва рад њу ка глум цу 
у ле же ћем по ло жа ју. Овај по ло жај но гу при род но усме ра ва на „опа сну“ 
рав но те жу. Уга о на инер ци ја у по ло жа ју ру ку (са пи што љи ма) по ја ча ва 
су коб, као што то чи ни и по ло жај гла ве по ста вље не у про ду жет ку де сне 
но ге.
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Шминкакаомаска по ја ча ва на сце ни деј ство из ра за ли ца глум ца 
у уло зи. Ово сред ство као део це ло куп ног сцен ског из ра за пот цр та ва 
стил це ле пред ста ве, па и жа нр.

У пред ста ви Еквиноцио шмин ка као ма ска на гла ша ва де ло ве ли ца. 
Нос, очи, под оч ња ци, бра да и че ло по мо ћу шмин ке су ком по но ва ли 
из раз ли ца ко ји од го ва ра уло зи и не мо ра ју да бу ду син хро ни са при-
род ним ли цем глум ца. 
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У пред ста ви Отело шмин ка као ма ска ко ре спон ди ра са де ло ви ма 
ко сти ма као и укра са ко ји су са став ни део уло ге Оте ла. Из раз ли ца, 
по глед и осмех по ја ча ва ју шмин ку и де лу ју сна жно на гле да о ца. С обзи-
ром на уда ље ност глум ца на сце ни ко ја је мно го ве ћа од уда ље но сти 
фо то гра фа у кон крет ном слу ча ју при ка за не фо то гра фи је, деј ство на 
гле да о ца се по ја ча ва шмин ком ко ја пред ста вља ма ску.

Осим што фо то гра фи ја омо гу ћа ва ту ма че ње игре глу ма ца и изра-
за кроз сцен ски је зик, фо то гра фи ја је и до ку мент по мо ћу ког мо же мо 
да са зна мо дра го це не по дат ке о од но си ма уну тар по зо ри шне ку ће. Та ко 
по све та глум ца Ста но ја Ду ша но ви ћа у уло зи Оте ла управ ни ку Срп ског 
на род ног по зо ри шта из 1954. го ди не, Ду ша ну По по ви ћу, пред ста вља 
ау тен ти чан те а тро ло шки из вор.

Контрасти у пред ста ва ма ре ди те ља Јо ва на Ко њо ви ћа у из ра жа-
ва њу „бо ја и об ли ка у сцен ском про сто ру“ игра ју зна чај ну уло гу.

У пред ста ви Пигмалион кон траст бо ја и об ли ка је знак по мо ћу ког 
је мо гу ће и ту ма че ње ли ко ва. Од нос све тлих и там них бо ја ко сти ма 
омо гу ћа ва раз у ме ва ње од но са из ме ђу ли ко ва, а ди на ми ка од но са све-
тлих и там них де та ља уну тар јед ног ко сти ма ода је цр те ка рак те ра.

Склад ко ји бо је пра ве са са мим глум ци ма го во ри о уме ћу ре ди те-
ља Ко њо ви ћа у по де ли уло га.
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Бо ја ко се и очи ју, ко је су та ко ђе у кон тра сту из ме ђу са мих глу ма ца, 
пот цр та ва кон тра сте као сна жно сред ство у из бо ру сцен ског је зи ка 
ре ди те ља Ко њо ви ћа.

У пред ста ви Отело кон траст у бо ји ко сти ма ја сна је на зна ка кон-
тра ста ка рак те ра ко је ти ли ко ви пред ста вља ју. На тај на чин гле да лац 
до жи вља ва су коб ја сно, де лом ра ци о нал но ту ма че ћи, а де лом ре флек-
сно ре а гу ју ћи на бо ју ко сти ма.
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Кон траст у пред ста ви Број72, осим што је ја сно по ста вљен на 
кон тра сту ли ни ја и бо ја, пот цр та ва из бо ром ко сти ма и сти ла оде ва ња 
и ста ту сну раз ли ку из ме ђу ко сти ма у ко ји је глу ми ца оде ве на и оног 
ко ји др жи у ру ци.

У пред ста ви Сплеткеиљубав кон траст пред ста вља не са мо бо ја 
ко сти ма у сцен ском про сто ру не го и ди на ми ка по кре та те ла. Док је 
жен ско те ло са спу ште ном ле вом ру ком бла го по ви је не гла ве уна зад, 
са по диг ну тим по гле дом, на су прот њој, му шко те ло је са по диг ну том 
де сном ру ком и спу ште ним очи ма у прав цу по гле да. Ле ва ру ка глум ца 
ко ја при др жа ва глу ми цу да је им пулс си ли ре ак ци је зе мље, где ње но 
те ло, иа ко по ви је но, оста је у рав но те жи.
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У пред ста ви Валпоне шмин ка је део це ло куп ног глу мач ког из ра за, 
укљу чу ју ћи и стил фри зу ре, ко сти ма и по кре та. Бли скост из ме ђу те ла 
глу ма ца у уло га ма омо гу ћа ва са мо бла гу ро та ци ју по ло жа ја гла ве и 
осусукобаусмеренууправцупогледа.

Оса су ко ба на пла ну по гле да, на фо то гра фи ји из пред ста ве Зла
жена, озна ча ва од нос ли ко ва у сце ни. По ло жа ји те ла од го ва ра ју рад њи 
ко ју ова оса по гле да ус по ста вља. По глед глум ца у прав цу глу ми це са 
бла го спу ште ном бра дом и по глед глу ми це чи ја је гла ва окре ну та пре-
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ма глум цу, али по глед ни је, ка рак те ри ше од нос и су коб из ме ђу ли ко-
ва. Та ко ђе, по ло жа ји те ла, где глу мац вр хо ви ма пр сти ју ша ке по ди же 
бла го у стра ну ко стим, отва ра ју ћи сво је те ло пре ма парт нер ки, ка рак-
те ри ше усме ре ност ње го ве па жње на ње ну ре ак ци ју. Та ко ђе, бла го 
по ви јен гор њи део те ла глу ми це пре ма глум цу, где др жи тац ну са 
по слу же њем, са бла го отво ре ним усти ма, ука зу је на до зу бли ско сти 
и де ли кат ног су ко ба.

Ве ли ке су се про ме не у по зо ри шту у све ту и код нас до га ђа ле у 
вре ме ра да Јо ва на Ко њо ви ћа. Од нос пре ма глу мач ком из ра зу на сце ни 
бит но се ме њао и ути цај на сцен ски из раз глу ма ца у Срп ском на род-
ном по зо ри шту сти зао је ка ко из ру ске шко ле та ко и из беч ке шко ле, 
те су ре ди те љи по ку ша ва ли да на пра ве ба ланс и да пред гле да о ци ма 
за јед но са глум ци ма при ла го де свој сцен ски из раз спе ци фич но сти ма 
сре ди не у ко јој ства ра ју. 

О сцен ском је зи ку из ра же ном кроз по крет у пред става ма Јо ва на 
Ко њо ви ћа критичарисуизносилиразличитесудове.

Од не та ко мно го са чу ва них кри ти ка, у кри ти ци ко ју је за пред-
ста ву МаксимЦрнојевић (Ла за Ко стић) на пи сао кри ти чар Пе тар С. 
Пе ро вић пи ше: „Ко њо вић је од мах уо чио да је ро ман тич ном на чи ну 
глу ме за у век од зво ни ло, да ње го ва глу мач ка тру па не рас по ла же глум-
ци ма по де сним за та кав на чин ту ма че ња Ла зи ног де ла, да се ко нач но 
из ме нио и укус и гле да ње да на шње пу бли ке, а по себ но да се из ме ни-
ло баш оно су штин ско у са мој при ро ди да на шњег глум ца“ (Петровић, 
С. П. 1951: 2).

Али за пред ста ву НаполеониВеликаКатарина, Бер нар да Шоа 
(Ge or ge Ber nard Shaw), кри ти чар Ду шан По по вић бе ле жи о игри кроз 
по крет Љу би це Ра ва си да је глу ми ца „сјај но од и гра ла сце ну бу ђе ња и 
уста ја ња, ми ми ком, ге стом, и др жа њем те ла да ју ћи увек су прот ну 
ин то на ци ју сми слу оно га што го во ри, исто вре ме но се под сме ва ју ћи 
ца ри ци али и прав да ју ћи же ну у Ка та ри ни, што је ис пу ња ва ло сме хом 
гле да ли ште...“ (ЛетописМатицесрпске, књ. 376, св. 5). Ово за па жа ње је 
зна чај но за раз у ме ва ње прин ци па плесасупротности5 ко ји је глу ми-
ца уз по др шку ре ди те ља Ко њо ви ћа усво ји ла и ко ри сти ла као еле мент 
свог глу мач ког из ра за кроз по крет. Са свим нео че ки ва но за пер цеп ци-
ју гле да о ца из во ди ла је рад ње су прот но од оно га што се оче ку је и 
ти ме де ло ва ла на ре флекс гле да о ца.

Кри ти чар Оли вер Но ва ко вић за пред ста ву Сплеткеиљубав Фри-
дри ха Ши ле ра (Fri e drich Schil ler), из но си став о ре ди те љу Јо ва ну Ко њо-
ви ћу: „Ко њо вић је ре ди тељ – ин те ли ген тан, не у не га тив ном, не го у 
по зи тив ном сми слу, са нео спор ном ин вен ци јом и ма штом, али и код 

5 Из раз Еу ђе ни ја Бар бе.
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јед не и дру ге са при зву ком из ве сне спе ци фич не хлад но ће. Он је ре ди-
тељ ко ји се не за но си и ко ји хлад но ре ша ва је дан по је дан про блем, 
увек у пу ној и све сној кон цен тра ци ји“ (новаКовић 1952: 1–3). За ни мљи-
во је за па жа ње кри ти ча ра ко је се од но си на „спе ци фич ну хлад но ћу“ 
ре ди те ља Ко њо ви ћа.

Исти кри ти чар за пред ста ву Злажена Сте ри је По по ви ћа у ре жији 
Јо ва на Ко њо ви ћа ка же: „Има ли смо при ли ке да ви ди мо (бар ми ко ји 
ни смо пре ра та гле да ли ову пре ра ду) де ло јед ног од лич ног по зна ва о ца 
сце не ко ји је ве штом ком би на ци јом, бри са њем и до да ва њем тек ста 
ства рао од ста бил ног, од ме ре ног Сте ри је – жи вог, ско ро дел’арт ног 
пи сца. Асо ци ја ци је су ишле пре ма Гол до ни ју. Сце не се ко ме ша ју, све 
кип ти, од за хук та лог про ло га, пре ко вар ни ча вих ди ја ло га до сим па тич-
ног раз ја шње ња и сми ре ња. Све је би ло ле по, за ни мљи во, ле пр ша во, 
али... Да ли је то све би ло по треб но? Да ли тре ба Јо ван Ст. По по ви ћа 
пре ра ђи ва ти?“ (новаКовић 1953а: 2).

Ко њо вић као ре ди тељ ко ји ће ка сни је ре жи ра ти Иб зе но ву (Hen rik 
Ib sen) Нору, за Сте ри јин текст Злажена, од го ва ра ју ћи на Чи пли ће ву 
кри ти ку (об ја вље ну у ча со пи су Стражилово)ка же: „Оно што је у овом 
не до вољ но ве што кон стру и са ном де лу би ло ла ба во, нео бра зло же но, 
не по ве за но, овлаш на ба че но, при ре ђи вач Ку лун џић је учвр стио, по ве зао 
и обра зло жио. Ума њио је зна чај Сте ри ји ног ми шље ња да је ‘ба ти на из 
ра ја иза шла’ и ба цио те жи ште на су прот ну стра ну, на и ме на ону, да ће 
до про ме не Сул та ни ног ка рак те ра до ћи тек он да ка да је дру штво и ње на 
око ли на, до год је та ко зла и опа ка, не бу де при зна ва ло и при ма ло“ (Ко
њовић 1953: 6).

За ни мљи во је да кри ти чар Но ва ко вић у јед ној кри ти ци ка рак те-
ри ше ре ди те ља Ко њо ви ћа као ре ди те ља „спе ци фич не хлад но ће“ а у 
дру гој као ре ди те ља спо соб ног да на пра ви сце не у ко ји ма „све кип ти“. 
Из ве сно је да је Ко њо вић уно сио озбиљ не но ви не ка ко у ту ма че ње тек-
ста ко ји ре жи ра, та ко и у из бор сцен ског је зи ка ко јим то ре а ли зу је, као 
и од нос пре ма гле да о цу где је на „ди рект ној ли ни ји“ пи сац –ре ди тељ –
глу мац –гле да лац ипак гле да лац тај због ког је мо гу ће при ла го ди ти 
оста ле уче сни ке у ни зу. 

Кри ти ка Злежене у ре жи ји Јо ва на Ко њо ви ћа ко ју је на пи сао Оли-
вер Но ва ко вић је јед на од рет ких кри ти ка где се отво ре но го во ри о ди-
на ми ци ми зан сце на, од но си ма из ме ђу глу ма ца из ра же ним кроз по крет. 
Кри ти чар ко ри сти по ре ђе ње са ко ме ди јом дел ар те, ка ко би об ја снио 
сти ли зо ван по крет глу ма ца. Да ље у кри ти ци по ја шња ва ди на ми ку 
пред ста ве је зи ком ко ји об ја шња ва по крет глу ма ца у сцен ском про сто ру: 
„Ово ко ор ди ни са ње ли ко ва, ло гич но, да све спољ не сцен ске ма ни фе ста-
ци је успо ри ка је дин стве ној за ми сли. Иа ко је прет ста ва те кла спо ро 
стал но кроз жи во пи сно ги ба ње ипак је би ло до ста по на вља ња и у ки-
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не тич ком и у по зи ци о ном до ме ну. Ово се на ро чи то ис ти ца ло у сце на-
ма Сре та –Сул та на, где су мо гућ но сти ди на мич ких ре ше ња и од пи сца 
и од при ре ђи ва ча вр хун ски да те“ (новаКовић 1953а: 2).

И за пред ста ву Норакри ти чар за па жа ар ти фи ци јел ност у по кре ту 
глу ма ца. Чи ни се да кри ти ча ри ни су има ли до вољ но уме ћа да об ја сне 
ар ти фи ци јел ност ми зан сце на на ни воу про ми шље ног кри тич ког су да. 
Вр ло че сто се ова осо би на Ко њо ви ће вог сцен ског из ра за на во ди као 
не га тив на, а с дру ге стра не уви ђа мо из кри ти ке да је пу бли ка „на е лек-
три са на и пу на ин тен зив не кон цен тра ци је“, или да је сце на ма упу тила 
„то ли ке број не апла у зе“. Кри ти чар Оли вер Но ва ко вић за НоруХен ри-
ка Иб зе на пи ше: „Ве штим ни јан си ра њем ар ти фи ци јел но са чи ње ног 
ми зан сце на Ко њо вић је оства рио јед ну чвр сту, ста бил ну и на за вид ном 
ни воу пред ста ву. Све је би ло од ме ре но, на сту ди ра но, на дах ну то јед-
ним уну тра шњим нор диј ским на гла ском“. Ко ли ко је ар ти фи ци јел ност 
ми зан сце на до при но си ла сцен ском из ра зу са зна је мо у на став ку кри-
ти ке где кри ти чар пи ше: „Тек што је Но ра оти шла, Тор валд остао сам, 
нем и не по ми чан... ту Ко њо вић из не ве ра ва ре ди те ља Ко њо ви ћа ко ји 
је та ко до бро и ин те ли гент но во дио прет ста ву... па до пу шта да се на-
пра ви је дан ша блон ски и ба нал ни за вр ше так. Тор вал дов пад на клави-
ја ту ру је не по тре бан“ (новаКовић 1955: 5). Сцен ско ре ше ње из ра же но 
кроз по крет глум ца ко је је опи сао кри ти чар, по ма же нам да схва ти мо 
ко ли ко је био ау тен ти чан сцен ски је зик ко јим се, као вр сни по зна ва лац 
по зо ри шне умет но сти и мо дер ног ре ди тељ ског и глу мач ког из ра за, 
слу жио ре ди тељ Ко њо вић. Па дом Тор вал да на кла ви ја ту ре, Ко њо вић 
је по сти гао про ду же так рад ње по мо ћу зву ка са ин стру мен та, али то 
ни је био звук због ког је тај кла вир ста јао у ње го вој ку ћи (лут ки ној 
ку ћи), не го звук Тор вал до вог кри ка, ко ји ни је пу стио. 

За ни мљи во је ту ма че ње ре ди тељ ског ста ва у пред ста ви Дубро-
вачкатрилогија због ко је кри ти чар Бог дан Чи плић не го ду је: „У тре ћем 
де лу Ко њо вић је под ле гао Вој но ви ће ву бе су на ‘мла де’ ко ји су ‘при-
ми ли’ Евро пу, и уз, и ина че дра стич но из ра жен, про тест и кон траст 
Вој но ви ћев, до дао и свој, те а тар ски, у чи та вом бес фем ном кан-ка ну; 
не по треб но ду го др жа ном, на гла ше ном, не у ку сном чак и за Вој но ви ћев 
про тест“ (На ше но ви не, бр. 9). Кри ти чар очи глед но не го ду је због вео-
ма из ра же ног по кре та и ди на ми ке кре та ња глу ма ца, и мо же мо да за кљу-
чи мо да је ри там пред ста ве на ау тен ти чан на чин из ра жа вао Ко њо ви ћев 
сцен ски је зик. Бо шко Пе тро вић пи ше: „Лук ша (П. Цин дрић) је учи нио 
је дан ла ки тр зај, не знам већ чим, ру ком, са мо ша ком или те лом, а њего-
во ли це, за мр ло, вра ћа ло се на ма, као од бле сак, из раз за јед нич ког ужа са. 
Он је оди ста по гра био све глум це на сце ни, то се осе ћа ло у ста во ви ма 
њи хо вих те ла... по дра жа ва ју ћи се у не све сним по кре ти ма ми ро ва ња. 
Од то га у дво ра ни као да се осе ти ла не ка лед на ру ка и сви ма ста је дах... 
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Али Ор сат се кре ће; сце на те че да ље“ (Петровић, Б. 1951: 2). Кри ти чар 
ве о ма пре ци зно цр та емо ци ју глум ца ко ја је из ра же на кроз по крет те-
ла де ло ва ла на пер цеп ци ју гле да о ца. С об зи ром да кри ти чар пи ше да 
ни је си гу ран ко јим по кре том је глу мац иза звао та ко сна жну емо ци ју 
код гле да о ца, што у крај њој ли ни ји ни је ва жно, ја сно је да је ре флек сна 
ре ак ци ја гле да о ца би ла ау тен тич на.

Ре кло би се да је са свим оправ да на Ко њо ви ће ва на ме ра да пи сца 
при бли жи гле да о цу, о че му све до чи ње го ва ре жи ја Ши ле ро вог ко ма да 
Сплеткаиљубав. Но ва ко вић пи ше: „Чак ако и не узме мо у об зир то-
ли ке број не апла у зе ко ји су сле ди ли по сле по зна тих, ве што са чи ње них, 
ефект них сце на, и по сма тра мо оно не ви дљи во ре а го ва ње пу бли ке 
ко ја је у то ку це ле пред ста ве би ла на е лек три са на и пу на ин тен зив не 
кон цен тра ци је“ (новаКовић 1952: 1–3). Ди на ми ка сце на ко ји ма је Ко њо-
вић гра дио сцен ски је зик, зва ли то ар ти фи ци јел ним или не, ја сно је да 
је пре ко игре глу ма ца и свих еле ме на та на сце ни, оства ри ла не сва ки-
да шње деј ство на пу бли ку.

О КрајцеровојсонатиЛ. Н. Тол сто ја (Лев Ни ко ла е вич Тол стой) 
кри ти чар ка же: „Као сце но граф, Ко њо вић је ус пео да не ве ро ват но те-
жак про блем, ре ши на не ве ро ват но јед но ста ван на чин, та ко да се свих 
тих три на ест раз ли чи тих сли ка од ви ја ло пред очи ма гле да ла ца из ван-
ред но бр зо, по што су про ме не сли ка вр ше не за ма ње од јед но га ми ну-
та. Као ре ди тељ, Ко њо вић је ус пео да прет ста ви да по тре бан шти мунг 
и тем по и це лу је бо га то и зна лач ки прот ка мај стор ском Бе то ве но вом 
му зи ком. Али на пла ну об ли ко ва ња сцен ских ли ко ва, пот кра ле су му 
се две круп не гре шке... Сам Тол стој о По зни ше ву ве ли да је то ‘чо век 
жу стрих по кре та’ и очи ју ко је нео бич но се ва ју и пре ле ћу с пред ме та 
на пред мет а чак по не кад и ‘си па ју жи ви пла мен’. Пре ма то ме ја сно је 
да је По зни шев нер вчик. Са ва Ком не но вић је из ра зи ти глу мац ре зо нер“ 
(ПоПовић 1953: 3). У пред ста ви КрајцеровасонатаКо њо вић је био и 
сце но граф и ре ди тељ. Оба сло же на по сла мо гу ће је да је ускла дио, али 
у од но су на пи сца имао је дру га чи је ви ђе ње ли ко ва. То је са свим оче-
ки ван из бор ка да је ре ди тељ Ко њо вић у пи та њу.

За пред ста ву Еквиноцио(Иво Вој но вић) кри ти чар Но ва ко вић ка же: 
„Са за нат ске стра не ре жи ја (по моћ ник ре ди тељ Ђор ђе Ко стић) је та-
ко ђе би ла на вид ном пи је де ста лу. Ов де тре ба ис та ћи пр ви, а на ро чи то 
тре ћи чин: пр ви у мир ној екс по зи ци ји, ко ји се тек при кра ју уз бур ка 
и ко ји је прот кан у це ли ни за ни мљи вим ми зан сце ном а тре ћи сав у 
екви но ци јал ном ви хо ру стра сти и им пре сив ној игри де ко ра“ (нова
Ковић 1953б: 2). Очи глед но је да је ре ди тељ то ком пред ста ве ме њао 
сти ло ве игре глу ма ца и на тај на чин ме њао ри там це ло куп не из вед бе. 
У гра ђе њу рит ма по ма га ла је и сце но гра фи ја и та ко су сви еле мен ти 
сце не уче ство ва ли у гра ђе њу сцен ског је зи ка.
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„Пи шу ћи о то ме шта је Ко њо вић као ре ди тељ но во до нео пред ста-
вом Војводина, исти кри ти чар [Новаковић, прим. аут.] је твр дио да се 
он жа ром про све ти те ља при хва тио за дат ка да сти ху да реч и про стор, 
а у про сто ру по крет, па пе сме та ко ни су би ле са мо слу ша не, не го и гле-
да не“ (ЈаГодић 2018: 176). Мо гло би се ре ћи да је Ко њо ви ће ва по е ти ка 
сцен ског из ра за опи са на у овом освр ту на пред ста ву Војводина.

Из све га за бе ле же ног у кри ти ка ма мо же мо да за кљу чи мо да је ре-
ди тељ Јо ван Ко њо вић имао из у зет но ис тан чан осе ћај за из бор средста-
ва у из ра жа ва њу кроз сцен ски је зик са ци љем де ло ва ња на пер цеп ци ју 
гле да ла ца, те нам је ја сно да је пу бли ка ра до уче ство ва ла и па жљи во 
пра ти ла сцен ски је зик Јо ва на Ко њо ви ћа. Од нос еле ме на та на сце ни, као 
што је де кор, ве о ма је за па жен и са став ни је део пред ста ве у гра ђе њу 
рит ма на сце ни. Та ко ђе, при мет но је да су глум ци че сто ко ри сти ли 
спољ на сред ства у гра ђе њу ли ка, али је исто та ко мо гу ће да су оче ки-
ва ња кри ти ча ра би ла усме ре на на стил ко ји је ви ше гра ђен на емо ци-
ја ма не го на по кре ту.
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За хва љу јем Ар хи ву Срп ског на род ног по зо ри шта на усту пље ним фо то гра фи ја ма.

Ma ri ja na V. Pri pa Fink

Ko njo vić’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 the a tri cal work of di rec tor Jo van Ko njo vić. Af ter the Se cond 
World War, he wor ked in ten si vely on the re ne wal and im pro ve ment of the a tri cal li fe, first 
in the Voj vo di na Na ti o nal The a tre, and then in the Ser bian Na ti o nal The a tre. So ur ces 
such as pho to graphs, re vi ews, and ot her ma te rial help the a tri cal re con struc tion of the 
sta ge ex pres si on of this di rec tor who, with his hig her edu ca tion, and know led ge of the 
the a ter to get her with the ele ments of the sta ge lan gu a ge sup por ting ac tor’s ex pres si on, 
fo cu sed his di rec ting, li ke art, on the mo ve ment of the body in ti me-spa ce on the sta ge. 
The re la ti on ship bet we en co stu mes and sce no graphy, the esta blis hment of the mo ving on 
a di a go nal on sta ge spa ce, pla cing the ac tor’s body in the “plié”, ma ke up as an ac tor’s 
mask, con trasts and the axis of the ac tors’ ga ze, all the se are ele ments that can be read in 
the pho tos of Jo van Ko njo vić’s per for man ces. 

Cri ti cism from that ti me of ten re gar ded ex pres si on thro ugh mo ve ment as a su per-
fi cial sta ge ex pres si on. It do es not ne ces sa rily mean that this ex pres si on did not ha ve the 
ef fect that the di rec tor Ko njo vić wan ted to cre a te and that the au di en ce did not re act pre-
ci sely to the sta ge lan gu a ge ex pres sed thro ugh the mo ve ment of both the ac tor and the 
ele ments of the sce no graphy.

The art of in flu en cing the vi e wer, which this di rec tor un do ub tedly suc cessfully 
ac hi e ved with his sta ge lan gu a ge, mar ked the work and de ve lop ment of the Ser bian Na-
ti o nal The a tre in the pe riod of re ne wal af ter the Se cond World War.

Keywords: Jo van Ko njo vić, Ser bian Na ti o nal The a tre, sta ge lan gu a ge, mo ve ment.
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ГА БРИ Е ЛА С. ТЕ ГЛА ШИ ЈОЈ КИЋ
Срп ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад*

Струч ни рад / Pro fes si o nal pa per

30 ГО ДИ НА ОСНОВ НЕ БА ЛЕТ СКЕ ШКО ЛЕ  
„РА И ЧЕ ВИЋ“ ИЗ СУ БО ТИ ЦЕ. МО НО ГРА ФИ ЈА

СА ЖЕ ТАК: Мо но гра фи ја о 30 го ди на Основ не ба лет ске шко ле „Ра и че вић“ ба ви 
се до стиг ну ћи ма ове шко ле ко ја као је ди на та кве вр сте по сто ји на про сто ру гра да 
Су бо ти це. Ау тор је увр стио име на свих лич но сти ко је су ути ца ле на раз вој ове шко ле, 
за тим име на ба лет ских умет ни ка ко ји су на ста ви ли да се ба ве ода бра ном про фе си јом, 
успе хе и за бе ле же не ве ро до стој не ре зул та те. Ова мо но гра фи ја зна чај на је по то ме што 
се убра ја у ма ло број не пу бли ка ци је из сфе ре ба лет ске умет но сти и као та ква дра гоце-
на је због свих по да та ка ко ји се у њој на ла зе. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ба лет, осно ва, умет ност, 30 го ди на, „Ра и че вић“, пр ви ба лет ски 
ко ра ци, обра зо ва ње, циљ, та ле нат.

Го ди не 2021. иза шла је из штам пе мо но гра фи ја о Основ ној ба лет-
ској шко ли „Ра и че вић“ из Су бо ти це. У њој је от кри вен сен зи би ли тет 
за ба лет ску умет ност осни ва ча и свих оних ко ји три де сет го ди на чи не 
ову шко лу. У раз вој ном лу ку, од пр вих да на у ба лет ској шко ли „Ра и че-
вић“ са свим од ри ца њи ма то ком шко ло ва ња, пр вим ба лет ским ко ра-
ци ма и сва ко дне ви ци ба ле та до ко нач ног ци ља, игра ња у пред ста ва ма 

* gte gla si@g mail.com 
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на про фе си о нал ној сце ни, са гле да на је ова из у зет на умет ност, умет ност 
ба ле та. Мо но гра фи ја је осврт на вре ме у ко јем су ство ре не ге не ра ци је 
ко је су кроз че тво ро го ди шње шко ло ва ње сво је основ но ба лет ско обра-
зо ва ње за кла си чан ба лет сти ца ле у Су бо ти ци, у гра ду где по сто ји 
са мо ова шко ла – „Ра и че вић“. 

Ба лет је мно го то га, са мо ни ка ко ни је зо на ком фо ра. То је умет ност 
ко ју чи не ле по та и су ро вост, ди сци пли на и кон тро ла, стро гост и ис трај-
ност, и као та ква, сву да у све ту се на исти на чин спро во ди. Ба лет ска 
умет ност, про фе си ја пре пу на од ри ца ња и са мо пре гор ног ра да, уз вра-
ћа ле по том ко ја се пре по зна је већ са пр вим отва ра њем за ве се. Уз да си 
ко ји пра те овај из у зе тан тре ну так, пру жа ју не сва ки да шњи до жи вљај 
гле да о цу и до каз су да су уче ни ци свих уз ра ста до сти гли за да ти циљ. 

У ба лет ској умет но сти умор се под ра зу ме ва, а гра ни ца из др жљи-
во сти се још од пр вих школ ских да на уве жба ва и по ме ра да ље, да би 
се сти гло до не ког свог за цр та ног ци ља. Вла да пра ви ло да не ма од у-
ста ја ња и да је ра дом мо гу ће све по сти ћи. Ода бра ни на став ни ка дар у 
ба лет ској шко ли „Ра и че вић“ од ли ку је по све ће ност про фе си ји, из врша-
ва све по ве ре не за дат ке и оба ве зе у скла ду са пла ном и про гра мом, а 
по врх све га ула же лич ни на пор да се на ста ва сва ко днев но одви ја без 
за сто ја. У на сто ја њу да се обез бе де нај бо љи усло ви за по ла зни ке, овом 
шко лом го спо да ри опле ме њен про стор, а ба лет ска са ла, гар де ро бе и 
по моћ не про сто ри је та кве су да се са мо у ба лет ским шко ла ма мо гу 
сре сти. Са ис тан ча ним уку сом за ле по, без пре те ри ва ња и на пад но сти, 
де вој чи це и де ча ци про во де вре ме на ме сту ко је оди ше скла дом. Од 
пр вог да на се по шту ју сат ни ца, рас по ред ча со ва и кућ ни ред, што је у 
ни зу вас пит них ме ра ово јед на од про ве ре них фор му ла и до но си по-
зи ти ван ре зул тат. Да је та ко, све до че број не ме да ље, пе ха ри и на гра де 
ко ји кра се ову шко лу. 

Основ на ба лет ска шко ла „Ра и че вић“ про шла је ста зу ду жи не од 
30 го ди на и да нас ужи ва по што ва ње ко је је на том пу ту ства ра но. До 
са да је ме ња ла адре су два пу та и за све то вре ме из ове шко ле су иза шли 
уче ни ци ко ји су са до бром осно вом на ста ви ли свој ба лет ски пут. Сву да 
где се да нас на ла зе ча сно про но се име ове шко ле и гра да Су бо ти це. 

Хра бри осни ва чи пр ве и је ди не ба лет ске шко ле за кла си чан ба лет 
на под руч ју гра да Су бо ти це, Ми ли ца Ва си љев Ра и че вић и Во јин Ра-
и че вић, кре ну ли су у про цес осни ва ња 1989. го ди не. Две де це ни је су 
ула га ли на пор, нео п хо дан да би се ба лет раз ви јао, на пре до вао и по стао 
део кул тур ног жи во та Гра да. Њи хо вој на след ни ци, На та ли ји Ра и че вић, 
при па да ју за слу ге за раз вој ба лет ске умет но сти у шко ли „Ра и че вић“ 
од 2009. го ди не. Она уз рад ну ди сци пли ну и са ода бра ним са рад ни ци ма 
на ста вља да упо зна је сво је уче ни ке са ча роб ним све том игре. Број ни 
јав ни на сту пи не сум њи во ути чу на ја ча ње са мо по у зда ња уче ни ка, а 
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кон цер ти су пра ве ба лет ске пред ста ве на ко ји ма на став ни ци сва ком 
по ла зни ку шко ле пре ма лич ним спо соб но сти ма би ра ју уло гу. По шту је 
се сен зи би ли тет сва ког уче ни ка и за то се сви осе ћа ју до бро, би ло да 
игра ју зе ке, цве то ве, пти це, ви ле или кра љи це. Ба лет ски пе да го зи, но-
си о ци овог сло же ног про це са, има ју за да так да им пле мен та ци јом ви ше 
раз ли чи тих ме то да омо гу ће сво јим уче ни ци ма све сно от кри ва ње пре-
див ног ба лет ског пу та, фор ми ра њем соп стве ног те ла, обра зу ју ћи их на 
осно ва ма есте ти ке, хар мо ни је и осе ћа ња, а на ро чи то на пле ме ни то сти 
по кре та.

Уче ни ци се уче ре ду ко ји на ла же да се у ба лет ску са лу ула зи пре 
на став ни ка и да се из ње из ла зи тек ка да са лу пре да вач на пу сти. При-
ме њу је се пра ви ло да „де ца за слу жу ју нај бо ље“, а то да ли ће и ко ли ко 
ка сни је ђа ци уме ти да ис ко ри сте по ну ђе но не за ви си са мо од про фе со-
ра. Рад са де цом је од го во ран, те је че сто по ште ни је искре но и бла го-
вре ме но ука за ти ро ди те љи ма и уче ни ку на чи ње нич но ста ње, не го се 
пра ви ти да не до ста ци ко ји ути чу на раз вој игре не по сто је. Јер, у ба летску 
шко лу се, и по ред при јем ног ис пи та, при ма ју де ца ко ја тек ка сни је пока-
жу пси хо физич ку не спрем ност по треб ну да се су о че са на по ри ма ко ји 
се сва ким да ном умно жа ва ју. Ни је мо гу ће од мах от кри ти да ли је не ко 
де те спрем но за оно што га у ба лет ском све ту че ка, јер, ко нач но, сви 
смо раз ли чи ти. Јед ни из др же ви ше, дру ги од у ста ју при пр вом на по ру, 
али шан су да се упи шу на ба лет има ју сви. Би ло ка ко би ло, јед но је 
си гур но: на став ни ци – пе да го зи у ба лет ским шко ла ма, тро ше огром не 
ко ли чи не енер ги је ка ко би уче ни ци ма ули ли основ на играч ка зна ња, 
те је по не кад ра зу мљи во да се, умор ни и из нер ви ра ни због то га што 
не ки уче ник јед но став но не мо же да при ме ни упу ће не при мед бе, „за-
бу не“ и из го во ре не што за шта ће ка сни је уви де ти да ни је тре ба ло та ко. 
Ипак, и по ред све га, за ба лет се ни ка да не мо же ре ћи да је гу бље ње 
вре ме на, јер сва ки сат бо рав ка у ба лет ској шко ли оста вља ле па се ћа ња, 
а на у че но се ко ри сти и ка сни је.

Шко ло ва ње ба лет ских игра ча тра је осам го ди на и по де ље но је на 
че ти ри го ди не основ ног обра зо ва ња ко је се сти че у ба лет ској шко ли 
попут шко ле „Ра и че вић“, и че ти ри го ди не сред ње шко ле, што се од ви ја 
у цен три ма у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Пан че ву са огран ци ма у Алибу-
на ру, Зре ња ни ну, Шап цу и Срем ској Ми тро ви ци у на шој зе мљи, и у 
ве ћим гра до ви ма ши ром све та. Без об зи ра на на у че но, по сле шко лова-
ња до ла зи вре ме ка да је по треб но да се по ка же шта у ства ри уче ни ци 
зна ју. Са пре у зи ма њем ди пло ме обра зо ва ње се не за вр ша ва, а у на ред-
ном пе ри о ду сле де на до град ња и уса вр ша ва ње. Осно ва је ту, а не из бе-
жан страх да се бу ду ће ба ле ри не и ба лет ски игра чи не уљуљ ка ју у успех 
је и да ље при су тан. Че сто је нај ве ћа по хва ла за успе шан рад са мо јед но: 
Че сти там!
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Та ле нат је по клон при ро де ко ји, уз до дат ни рад, тре ба ис ко ри сти ти. 
Ни је оба ве зно, али ако се то не до го ди, го во ри се: „Ште та! Та кав по тен-
ци јал, а ни шта од ње/ње га“. Свим та лен то ва ним ба ле рина ма и ба лет-
ским игра чи ма не по ла зи јед на ко за ру ком и да ус пе ју. Раз ло зи су број-
ни и не ва жни за об ја шња ва ње, ако се већ не ис ко ри сти то по кло ње но 
пре и мућ ство. Оправ да ња су људ ска, али ма ло ко же ли и да их слу ша, 
ка мо ли ува жи. А ка да се да ро ви та ба ле ри на пре по зна, по жељ но је са њом 
и ра ди ти. На рав но, пр во мо ра са ма да от кри је исти ну, да је за успех по-
треб но је дан про це нат та лен та и де ве де сет де вет од сто зно ја. На пу ту 
раз во ја, ва жно је до бро око струч ња ка, не ког ста ри јег и ис ку сни јег на-
став ни ка, про фе со ра или пе да го га, да за па зи ква ли те те де вој чи це тек 
упи са не у ба лет ску шко лу. Ни је стра шно ако за та ји до бро око по је дин-
ца, јер има и дру гих струч ња ка, ко ји ће вр ло бр зо, већ на пр вом по лу-
го ди шњем ис пи ту, пре по зна ти дар за игру и сви ма скре ну ти па жњу на 
би ће ко је се из два ја. А рад са та лен то ва ном ба ле ри ном пра ва је благо-
дет. Она сва ку при мед бу раз у ме и усва ја и мо же, без ве ћег на по ра, све 
да ура ди нај бо ље. Пра ва ми ли на! Још ако је вред на, ди сци пли но ва на 
и ис трај на, сма тра се да је успех за га ран то ван. Уз све по ме ну то, неоп-
 ход на је и емо тив на и пси хич ка ста бил ност ко ја се до би ја од ку ће. И – 
сна га. Из др жа ва ње све га, на тој тр но ви тој ста зи до успе ха, је сте пресуд-
но, али је и ве о ма те шко да ти ре цепт о на чи ну на ко ји се то по сти же, 
јер је он ин ди ви ду а лан. 

На пи та ње ко ји је пе ри од шко ло ва ња нај те жи, не ма јед но став ног 
од го во ра. Уче ни ци ба лет ске шко ле не бро је но пу та из о ста ју са ра зних 
дру же ња, јер мо ра ју да иду на клас/час. Док ве ћи на вр шња ка иде у 
шет њу или ор га ни зу је за ба ве, раз лог из о стан ка је увек тај што по ла зни-
ци ба лет ске шко ле иду на ча со ве ба ле та. Са мо ма њи број при ја те ља 
искре но по шту је, ди ви се и по др жа ва ова кав из бор и ис ка зу је раз у ме-
ва ње. И чи ни се да мно го до га ђа ја оста не не и жи вље но, али се ипак све 
стиг не, са мо је рас по ред де ша ва ња дру га чи ји. Би ти ис тра јан и има ти 
ви зи ју са вр ше ног, је ди ни је на чин да се исто и до стиг не. Де вој чи це и 
де ча ци то не зна ју ка да се упи су ју у шко лу и док гле да ју ва зду ша сте 
игра че ко ји леб де сце ном, же ле исто. Али, он да до ла зе упор ност, до след-
ност, рад, рад и – са мо рад!

До при нос ба лет ској умет но сти је ве лик и ме ри се ус пе си ма ње них 
уче ни ка. Сцен ска зре лост се сти че, али су пре ци зност и ни во из во ђе-
ња уче ни ка на кон цер ти ма ба лет ске шко ле „Ра и че вић“ очи глед ни. 
Ду го трај ни апла у зи ко ји до пи ру из пре пу ног гле да ли шта из раз су 
за до вољ ства при сут них као до каз да се о овој шко ли бри не на пра ви 
на чин. Успе шни на сту пи оста вља ју сна жан ути сак, а на гра де и ви со ко 
по зи ци о ни ра на ме ста уче ни ка на пре сти жним так ми че њи ма у зе мљи 
и ино стран ству су од раз ве ли ког тру да. 
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Шко ла си сте мат ски и ор га ни зо ва но уво ди уче ни ке у кул тур ни 
жи вот дру штве не сре ди не, ор га ни зу је са рад њу са број ним срод ним 
ин сти ту ци ја ма кроз јав не на сту пе и кон цер те, уче ству је у кул тур ним 
ма ни фе ста ци ја ма, на фе сти ва ли ма и ре пу блич ким так ми че њи ма. Успе-
си ма уче ни ка по твр ђу ју се струч ност и про фе си о нал ност ове обра зов не 
уста но ве. Та ко ђе, шко ла „Ра и че вић“ са ра ђу је са ба лет ским шко ла ма у 
зе мљи и ино стран ству, што чи ни да се ње ни уче ни ци сре ћу и са дру-
гим пе да го зи ма. Уче ни ци усва ја ју зна ње од струч ња ка ко ји по ла зни ке 
ове шко ле про фе си о нал но при пре ма ју за да ље шко ло ва ње, а раз вој и 
на пре до ва ње уче ни ка и пе да го га пра ти се из Но вог Са да и Бе о гра да. 
Пу тем раз ме на и по се та уче ни ци упо зна ју сво је вр шња ке и раз ме њу ју 
ис ку ства. Це ло ку пан рад Основ не ба лет ске шко ле „Ра и че вић“ јав но 
се пре зен ту је не ко ли ко пу та го ди шње кроз Јав не ча со ве, Го ди шње кон-
цер те и број не на сту пе у ху ма ни тар не свр хе. 

Сва ке го ди не, у сеп тем бру, шти ће ни ке шко ле „Ра и че вић“ пре гле-
да ју ор то пед, пси хо лог и рад ни те ра пе ут ко ји де таљ но узи ма ер го ном ске 
по дат ке о сва ком уче ни ку. То ком це ле школ ске го ди не, пра ти се њи хов 
раз вој, ка ко фи зич ки и здрав стве ни, та ко и емо тив ни и пси хо ло шки. 
Кроз основ но ба лет ско обра зо ва ње у овој шко ли се, по ред оба ве зне на-
ста ве Кла сич ног ба ле та и Сол фе ђа, из у ча ва ју и пред ме ти: Фран цу ски 
је зик, Исто риј ско бал ске игре са исто ри јом ба ле та, На род не игре са 
исто ри јом тра ди ци о нал ног пле са, Са вре ме ни ба лет, Ана то ми ја са ана-
ли зом по кре та и При ме ње на гим на сти ка. 

По зна то је да је фи зич ка ак тив ност је дан од нај бит ни јих фак то ра 
ко ји ути че на здра вље код де це јер се кроз њу раз ви ја низ те ле сних и 
мен тал них ве шти на. Ча со ви ба ле та за пред школ ску и школ ску де цу 
пра ви су из бор, јер осим фи зич ке ак тив но сти ко ја ути че на пра ви лан 
раст, код по ла зни ка ба лет ске шко ле раз ви ја се му зи кал ност, уче се ди-
сци пли ни, уред но сти и ле пом по на ша њу. Ба лет је од лич на пси хо фи-
зич ка при пре ма и за дру ге ак тив но сти. 

У про гра му шко ле „Ра и че вић“ по сто ји и ре кре а тив ни ба лет за 
од ра сле, ко ји под ра зу ме ва ком би на ци ју кла сич ног ба ле та, мо дер не 
игре и фит не са. Са сто ји се од ком би на ци ја ве жби код шта па, на сре-
ди ни са ле и на по ду, ко је све у куп но ефи ка сно де лу ју на све ми шић не 
гру пе, на сна гу, ба ланс, ко ор ди на ци ју, гип кост и гра ци о зност. Ре креа-
тив на гру па је на ме ње на сви ма, не по сто ји ста ро сна гра ни ца и про гра-
мом је при ла го ђе на за све, без об зи ра на пред зна ње из обла сти кла сич-
ног ба ле та. Уз ужи ва ње у кла сич ној му зи ци, за до во ље на је по тре ба за 
ве жба њем, пра вил но се об ли ку је те ло и по спе шу је ви тал ност ор га ни зма.

Основ на ба лет ска шко ла „Ра и че вић“ у Су бо ти ци зва нич но је по-
че ла са ра дом 2. сеп тем бра 1990. го ди не. На ред них осам го ди на ра дила 
је као ис ту ре но оде ље ње Ба лет ске шко ле у Но вом Са ду, а са при спе ћем 
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Ре ше ња од стра не Ми ни стар ства про све те, на ста ви ла је да ра ди са мо-
стал но, као пр ва при ват на ба лет ска шко ла у Ср би ји. Осни ва чи су брач-
ни пар Во ји слав Ра и че вић, пред у зет ник, и Ми ли ца Ва си љев Ра и че вић, 
учи те љи ца из Су бо ти це. 

Са др жав ном ди пло мом о за вр ше ном Основ ном обра зо ва њу за 
ба лет ске игра че, Од се ка за кла си чан ба лет, ђа ци се упи су ју у сред ње 
ба лет ске шко ле у зе мљи и ино стран ству, ди пло ми ра ју и от по чи њу 
сво је играч ке или пе да го шке ка ри је ре. Као би се ри, ра си па ју се по мно-
гим по зор ни ца ма, а не ки од њих су со ли сти ве ли ких по зо ри шних ку ћа, 
оних у ко ји ма се је ди но мо же игра ти ба лет: Срп ско на род но по зо ри ште 
у Но вом Са ду, На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, Сло вен ско на род но гле-
да ли шче у Љу бља ни и број ним дру гим ве ли ким гра до вима. У шко лу 
„Раи че вић“ се вра ћа ју по но сни ка ко би у за гр ља ју са бив шим пре дава-
чи ма ис ка за ли за хвал ност. 

Ка да се 2006. го ди не фор ми ра ло стру ков но Удру же ње ба лет ских 
умет ни ка Вој во ди не, и шко ла „Ра и че вић“ је при сту пи ла ра ду ове орга-
ни за ци је. По ста ла је ла у ре ат На гра де „Ма ри на Оле њи на“1, ко ју до де-
љу је Удру же ње, а стру ков на на гра да је шко ли „Ра и че вић“ уру че на на 
за вр шном кон цер ту 24. ју на 2018. на по зор ни ци „Ја дран“ у Су бо ти ци. 

У три де се то го ди шњи кон ти ну и ра ни рад шко ле „Ра и че вић“, укљу-
че ни су и нај ра зли чи ти ји об ли ци умет нич ких про гра ма ко ји се из во де 
пред очи ма јав но сти, а тај кон ти ну и тет је за пра во сло же на при ча о 
исто ри ја ту ове шко ле уну тар чи јих се зи до ва са огле да ли ма на ла зе 
дра го це но сти кул ту ре ко ју ба шти ни мо. По ро ди ци Ра и че вић при па да ју 
за слу ге за осни ва ње и тра ја ње ба лет ске шко ле, а у на став ку ра сад ник 
та ле на та се и да ље не гу је, пра ти и чи ни да Основ на ба лет ска шко ла 
„Ра и че вић“ из Су бо ти це ужи ва за слу же ни углед.

Наших30година.МонографијаоОсновнојбалетскојшколи„Раи-
чевић“ са др жи: 132 ко лор-стра не у лук су зној опре ми; 64 фо то гра фи је; 
18 по гла вља; 33 пој ма са по ја шње њи ма и исто ри ја ту на ве де них уста-

1 На гра да Удру же ња ба лет ских умет ни ка Вој во ди не „Ма ри на Оле њи на” уста но вље на 
је 2007. го ди не уз по др шку Се кре та ри ја та за кул ту ру Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не. 
При зна ње се до де љу је по је дин цу или гру пи за из у зе тан до при нос у обла сти ба лет ског ства-
ра ла штва, а са сто ји се од пла ке те и брон за не ста ту е те, рад ака дем ског ва ја ра Ла сла Си ла-
ђи ја из Но вог Са да. На гра да но си име Ма ри на Оле њи на, по осни ва чи ци Ба ле та у Срп ском 
на род ном по зо ри шту, а до де љу је је тро чла на Ко ми си ја са ста вље на од на гра ђе них и дру гих 
при зна тих умет ни ка. Ла у ре а ти На гра де „Ма ри на Оле њи на“ су: Га бри е ла Те гла ши, со лист-
ки ња Ба ле та у Срп ском на род ном по зо ри шту (2007), Би ља на Ње го ван, пр ва ки ња Ба ле та у 
Срп ском на род ном по зо ри шту (2008), Ол га Ма ли вук, ди рек тор ка Ба лет ске шко ле у Но вом 
Са ду (2009), Мир ја на и Жар ко Ми лен ко вић, до а је ни но во сад ског Ба ле та (2010), Ана Ђу рић, 
пр ва ки ња Ба ле та у Срп ском на род ном по зо ри шту (2015), Основ на ба лет ска шко ла „Ра и че-
вић“ из Су бо ти це (2018), Зол тан Гај дош, ба лет ски ко ре пе ти тор у Ба ле ту Срп ског на род ног 
по зо ри шта (2019), Ри та Го би, пле сна умет ни ца и ко ре о граф ки ња (2020), и Ба лет ска шко ла 
у Но вом Са ду (2021).
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но ва од кул тур ног зна ча ја, ко је се на ла зе на кра ју мо но гра фи је у по-
гла вљу „Ма ли пој мов ник“; ис пи са на су сва име на ба ле ри на, ба лет ских 
игра ча, уче ни ка (111), на став ни ка, про фе со ра, пе да го га (26), ба лет ских 
ко ре пе ти то ра (5) и са рад ни ка (19), са њи хо вим би о гра фи ја ма, ко ји су 
би ли део шко ле „Ра и че вић“; име но ва но је 280 да ро да ва ца, до на то ра, 
пред у зет ни ка и чел них љу ди гра да Су бо ти це, са њи хо вим за ни ма њи-
ма, ко ји ма шко ла за хва љу је; упи са на су сва при зна ња са ре пу блич ких 
и иних так ми че ња, сви кон цер ти, јав ни на сту пи, про мо ци је књи га и 
ли ков не из ло жбе на ба лет ску те му и ху ма ни тар ни рад то ком 30 го ди-
на по сто ја ња. У пу бли ка ци ју су уне те из ја ве, јав не по хва ле и ау тор ски 
тек сто ви вр хун ских ба лет ских умет ни ка и бив ших уче ни ка. Рад на 
мо но гра фи ји се од ви јао сва ко днев но 459 да на, уз ко му ни ка ци ју са на-
ру чи о цем по сла, од тре нут ка пр вог до го во ра до окон ча ња ра да на књи зи 
и ко нач ног пре ло ма у штам па ри ји. Мо но гра фи ја је ис пи са на на ре ги-
стро ва ном и зва нич ном фон ту, на ћи ри лич ном пи сму, са пре во ди ма 
стра них из ра за на срп ски је зик. Из да вач: Основ на ба лет ска шко ла 
„Ра и че вић“ из Су бо ти це; ти раж: 500 при ме ра ка; тех нич ки уред ник: 
Бо јан Јо ва но вић; мо но гра фи ју при ре ди ла: Га бри е ла Те гла ши Јој кић.

ЗА ШТО БАШ ОСНОВ НА ШКО ЛА „РА И ЧЕ ВИЋ“?
• За то што је то је ди на ба лет ска шко ла у Су бо ти ци, ре ги стро ва на 

од стра не Ми ни стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би је.
• За то што са де цом ра ди шко ло ван на став ни ка дар.
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• За то што ра ди по ру ском пла ну и про гра му про пи са ном од стра не 
Ми ни стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би је.

• За то што се у овој шко ли од нај мла ђег уз ра ста не гу је пра вил но 
уче ње и из во ђе ње еле ме на та кла сич ног ба ле та, ко ји су осно ва за 
да ље ба вље ње ба ле том.

MIÉRT ÉPP A „RA I ČE VIĆ“ ÁLTALÁNOS BA LET TI SKO LA?
(пре вод на ма ђар ски је зик, као је дан од за сту пље них је зи ка сре-

ди не у гра ду Су бо ти ци)
• Mert az egyetlen ba let ti sko la Szabadkán, amely a Szer bi ai Oktatási 

Mi nisztéri um által be van jegyezve.
• Mert a gyer me ke ik kel szakképzett tanári kar fo glal ko zik
• Mert az orosz-tan terv sze rint dol go zunk, amelyet a Szer bi ai Oktatásügyi 

Mi nisztéri um is jóváhagyott.
• Mert iskolánkban a leg fi a ta labb generációval is olyan szaks zerű mun-

ka folyik, amely ala pul szolgál a klasszi kus ba lett továbbtanuláshoz is.
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Ga bri e la S. Te gla ši Joj kić

On the 30th An ni ver sary of the Ele men tary Bal let School “Ra i če vić”  
in Su bo ti ca 
mo no graph

Sum mary

The Ele men tary Bal let School “Ra i če vić” is lo ca ted at 28 Jo van Mi kić Stre et in 
Su bo ti ca. It pro vi des a fo ur-yea r ele men tary edu ca tion for bal let dan cers, ac cor ding to 
the cur ri cu lum of the only sta te bal let scho ols in Bel gra de, No vi Sad, and Pan če vo. The 
school’s system is co or di na ted with the afo re men ti o ned scho ols, it is ba sed on the Rus sian 
system of Agrip pi na Yako vlev na Va ga no va, and fi nal exams and ma tri cu la tion exams 
ta ke pla ce with pro fes si o nal help and clo se co o pe ra tion with te ac hers and pro fes sors of 
re cog ni zed bal let scho ols. The va lue of the Ele men tary Bal let School “Ra i če vić” is re-
flec ted in the con ti nu o us work with chil dren from the youn gest age un til they pass the 
en tran ce exam for ad mis sion to the Se con dary Bal let School. With the esta blis hment of 
this school, the art of bal let is ric her in nu me ro us stu dents who are to day no ted so lo ists 
on va ri o us sta ges in the co un try and abroad. 

Keywords: bal let, fo un da tion, art, 30th an ni ver sary, “Ra i če vić”, first bal let steps, 
edu ca tion, goal, ta lent.
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ПРИКАЗИ
UDC 792:305-055.2”19/20”(049.32)

Верa Об ра до вић Љу бин ко вић,КОРЕОДРАМАУСРБИЈИ 
У20.И21.ВЕКУ:РОДНАПЕРСПЕКТИВА, Но ви Сад: 

По кра јин ски за вод за рав но прав ност по ло ва, 2016.
Књи га КореодрамауСрбијиу20.и21.веку:роднаперспектива део је 

док тор ске ди сер та ци је од бра ње не на УЦИМ СИ Цен тру за род не сту ди је 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду 2016. го ди не. Ве ра Об ра до вић Љу бин ко вић 
(1966), ау тор ка књи ге, ре дов на је про фе сор ка Фа кул те та умет но сти Уни вер-
зи те та у При шти ни. Као уче ни ца Сми ља не Ман ду кић, јед не од че ти ри ко-
ре о граф ки ње о ко ји ма пи ше, след бе ни ца је и ми си о нар ка уче ња син кре тич ног 
жан ра ко ре о дра ме. То ком свог до са да шњег ра да ве ли ку па жњу по све ти ла је 
пи са њу и осве тља ва њу зна ча ја пле са чи ца мо дер не игре у Ср би ји, а је дан од 
ре зул та та тих ду го го ди шњих стре мље ња пред ста вља и ова књи га.

С об зи ром на већ по ме ну ту чи ње ни цу да је ова књи га на ста ла из док тор-
ске ди сер та ци је Ве ре Об ра до вић Љу бин ко вић, њен са др жај ни је пре ци зно 
ура ђен у по гле ду по гла вља јер су, прет по ста вљам, из дво је не кључ не те ме 
за кон цеп ци ју ове књи ге. Ме ђу тим, мо же се уо чи ти пет пре по зна тљи вих 
це ли на: пр ва, ко ја пред ста вља увод у ко ре о дра му; дру га, ко ја је по све ће на 
ства ра тељ ка ма ко ре о дра ме у Ср би ји; тре ћа, у ко јој се на ла зи ком па ра тив на 
ана ли за ко ре о граф ки ња ко ре о дра ме у Ср би ји; че твр та, са ди ску си ја ма о 
фе но ме ну ко ре о дра ме, и пе та це ли на са све о бу хват ним за кључ ним раз ма-
тра њи ма. 

У уво ду књи ге ау тор ка се ба ви ис тра жи ва њем фе но ме на ко ре о дра ме 
при че му је опи су је као је зик ко ји је ви ше не вер ба лан но вер ба лан и из ража-
ва се кроз екс пре си ју ли ца и те ла об је ди њу ју ћи го вор, пе ва ње, а пре све га 
по крет, игру, пан то ми му и ми му (стр. 9). У по гле ду на исто риј ски кон текст 
и епи сте мо ло ги ју тер ми на ко ре о дра ма, она на кри тич ки на чин са гле да ва 
хро но ло ги ју ње ног ства ра ња и раз ви ја ња ко ја, пре ма ау тор ки ним ре чи ма, 
по чи ње још од 16. ве ка због еви дент не бли ско сти са ита ли јан ском ко ме ди јом 
дел ар те (стр. 10). Та ко ђе, она пи ше да се да нас кла сич на ба лет ска игра и 
мо дер на игра, као њен не ка да шњи пан дан, вр ло че сто обра зу ју кроз кре а-
тив ну ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју у ко јој је уоч љи ва од ре ђе на ди хо то ми ја: 
„ан ти на ра тив не, ап стракт не игре са кла сич ном и мо дер ном играч ком тех-
ни ком“ и ко ре о драм ско ства ра ла штво. Исто вет ну двој ност ау тор ка ви ди и 
у ри ту ал ном пле су ко ји де ли на фи гу ра тив но, пан то мим ско или не фи гу ра-
тив но, ап стракт но из во ђе ње (стр. 11).
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Дру га це ли на књи ге по све ће на је ства ра тељ ка ма ко ре о дра ме у Ср би ји: 
Ма ги Ма га зи но вић (1882–1968), Сми ља ни Ман ду кић (1908–1992), На ди Коко-
то вић (1944) и Со њи Ву ки ће вић (1951). У њој на ла зи мо бо га те би о граф ске 
по дат ке прот ка не жи во пи сним при ча ма и тр но ви тим пу те ви ма ко је су ствара-
тељ ке ко ре о дра ме ис ку си ле то ком свог про фе си о нал ног и ду хов ног раз вит ка 
и жи во та. Осим то га, на кра ју књи ге на ла зе се и њи хо ви при ло же ни би о гра ми. 
Ис црп ни при ку пљач ки рад ау тор ке у ма ње по зна тим ар хи ва ма и из во ри ма, а 
на шта ука зу је и при ло же на ли те ра ту ра, учи нио је да ова књи га има по се бан 
зна чај и при ме ну у раз ли чи тим уче њи ма и на уч ним ди сци пли на ма.

Ве ра Об ра до вић Љу бин ко вић ис ти че да се циљ ње ног ра да огле да у 
бе ле же њу, ана ли зи ра њу и пре зен то ва њу по да та ка о раз во ју ко ре о дра ме у 
Ср би ји то ком 20. ве ка, са мо ти вом ис ти ца ња за слу ге же на у афир ма ци ји 
овог по зо ри шног фе но ме на. Сва ку од че ти ри ко ре о граф ки ње 20. ве ка: Ма гу 
Ма га зи но вић, Сми ља ну Ман ду кић, На ду Ко ко то вић и Со њу Ву ки ће вић, 
при ка зу је у тро ди мен зи о нал ном де ло ва њу, као из во ђа чи це, пе да го шки ње и 
ау тор ке пи са них де ла, књи га, струч них ра до ва и чла на ка.

Тре ће по гла вље ко је са др жи ком па ра тив ну ана ли зу ко ре о граф ки ња 
ко ре о дра ме у Ср би ји нам пру жа из ве сни до каз да су све че ти ри ви со ко образо-
ва не ко ре о граф ки ње под је дна ко де ло ва ле и са спек тра еман ци па ци је же на, 
ак ти ви зма и осве шћи ва ња род не рав но прав но сти у дру штву. Та ко ђе, и у ода-
би ру сво јих парт не ра при ме ћу је се да су све че ти ри ко ре о граф ки ње у њи ма 
тра жи ле ак тив не са го вор ни ке ко ји би их под сти ца ли на про фе си о нал ни 
умет нич ки и ин те лек ту ал ни рад (стр. 98). Про у ча ва ју ћи њи хо ве спи се, члан-
ке и ин тер вјуе, ау тор ка до ла зи до са зна ња о од но су ко ре о граф ки ња пре ма 
бра ку и по ро ди ци, те лу и ко ре о дра ми. По ред то га, она ана ли зом об у хва та 
њи хов на чин ра да и ства ра ња ко ре о гра фи ја, про све ти тељ ске иде је, про цес 
са мо о бра зо ва ња и до жи вот ног обра зо ва ња.

Пре ма по ступ ци ма ства ра ња ко ре о граф ске за ми сли, ау тор ка уви ђа да 
су све че ти ри ко ре о граф ки ње по ла зи ле од иден тич них ме то до ло ги ја ко је су 
по др жа ва ле им про ви за ци ју као „си гур но ис хо ди ште сва ке кре а ци је“ (стр. 
113). Ве ра Об ра до вић Љу бин ко вић код ко ре о граф ки ња за па жа још јед ну 
по ду дар ност, и то у тре ти ра њу „сло бод ног те ла“ у ко јем су, кроз свој рад, 
ме ња ле сте ре о тип ба ле ри не и ис по ља ва ле сво ја фе ми ни стич ка опре де ље ња 
ста вља ју ћи те ло у слу жбу осло бо ђе ња жен ске пси хе, а ру ше ћи тра ди ци о-
нал не окви ре (стр. 99). 

На до ве зу ју ћи се на од нос пре ма сло бод ном те лу, тре ба на по ме ну ти да 
га Ма га Ма га зи но вић до жи вља ва као го вор ни апа рат, што под вла чи ко му-
ни ка ци ју као глав ну од ли ку пле са. Сми ља на Ман ду кић се за ла же за жен ско 
те ло ко је по ни шта ва ин си ну а ци је ерот ских за до вољ ста ва и кон стру и ше 
сли ку бор бе за рав но прав ност по ло ва. Сход но то ме је, прет по ста вља се, и 
сво је игра чи це че сто оде ва ла у му шке ко сти ме не би ли по сти гла исти до јам 
(стр. 102). Став пре ма те лу у по ли тич ким ко ре о дра ма ма Со ња Ву ки ће вић 
не за сни ва на „кон вен ци о нал ним ка но ни ма и иде а ли ма ле по те бес те ле сног 
ха би ту са бе лог ба ле та“, не го кроз сво је пле шу ће те ло ма ни фе сту је ко лек-
тив ну исто риј ску ме мо ри ју и дру штве но-исто риј ско ис ку ство. Она те лом 
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ис ка зу је кри тич ку ми сао, по ли тич ки став и ту ма че ња гло бал них дру штве-
них пи та ња об ја шња ва ју ћи да је за аван гард ни умет нич ки пле сни из раз 
нео п ход но кул ти ви са но те ло са тех ни ка ма ака дем ског кла сич ног или фол-
клор ног пле са (стр. 107). 

Бу ду ћи да су све ко ре о граф ки ње не го ва ле ма нир пле са као сред ство ко-
му ни ка ци је, би ле су скло не сло бод ним ис ка зи ва њима осе ћа ња и до жи вљаја 
све та кроз по крет (стр. 102). Пер фор ма тив но те ло, пре ма њи хо вим схва тањи ма, 
мо же би ти са мо сло бод но те ло ко је не спа да у окви ре сте ре о тип них оче ки-
ва ња јед ног па три јар хал ног дру штва. Оне мо де ран плес са еман ци па тор ском 
ин тен ци јом и функ ци јом, ви де као сред ство за ис по ља ва ње фе ми ни стич ких 
ста во ва (стр. 99). Ау тор ка сма тра да су ко ре о граф ки ње кроз дру га чи ји, сло-
бо дан од нос пре ма свом бра ку и парт не ри ма жи ве ле сло бо ду ко ју су про па-
ги ра ле (стр. 97). У свом при ват ном жи во ту ра ди ле су ства ри ко је су су прот не 
од оче ки ва ња дру штве не сре ди не. Ма га Ма га зи но вић се са мо и ни ци ја тив но 
де кла ри са ла као фе ми нист ки ња, а осим то га и у ње ним ра до ви ма и иде ја ма 
се овај по крет ја сно уо ча ва. С дру ге стра не, у Аме ри ци у истом вре мен ском 
пе ри о ду жи ви и де лу је ве о ма по зна та и ува же на пле са чи ца и ко ре о граф ки ња 
мо дер не игре Мар та Гре јам (Mart ha Gra ham, 1894–1991). Иа ко је би ла са вре-
ме ни ца и ко ле ги ни ца Ма ге Ма га зи но вић, оне ни су де ли ле за јед нич ко раз-
ми шља ње о за ла га њу за по ло жај же на у дру штву јер је Мар та Гре јам јав но 
по ри ца ла сво је ве зе са фе ми ни змом. Те о ре ти ча ри су пак сма тра ли да је ње на 
умет ност слу жи ла пер фор ма тив ној функ ци ји ства ра ња фе ми ни стич ке све-
сти по чет ком 20. ве ка (tHomas 2013: 35). 

У сво јој упо тре би у по след њих 120 го ди на „фе ми ни зам“ је по стао изу-
зет но флу и дан из раз. Да нас је пра вил ни је ре ћи у мно жи ни – „фе ми ни зми“, 
јер мно жи на ука зу је на фраг мен та ци ју раз ли чи тих об ли ка ак ти ви зма и раз-
ми шља ња о род ној не рав но прав но сти (tHomas 2013: 36). Исто риј ски гле да но, 
фе ми ни зам или фе ми ни стич ка бор ба по де љен је у „три та ла са“. Пр ви та лас 
ве зу је се за пре ла зак из 19. у 20. век и ка рак те ри ше ре во лу ци о нар ни по крет 
за ис пра вља ње од но са мо ћи из ме ђу му шка ра ца и же на, а с об зи ром на то да 
је та да би ла ак ту ел на бор ба же на за пра во гла са, не рет ко се ра ђа ње фе ми-
ни зма по и сто ве ћу је са овом кам па њом. У овом пе ри о ду нај и стак ну ти ја пле-
са чи ца, из ме ђу оста лих и за чет ни ца мо дер ног пле са, би ла је Иси до ра Дан кан 
(Isi do ra Dun can, 1877–1927). Фе ми ни зам дру гог та ла са до жи вља ва се као 
ма сов ни кул тур ни по крет, та ко ђе ре во лу ци о нар ног ка рак те ра, и про те же се 
од ка сних 1960-их до 1980-их. Сма тра ју га ви ше хе те ро ге ним у од но су на 
пр ви та лас, а био је фо ку си ран на ис пра вља ње не јед на ко сти му шка ра ца и 
же на у еко ном ском и дру штве ном по љу, у шта спа да од ба ци ва ње тра ди цио-
нал ног кон цеп та по ро ди це, за ла га ње за ре про дук тив но пра во и ко е ду ка цију 
(tHomas 2013: 37). За раз ли ку од фе ми нист ки ња ге не ра ци је Иси до ре Дан кан, 
ко је су че зну ле за сек су ал ним сло бо да ма и ко је су пу ри тан ску ре пре си ју сма-
тра ле пре пре ком за еман ци па ци ју же на, мно ге ра ди кал не фе ми нист ки ње 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на гле да ле су на сек су ал ну ре во лу ци ју са 
ве ли ком сум њом. Жен ска сло бо да се, пре ма њи хо вим стре мље њи ма, ни је 
од ра жа ва ла кроз по ка зи ва ње на гог жен ског те ла не го кроз ру ше ње па три-
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јар хал ног си сте ма људ ског дру штва, од но сно од ба ци ва њем род них уло га, и 
те мељ ном про ме ном дру штва. Тру ди ле су се да при кри ју сва ко по тен ци јал-
но во а је ри стич ко и ерот ско за до вољ ство ко је би јед но жен ско те ло, или у овом 
слу ча ју пле са ње, мо гло да по ну ди (coPeLand 1993: 142). Тре ћи та лас фе ми ни-
зма по ја вио се 1990-их, а ве ру је се да још увек тра је, али га је те шко де фини-
са ти јер је умре жен у обла сти по ли ти ке, еко но ми је, тех но ло ги је, кул ту ре и на 
ме ти је стал них кри тич ких про це на. По сто је и кон ста та ци је да фе ми ни зам 
тре ћег та ла са пр вен стве но при па да бе лим, сред ње ста ле шким и хе те ро сек-
су ал ним же на ма, ис кљу чу ју ћи же не рад нич ке кла се, дру ге бо је ко же и хо-
мо сек су ал не же не (tHomas 2013: 37). Из на ве де ног кон ста ту је мо да је Ма га 
Ма га зи но вић то ком свог жи во та за хва ти ла пр ви и дру ги та лас фе ми ни стич-
ких по кре та, На да Ко ко то вић и Со ња Ву ки ће вић дру ги и тре ћи. Сми ља на Ман-
ду кић, због свог при лич но ду гог жи во та, об у хва ти ла је чак три та ла са иа ко 
је по чет ком 20. ве ка би ла ве о ма мла да да раз у ме и уоп ште ис пра ти то ко ве 
јед не та кве стру је.

Те ме ко ре о дра ма на ших ко ре о граф ки ња ни су се за сни ва ле на уста ље-
ном ка лу пу за пад њач ког бе лог ба ле та иа ко је ва жи ло ми шље ње да би фи-
зич ка спрем ност и тех ни ка игра ња тре ба ло да по ти чу из кла сич ног ба ле та. 
Иа ко је европ ско дру штво пре те жно па три јар хал но уре ђе но, Заг ба Ојор теј 
(Zag ba Oyor tey) нам ну ди дру га чи је ви ђе ње род не по де ле у пле со ви ма африч ке 
кул ту ре. Он на во ди да му шки пле со ви има ју ин тен ци ју атлет ских и фи зич-
ких ка рак те ри сти ка, док жен ски пле со ви стре ме да се из во де у за о кру же ним 
и флу ид ним пле сним фи гу ра ма. По ме ну ти по сту пак не по тен ци ра те зу да 
су же не сла би ји пол ка ко би се, пре ма ње го вим ре чи ма, мо жда ту ма чи ле у 
од ре ђе ним европ ским кон тек сти ма уну тар фе мини стич ких кру го ва. Због тога 
он да ље об ја шња ва да су у африч кој кул ту ри му шкар ци и же не за ви сни јед-
ни од дру гих и да су би о ло шки и дру штве ни фак то ри утвр ди ли да је жен ска 
сна га ве ћа у по гле ду от пор но сти. Сход но то ме, же не у африч кој кул ту ри ужи-
ва ју ве ли ко по што ва ње због сво је при род не функ ци је, од но сно спо соб но сти 
ра ђа ња и по ди за ња де це (oyortey 1993: 191–192). На ве ди мо да је Со ња Вуки-
ће вић ин си сти ра ла на „чи стим де сти ло ва ним ми сли ма“, ко је по ње ним схва-
та њи ма не ма ју пол и род, или при мер ка да Ма га Ма га зи но вић по ста вља же не 
да игра ју му шке уло ге. По во дом то га ау тор ка ис ти че да све че ти ри ко ре о граф-
ки ње уте ме љу ју пот пу но но ву тра ди ци ју при ка зи ва ња же не и жен ског те ла 
(стр. 109).

Ис ти чу ћи слу чај у ко јем су све че ти ри умет ни це оста ви ле зна ча јан пе-
чат у по зо ри шном жи во ту Ср би је, ау тор ка уо кви ру је рад Ма ге Ма га зи но вић 
и Сми ља не Ман ду кић на зи ва ју ћи их за ступ ни ца ма еп ско-па три от ске ко рео-
дра ме јер су се во ди ле исто риј ским и мит ским те ма ма. С дру ге стра не, Наду 
Ко ко то вић и Со њу Ву ки ће вић свр ста ва у гру пу по бор ни ца по ли тич ке ко рео-
дра ме ко је од ли ку ју ко смо по ли ти зам и ју го сло вен ство, јер су окре ну те ка 
„веч ним те ма ма“ по пут „исти не, прав де, сло бо де, исто ри је ко ја се по на вља, 
јед на ко сти као људ ске вред но сти и то ме слич но“ (стр. 112). 

Бу ду ћи да је и са ма би ла уче ни ца шко ле Сми ља не Ман ду кић, ау тор ка 
је у књи гу увр сти ла и спи сак име на же на ко је се ка рак те ри шу као след бе нице 
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мо дер не игре у Ср би ји, у пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та. У ства ра лач-
ком по ступ ку све че ти ри ко ре о граф ки ње су, пре ма ње ним ре чи ма, оства ри-
ле „емо ци о нал ну кли му и рав но прав ност у кре а тив ном ди ја ло гу“, од но сно 
во ди ле су пле сну гру пу кроз свој еду ка циј ско-умет нич ки рад по сред ством 
ра з ви ја ња груп не ат мос фе ре (стр. 118). Њи хо ва пле сно-ре ди тељ ска стра теги ја, 
ка ко ау тор ка об ја шња ва, са свр хом ства ра ња сво је вр сних епи го на, под ра зу-
ме ва ла је из ве сну рав но прав ност ко ре о гра фа са сво јим из во ђа чи ма због 
мо гућ но сти за јед нич ког кре и ра ња по кре та. Ме ђу на ве де ним след бе ни ца ма 
по ме ну те су: Ана Ма ле тић, Ани Неј, Ми ла на Брош, Ду брав ка Ма ле тић, 
Ка та ри на Стој ков Сли јеп че вић, Не ла Ан то но вић, Ве сна Ми ла но вић, Са ња 
Кр сма но вић, Оли ве ра Ста но је вић, Зо ра на Ми хел чић, Мар га ре та Де бе љак и 
дру ге (стр. 119–120).

На по слет ку, ау тор ка сво ју пре вас ход ну тач ку ра да за о кру жу је у по след-
њем одељ ку „Ди ску си ја или раз ма тра ње фе но ме на ко ре о дра ме“. У окви ру 
ње га она до ла зи до но во и зве де не де фи ни ци је о ко ре о дра ми ко ја гла си: ко-
ре о дра ма је „се ми о тич ка сцен ска прак са, пер ма нент но при сут на кроз ду го-
трај ну исто ри ју игре, слу жи се глу мом, пле сом и пан то ми мом и му зи ком, а 
па ра диг мат ски се ус по ста вља у раз во ју не мач ког пле сног по зо ри шта 20. 
ве ка по ми ру ју ћи апо лон ски и ди о ни ски естет ски прин цип у се би” (стр. 129).

У за кључ ним раз ма тра њи ма ау тор ка из но си ми шље ње да Ма га Ма га-
зи но вић, Сми ља на Ман ду кић, На да Ко ко то вић и Со ња Ву ки ће вић чи не „део 
кул тур ног про сто ра у Ср би ји и по ка зу ју кон ти ну и тет у естет ском и дру-
штве ном по гле ду“. По се бан зна чај њи хо вог це ло куп ног де ло ва ња, пре ма 
ау тор ки ним ре чи ма, огле да се у дво стру кој бор би за рав но прав ност же на и 
за рав но прав ност ко ре о дра ме, као сцен ске фор ме (стр. 130). У сво јим ана ли-
за ма ау тор ка је по твр ди ла да су „пи о нир ке мо дер не игре“ у Ср би ји у 20. ве ку 
пре у сме ри ле плес од кла сич не ака дем ске игре ка ко ре о драм ском из ра жа ва њу 
и ства ра ла штву и вра ти ле пле су од ре ђе ну сло бо ду. Та ко ђе, уста но ви ла је да 
се по че так ко ре о драм ске умет но сти у Ср би ји ве зу је за де ло ва ње уче ни ца 
не мач ке шко ле: Ма ге Ма га зи но вић и Сми ља не Ман ду кић, а на ста ви ле су је 
На да Ко ко то вић и Со ња Ву ки ће вић (стр. 132). Ау тор ка за кљу чу је да је умет-
ност ко је су ко ре о граф ки ње ства ра ле, а не ке и да ље ства ра ју, у не рас ки ди вој 
спо ни са њи хо вим на чи ном жи во та ко ји су во ди ле и жи во том ка ко јем су 
те жи ле и као та кве сте кле су ре пу та ци ју осо бе них „со ци о кул ту ро ло шких 
по ја ва“ у Ср би ји, у 20. и 21. ве ку (стр. 133).
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(Ми ли во је Мла ђе но вић, ИНТЕРТЕКСТУАЛНАПЛЕТИСАНКА  

(ОконституцијидрамскогликаЛазеКостића), Но ви Сад:  
Сте ри ји но по зор је, 2021)

Сте ри ји но по зор је у окви ру сво је ду го го ди шње, плод не из да вач ке де-
лат но сти и у овом слу ча ју из не дри ло је вред но де ло по зо ри шне ли те ра ту ре. 
По свом ка рак те ру, књи га Ми ли во ја Мла ђе но ви ћа Интертекстуалнапле-
тисанка je на уч на и струч на сту ди ја и те а тро ло шко ис тра жи ва ње. 

Ова сту ди ја, по тен ци јал но још јед на коц ки ца у мо за и ку ко ји об ли ку је 
пор трет Ла зе Ко сти ћа, на ста ла је у 180-ој го ди ни од ње го вог ро ђе ња. И, као 
што Мар та Фрајнд на кон по лу ве ков ног ба вље ња Ко сти ће вим де лом по ру чу-
је: „Сви ови тек сто ви са мо су део бес ко нач ног тра га ња за еле мен ти ма де ла 
на шег ве ли ког пи сца, тра га ња ко је по при ро ди ства ри не мо же има ти крај ње 
ре зул та те ни за вр ше так.“ Сто га и за кљу чу је да: „Као и ње гов ве ли ки иде ал, 
Ви љем Шек спир, Ко стић нам увек остав ља про стор за но ва тра га ња и по зив 
да се у њих упу сти мо.“ (Мар та Фрајнд, УтрагањузаЛазомКостићем, Вр шац: 
Књи жев на оп шти на Вр шац, 2017, стр. 12).

Ми ли во је Мла ђе но вић је ве о ма пре по зна тљив у на шој те а тар ској са да-
шњи ци, струч ној, на уч ној и умет нич кој. Он је по зо ри шник у пу ном зна че њу 
тог пој ма – прак ти чар, те о ре ти чар, пе да гог и ства ра лац: драм ски пи сац, управ-
ник по зо ри шта, про фе сор уни вер зи те та, на уч ник и ис тра жи вач на по љу 
по зо ри шта, дра ме и књи жев но сти, књи жев ник. На пи сао је де се так драм ских 
ко ма да за де цу, ко ме ди ја и дра ма за од ра сле, об ја вио је ви ше те а тро ло шких 
сту ди ја, две књи ге по зо ри шних ко ма да за де цу, као и књи ге дра ма, афо ри-
за ма, по зо ри шних пу то пи са... Ње го ва драм ска де ла су ин сце ни ра на на не-
ко ли ко на ших по зор ни ца. Зна ча јан је и ње гов до при нос у ра ду по зо ри шних 
фе сти ва ла (осни вач, ди рек тор, умет нич ки са вет ник, се лек тор и члан жи ри ја). 
За свој до са да шњи рад до био је ви ше при зна ња и на гра да.

Ба ве ћи се сцен ским ли ком Ла зе Ко сти ћа у срп ској драм ској ли те ра ту-
ри, Мла ђе но вић дра ма тур шку ана ли зу и те а тро ло шко ис тра жи ва ње драм-
ских де ла о овом на шем „нај ге ни јал ни јем ро ман ти ча ру“ и „пе сни ку над 
пе сни ци ма“ под у пи ре књи жев ном исто ри јом. Је да на ест огле да са бра них у 
овој књи зи ба ве се драм ским де ли ма (и не са мо њи ма) у ко ји ма су при сут ни 
са др жа ји ве за ни за лик, жи вот и ства ра ла штво Ла зе Ко сти ћа. 
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Мо гло би се ре ћи да смо њо ме до би ли и но ви, по зо ри шни пор трет Ла зе 
Ко сти ћа – пор трет сат кан од драм ских де ла у ко ји ма се го во ри о овом пе сни-
ку и ње го вом ства ра ла штву.

Ре зул тат ду го го ди шњег, ве о ма по све ће ног ба вље ња и це ло куп ним књи-
жев ним де лом Ла зе Ко сти ћа, а и њи ме као те мом у драм ским тек сто ви ма, као 
и ау то ров ме тод ски при ступ, да ли су ру ко пис ван ред но вред ног са др жа ја, 
ори ги нал ног у од но су на до сад об ја вље не књи ге у ко ји ма се ана ли зу ју де ла 
на ше драм ске књи жев но сти. 

Ау тор је сту ди ју на сло вио Интертекстуалнаплетисанка, а бли же ју 
је од ре дио под на сло вом – ОконституцијидрамскогликаЛазеКостића. 
На кон „Уво да“, пре ци зне и об у хват не син те зе са мо га ру ко пи са, књи га је 
по де ље на на че ти ри ло гич не, за о кру же не це ли не, од ко јих две об ра ђу ју те му, 
тре ћа је њи ма кон тра пункт, док че твр ту чи не при ло зи (те а тро гра фи ја и по-
моћ на апа ра ту ра). Ау тор је пр ву це ли ну, есен ци јал ну и је згро ви ту, на сло вио 
„Ли це или ма ска у жи во ту и де лу Ла зе Ко сти ћа“, а гра ди је сле де ћим под-
на сло ви ма: 1. Кла си фи ка ци ја драм ских об ли ка, 2. Ка рак те ри за ци ја ли ка, 3. 
Кон цеп ци ја ве ро до стој но сти, 4. Ви до ви кар не ва ли за ци је и 5. Ли це или ма ска. 
Кроз дру ги блок, ко ји но си на слов „Кон сти ту ци ја драм ског ли ка Ла зе Ко-
сти ћа“, у ко јем об ра ђу је по је ди на, ре пре зен та тив на драм ска де ла у ко ји ма је 
сцен ски лик Ла за Ко стић, чи та о ца та ко ђе во ди пу тем под на сло ва: 1. Од уста-
ја ње од илу зи је: „San ta Ma ria del la Salutе“ Ве ли ми ра Лу ки ћа, 2. Ин тер тек сту-
ал на пле ти сан ка: „Homovolans“ Не на да Про ки ћа, 3. Од раз на ци о нал ног: „Камо 
но ћи, ка мо да ни“, „Срп ска Ати на“, „Кад би Сом бор био Хо ли вуд“ Ра до сла-
ва До ри ћа, 4. Па ро ди ра на фи гу ра: „Рап со ди ја“ Вла ди ми ра Б. По по ви ћа и 5. 
Ди ја ло ги зо ва ни есеј: „Го зба“ Пе тра Ми ло са вље ви ћа. Тре ћи део сту ди је носи 
је дан на слов: „Шек спи ров ски нерв: по зо ри шне кри ти ке Ла зе Ко сти ћа“. 

Сва ка од ових це ли на, те мат ски за о кру же но, ис црп но, ве о ма струч но и 
ар гу мен то ва но тре ти ра пи та ња ко ја је Мла ђе но вић пре до чио у уво ду. Ау тор 
ве што, ис ку стве но и са ау то ри те том вр сног те а тро ло га тка ову „пле ти сан ку“ 
о сцен ском ли ку Ла зе Ко сти ћа. 

По след њи, че твр ти сег мент чи не: „На по ме на ау то ра“, „Ли те ра ту ра“, 
„Би о граф ски по да ци о Ла зи Ко сти ћу“, „Би о граф ски по да ци о ау то ри ма дра ма 
о Ла зи Ко сти ћу“, „Имен ски ре ги стар“, „О ау то ру“, „Са др жај“, док за те а тро-
ло ге и за бу ду ће ис тра жи ва че по себ ну вред ност чи ни пре глед, на сло вљен 
као „Сцен ски, сцен ско-му зич ки про гра ми и по зо ри шне пред ста ве на осно ву 
дра ма у ко ји ма је Ла за Ко стић драм ски лик“. 

На осно ву пред ста вље них пред ло жа ка и оце не дра ма тур шких до ме та 
ис пи ти ва них драм ских де ла, као и ра ди ау то ро ве за вид не по сто ја но сти за 
те мељ ни ана ли тич ки рад, због ње го ве на уч не стра сти и пот пу не по све ће но сти 
те ми ко ју ис тра жу је, Мла ђе но ви ће во де ло Интертекстуалнаплетисанка 
осо бе на је књи га и дра го це ни до при нос и исто ри ји срп ске дра ме и по зо ри шта, 
и исто ри ји срп ске књи жев но сти. 

ЗоранМ.Максимовић
Позоришни музеј Војводине

zoranzm@gmail.com
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Би ља на Ни шка но вић, КОСТИМОГРАФМИРЈАНАСТОЈАНОВИЋ 
МАУРИЧ, Но ви Сад: Фон да ци ја Алек сан дар Цо ле Ма рић –  

MC Old man, 2021.
На ис те ку 2021. го ди не по ја ви ла се мо но гра фи ја о ко сти мо граф ки њи 

Срп ског на род ног по зо ри шта Мир ја ни Сто ја но вић Ма у рич, ау тор ке Би ља не 
Ни шка но вић. 

Ко сти мо граф је вр стан по зна ва лац сти ло ва и на чи на обла че ња у раз-
ли чи тим вре мен ским раз до бљи ма. Он цр та ко сти ме за по зо ри ште, из ра ђу је 
ски це, од но си их у кро јач ку и обу ћар ску ра ди о ни цу, у фри зе рај и мо ди сте рај 
и над гле да њи хо ву из ра ду. Док се кроз сво је вр сну сти ли за ци ју оно га што се 
у дра ма тур ги ји или ли бре ту у пи са ној фор ми од умет ни ка тра жи, ко сти мо-
граф исто вре ме но ку је свој кро јач ки план. У про це су на ста ја ња но вог сцен-
ског де ла, ко сти мо граф је тај ко ји го то во са вр ше но пра ти по крет не по ма ке 
код игра ча, пе ва ча и глу ма ца, сле ди ри там ре ди те ља и ко ре о гра фа и стал но 
је при су тан то ком ства ра ња, ка ко и са ма Мир ја на Сто ја но вић Ма у рич ка же, 
„ње ног ве ли чан ства – пред ста ве“. Као што сва ки сцен ски по крет то ком више-
ме сеч них про ба сра сте са умет нич ком ин ди ви ду ом по пут од ра за кре а тив ног 
ис по ља ва ња драм ског тек ста у дра ми или ли бре та у опе ри и у ба ле ту, та ко 
и ко сти ми Мир ја не Сто ја но вић Ма у рич по ста ју не рас ки ди ви, ско ро ор ган ски 
део умет ни ка. Мно ги по зо ри шни жи во ти до ла зе у до дир са ма те ри ја ли ма 
од ко јих се пра ви ко стим: тил, му слин, сви ла, бро кат, штрас, чип ка, плиш и 
још мно го дру гих, али се на кра ју сви они по ви ну ју ски ца ма и за ми сли ко сти-
мо гра фа. За пре ми је ре, ко је су по се бан пра зник за све и ко ји ма је све под ре-
ђе но, зна и Мир ја на. Ина че ком плек сно пла ни ра ње свих оста лих про дук ци ја 
у јед ној по зо ри шној ку ћи се та да ста вља у дру ги план, а при о ри тет има са мо 
но ва пред ста ва. И ка да је све ис про ба но, спрем но и ура ђе но, ни ко ни је потпу-
но ми ран. По по гле ди ма се пре по зна је да сви још по ку ша ва ју не што бо ље да 
учи не за ва жан по зо ри шни до га ђај – пре ми је ру. Тре ну так ка да је по рас по-
ре ду пр ва Глав на про ба је на ро чи то ва жан. Тек та да се угле да ју го тов ко стим, 
сва рас кош та лен та и ма ште ко сти мо гра фа, уме ће умет ни ка ко ји је ство рио 
ра зно ли ку одев ну ле по ту до стој ну уло ге. Свих уло га. А Мир ја на, и на по след-
њој ге не рал ној про би, уз естет ско за до во ље ње и при ла го ђе ност вре мен ској 
од ред ни ци де ла, за гле да ка ко се ње на тво ре ви на по на ша то ком крет њи и 
вра то лом них по др шки, ду ет не игре и со ли стич ких пар ти ја, то ком ско ко ва, 
па до ва и вр те шки. По сма тра и пом но пра ти сва ки по крет из гле да ли шта, 
ка ко би уса вр ши ла још по не ки де таљ ко ји по ма же свим сцен ским уче сни цима 
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пред ста ве. Чак, ка да су по треб на не ка ви тал на пре кра ја ња, она то чи ни без 
по го во ра, не би ли се от кло ни ла сва ка, и нај ма ња спу та ност ко ју ко стим мо же 
да иза зо ве. И све то по но во у ци љу пред ста ве. 

Ау тор ки Би ља ни Ни шка но вић, ку сто су и са рад ни ку из да вач ке де лат-
но сти По зо ри шног му зе ја Вој во ди не у Но вом Са ду, при па да ју за слу ге за 
при ку пља ње пи са не гра ђе. На 180 стра ни ца ква ли тет не хар ти је фор ма та 
21,5 х 22 цм об ра ђе но је и у књи гу упи са но пре гршт по да та ка ко ји су део 
лич но сти ко сти мо граф ки ње Срп ског на род ног по зо ри шта Мир ја не Сто ја но-
вић Ма у рич. По сле би о гра фи је, пре ве де не на ен гле ски је зик, кроз оп ши ран 
раз го вор са умет ни цом от кри вен је сли кар ски омаж умет ни це, опи са на су 
се ћа ња на де ла и зна чај не са рад ни ке као и све о бу хват ни осврт на ми ну ло 
вре ме про ве де но у по зо ри шту. До ку мен то ва ни тек сто ви уз ода бра не илу стра-
ци је ста вље ни су у бе ле ла ко ва не ко ри це ко је већ са мим из гле дом ода ју елеган-
ци ју. У мо но гра фи ји су на ве де ни ве ро до стој ни би о граф ски по да ци о бо га тој 
че тр де сeто го ди шњој ка ри је ри ко сти мо граф ки ње Мир ја не Сто ја но вић Мау-
рич, за тим по пис пред ста ва, но вин ски члан ци, на гра де, имен ски ре ги стар, 
бе ле шка о ау то ру, ко ри шће на ли те ра ту ра и 18 тек сто ва ње них ода бра них 
са рад ни ка.

Сво је вр сно ли ков но-гра фич ко уре ђе ње и са мо уред ни штво мо но гра-
фи је у ко јој се на ла зе број не фо то гра фи је из пред ста ва, ски це и тек сто ви, уз 
бли ског са рад ни ка Бо ри са Бан ди ћа, при па да мр Гор да ни Нов ков, ака дем ској 
сли кар ки из Но вог Са да и ван ред ној про фе сор ки Уни вер зи те та у Но вом Са ду 
на Ака де ми ји умет но сти на Драм ском де парт ма ну и Ау ди о ви зу ел ним меди-
ји ма. Ве што укло пље не илу стра ци је са ли ков них из ло жби Мир ја не Сто јано-
вић Ма у рич и са цр те жи ма ко ји вер но пра те ње ну ка ри је ру, би ли су ве ли ки 
иза зов за уред ни цу. Успе шно су са вла да не не на да не пре пре ке на ко је се 
на и ла зи ка да је по треб но сло жи ти же ље но и мо гу ће, као и све оне зам ке ко је 
се по ја ве код по сто је ћег ма те ри ја ла с ма на ма, по пут ста рих, бле дих и не ја сних 
а ва жних фо то гра фи ја. Пре по зна ју се струч ност и зна ње, али и до ви тљи вост 
ко ја се тра жи при из ра ди ова квих пу бли ка ци ја, а те осо би не на ро чи то дола-
зе до из ра жа ја ка да је књи га го то ва и док се то ком ли ста ња сва ке стра ни це 
го то во не по гре ши во по твр ђу је та ле нат, ка ко уред ни ка, та ко и оног о ко ме 
је мо но гра фи ја. 

При да ва ње ва жно сти ова квој књи зи је оправ да но, јер, ма ко ли ко да и ко-
сти мо гра фи ја уз сцен ске умет ни ке из ра жа ва по зо ри шну илу зи ју, она је и те 
ка ко ствар на и њо ме се озбиљ но ба ве они ко ји се њој у пот пу но сти по све те. 
Оно што је си гур но, у сву ту по зо ри шну „игру“, утка но је мно го жи во та, упор-
но сти, од ри ца ња, ра да и по све ће но сти, али из над све га мо ћи да се ства ри 
ви де из ну тра. Пра ви умет ник ни ка да ни је до вољ но си гу ран да би о се би мо гао 
го во ри ти по хвал но, али за то по сто је мо но гра фи је, по пут ове, ко је јав но сти 
при ка зу ју умет нич ки ра спон и до ка зу ју ства ра лач ки опус по је дин ца. 

Мо но гра фи ја о ко сти мо граф ки њи Срп ског на род ног по зо ри шта Мир-
ја ни Сто ја но вић Ма у рич је од раз по што ва ња пре ма лич но сти ко ја је сво јим 
при су ством обе ле жи ла че твр ти ну по сто ја ња јед ног ве ли ког те а тра у ко јем 
су за сту пље не три умет нич ке це ли не: Дра ма, Опе ра и Ба лет. Сви они ко ји 
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из ла зе на сце ну, оде ве ни су у кре а ци је са мо јед ног ства ра о ца без ко јег се ни-
јед на пред ста ва или јав но из во ђе ње драм ске, опер ске или ба лет ске це ли не 
не мо гу за ми сли ти. 

Из да вач мо но гра фи је је Фон да ци ја Алек сан дар Цо ле Ма рић – MC Old man 
из Но вог Са да, ти раж је 300 при ме ра ка, а об ја вљи ва ње ове мо но гра фи је су 
по др жа ли Град ска упра ва за кул ту ру Гра да Но вог Са да и По кра јин ски се-
кре та ри јат за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским за јед ни ца ма 
Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не. 

ГабриелаС.ТеглашиЈојкић
Срп ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад

gte gla si@g mail.com 
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РА ЗНО ЛИ КЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ КУЛ ТУ РЕ, УМЕТ НО СТИ И  
МЕ ДИ ЈА У ДИ ГИ ТАЛ НОМ ИЗ РА ЗУ (ДИГИТАЛНИХОРИЗОНТИ 

КУЛТУРЕ,УМЕТНОСТИИМЕДИЈА, Збор ник, уред ни це  
Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић и Та тја на Ни ко лић, Бе о град:  

Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју –  
Фа кул тет драм ских умет но сти – Клио, 2021) 

Збор ник ра до ва Дигиталнихоризонтикултуре,уметностиимедија 
уре ди ле су Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић, про фе сор ка еме ри та Уни вер зи те та 
умет но сти у Бе о гра ду, и Та тја на Ни ко лић, ис тра жи ва чи ца-са рад ни ца Ин сти-
ту та за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју Фа кул те та драм ских умет но-
сти у Бе о гра ду. Збор ник је об ја вљен у окви ру еди ци је „Кул ту ра –у мет ност –
ме ди ји“ чи ји је уред ник про фе сор ка Дра ги ће вић Ше шић. 

Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић, уред ник Збор ни ка, про фе сор, ис тра жи вач, 
те о ре ти чар кул ту ре, умет но сти и ме ди ја, ду ги низ го ди на ис тра жу је, из у ча ва 
и те о рет ски про ми шља раз ли чи те по ја ве у кул ту ри и умет но сти. Спо соб ност 
да уви ди и ука же на зна чај не те ме и про бле ме у кул ту ри је њен по се бан дар, 
а њи ма се ба ви ла ана ли зи ра ју ћи и ини ци ра ју ћи број не ме ђу на род не кон фе-
рен ци је и тек сто ве. Та ко је и са овим збор ни ком, где је у жи жу ин те ре со ва ња 
уве ла ди ги тал ни из раз као мо гућ ност раз во ја кул ту ре, умет но сти и ме ди ја, 
а исто вре ме но да ла и шан су мла дој ко у ред ни ци Та тја ни Ни ко лић да се опро-
ба у уред нич ком по слу и до при не се овој те ми са сво јим ге не ра циј ским сен-
зи би ли те том и ис тра жи вач ким ин те ре со ва њи ма. 

Збор ник Дигиталнихоризонтикултуре,уметностиимедија из да ли 
су Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју, Фа кул тет драм ских 
умет но сти и из да вач ка ку ћа „Клио“ из Бе о гра да, 2021. го ди не. Об у хва та, на 
419 стра на, 19 тек сто ва ко је је на пи са ло 25 ау то ра, и по де љен је у че ти ри погла-
вља: „Кул тур не по ли ти ке и прак се“, „Но во ме диј ске, ви ше ме диј ске и транс ме-
диј ске умет нич ке прак се“, „Тра ди ци о нал ни ме ди ји у ди ги тал ном окру же њу“ 
и „Ди ги тал на ху ма ни сти ка, епи сте мо ло ги ја и ети ка“. „Про лог“ су на пи са ле 
уред ни це а уме сто за кључ ка као „Епи лог“ об ја вљен је ау тор ски текст. Збор-
ник са др жи и би о гра фи је свих ау то ра Збор ни ка, фо то гра фи је са ме ђу на род не 
кон фе рен ци је из 2019. го ди не, а ко ри це књи ге је ди зај ни рао Бран ко Шу јић, 
као део док тор ског умет нич ког про јек та „По глед у не до глед“, ла бо ра то ри је 
ин тер ак тив не умет но сти ФДУ у Бе о гра ду. Ре цен зен ти Збор ни ка у це ли ни 
би ли су др Са њин Дра го је вић, ре дов ни про фе сор Фа кул те та по ли тич ких 
зна но сти Уни вер зи те та у За гре бу, др Ана Мар ти но ли, ре дов ни про фе сор 
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Фа кул те та драм ских умет но сти, и др Да ли бор Пе тро вић, ван ред ни про фе сор 
Са о бра ћај ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

На ста нак Збор ни ка под ста кло је одр жа ва ње Ме ђу на род не кон фе ренци-
је „Но ви хо ри зон ти кул ту ре, умет но сти и ме ди ја у ди ги тал ном окру же њу“, 
у сеп тем бру 2019. го ди не, а Збор ни ком је об у хва ћен део ра до ва ко ји су из ла-
га ни на кон фе рен ци ји. У Збор ни ку су об ја вље ни и не ки ра до ви ко ји су на-
ста ли у окви ру про јек та „Иден ти те ти и се ћа ње: тран скул ту рал ни тек сто ви 
драм ских умет но сти и ме ди ја“, за тим „Но ва ис тра жи вач ка фа за у ис тра жи-
ва њу кул ту ре не сла га ња у Ис точ ној Евро пи“, као и про јек та „Умет ност и 
ис тра жи ва ње тран сфор ма ци ја ин ди ви дуа и дру штва“.

„Про лог“ чи ни текст „Кул ту ра у ди ги тал ној сфе ри“ ау тор ки Ми ле не 
Дра ги ће вић Ше шић и Та тја не Ни ко лић. У ње му се раз ма тра ју ути ца ји ди-
гитал ног окру же ња ко ји усло вља ва ју про ме не у сек то ру кул ту ре, са вре ме не 
умет нич ке прак се и струк ту ре ме диј ског про сто ра. Ау тор ке на по ми њу да 
се про гра ми кул ту ре, умет но сти и ме ди ја да нас обра ћа ју но вој пу бли ци, при-
пад ни ци ма „ди ги тал не ци ви ли за ци је“, те да је нео п ход на „ну жност транс-
ме диј ске пи сме но сти као пред у сло ва кри тич ког ми шље ња у овом вре ме ну“ 
(стр. 17), као и „ства ра ње но вих фор ми до е ду ка ци је и ре е ду ка ци је за сва људ-
ска за ни ма ња и прак се“ (стр. 17). Кри за на ста ла пан де ми јом ко ви да 19 усло-
ви ла је да по зо ри шне ин сти ту ци је, фе сти ва ли и му зе ји убр за но по чи њу да 
ко ри сте ди ги тал не ин стру мен те и плат фор ме. Ау тор ке на по ми њу да је пре-
пли та ња ис ку ста ва „те шко раз два ја ти и ре ћи да су све да на шње про ме не 
ис кљу чи во по сле ди ца ути ца ја ди ги тал не сфе ре“ (стр. 27–28). Стал ним раз-
ви ја њем ди ги тал не тех но ло ги је и сред ста ва из ра жа ва ња у гра ђе њу ди ги тал-
них иден ти те та ука зу ју да „нам је све по треб ни ја тран сме диј ска пи сме ност“ 
(стр. 28).

Пр во по гла вље Збор ни ка под на зи вом „Кул тур не по ли ти ке и прак се“ 
об у хва та пет ра до ва у ко ји ма се об ра ђу ју те ме кул тур них, обра зов них, ло кал-
них и по слов них по ли ти ка. 

„Уло га стра те ги је по ве зи ва ња кул тур не и обра зов не по ли ти ке за ди ги-
тал но до ба“ Ве сне Ђу кић пр ви је текст у овом по гла вљу и у ње му ау тор ка 
из но си ре зул та те ис тра жи ва ња сту диј ских про гра ма ди ги тал не про дук ци је 
и мул ти ме ди јал них умет но сти на ви со ко школ ским уста но ва ма код нас, ука-
зу ју ћи на зна чај про ми шља ња и уна пре ђи ва ња јав них по ли ти ка, по себ но 
кул тур не по ли ти ке. Про фе сор ка Ђу кић скре ће па жњу на нео п ход ност међу-
ре сор не са рад ње јав них по ли ти ка и кул тур не по ли ти ке, а по себ но обра зов-
них по ли ти ка.

У дру гом тек сту у овом по гла вљу – „Ди ги тал не тех но ло ги је и прав ни 
оквир кул тур не по ли ти ке у Ср би ји“, ау тор ка Ана Сто ја но вић раз ма тра иза-
зо ве кул тур не по ли ти ке и раз во ја ди ги тал не тех но ло ги је. У цен тар сво јих 
ис тра жи ва ња она по ста вља про блем ди ги тал них тех но ло ги ја у окви ру по сто-
је ћих за кон ских, прав них окви ра ко ји ма је уре ђе на област кул ту ре уоп ште, 
раз ма тра и за кљу чу је да је нео п ход но ино ви ра ње по сто је ћих и до но ше ње 
но вих за ко на у обла сти би бли о теч ко-ин фор ма тив не де лат но сти, ки не ма то-
гра фи је и кул тур ног на сле ђа. Ис ти че про блем „очу ва ња ди ги тал ног на сле ђа; 
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кон ти ну и ра ног пра ће ња и ана ли за ефе ка та за ко на и про пи са у обла сти кул-
ту ре“ (стр. 70).

„Ло кал не кул тур не по ли ти ке у ди ги тал ном окру же њу“ тре ћи је текст 
пр вог по гла вља ко ји су на пи са ле Бо ја на Су ба шић и Бог да на Опа чић. Он је 
на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та „Мо де ли ло кал них 
кул тур них по ли ти ка као осно ва за по ве ћа ње кул тур не пар ти ци па ци је“ ко је 
је во ди ла про фе сор ка Ве сна Ђу кић, 2018. го ди не. Ау тор ке у тек сту раз ма тра-
ју ка ко но си о ци кул тур не по ли ти ке на ло кал ном ни воу ко ри сте ди ги тал не 
тех но ло ги је, нај ви ше њи хо ве пред но сти, као и то да ли ди ги тал ни мо де ли 
ко му ни ка ци ја до но се по ве ћа но уче шће у кул ту ри ло кал них за јед ни ца и да 
ли ути чу на по бољ ша ње кул тур ног ства ра ла штва. 

Та тја на Ни ко лић и Ми ли ца Ил чић ау тор ке су че твр тог тек ста у пр вом 
по гла вљу под на зи вом „Мо бил не апли ка ци је у сек то ру кул ту ре у Ср би ји“. 
Текст је на стао на осно ву ем пи риј ског ис тра жи ва ња упо тре бе мо бил них 
апли ка ци ја у мар ке тин гу и раз во ју мла де пу бли ке кул тур них са др жа ја, које 
су ау тор ке ре а ли зо ва ле 2019. и 2021. го ди не. Пр вим ис тра жи ва њем об у хва-
ће но је 25 апли ка ци ја а дру гим 65. Ау тор ке за кљу чу ју да се апли ка ци је не 
ко ри сте за ко му ни ка ци ју са пу бли ком, умре жа ва ње, ин тер ак ци ју, при ку пља-
ње по да та ка о ко ри сни ци ма и дру го, већ се оне ко ри сте са мо да би пре не ле 
са др жа је ко ји по сто је на веб-сај ту ин сти ту ци ја. При мет но је, та ко ђе, да се 
апли ка ци је не ко ри сте као мо бил ни мар ке тинг, а ди зајн апли ка ци ја је на 
ни ском ни воу.

По след њи текст у пр вом по гла вљу „Кул тур ни иден ти те ти адо ле сце на та 
у Ср би ји у ди ги тал ном окру же њу“, Ви о ле та Кец ман на пи са ла је на ен гле ском 
је зи ку, а њен основ ни циљ је да пре и спи та ути цај дру штве ног ди ги тал ног 
окви ра на иден ти тет мла дих у на шој зе мљи. На кон те о риј ског и ем пи риј ског 
ис тра жи ва ња ау тор ка ис ти че ве ли ки ути цај све оп ште нар ци стич ке кул ту ре 
на иден ти тет мла де по пу ла ци је. Адо ле сцен ти има ју сна жну ко ре ла ци ју са 
ди ги тал ним ме ди ји ма, ко ји има ју на ме ру да пер со на ли зу ју ме ди је и при ма ње 
ме диј ских са др жа ја на прет ход но утвр ђе ним ме диј ским на ви ка ма. Ау тор ка 
твр ди да мла ди сва ко днев но ко ри сте ин тер нет и ме диј ске са др жа је, а у диги-
тал ној ин тер пер со нал ној ко му ни ка ци ји мла ди ко ри сте апли ка ци ју What sApp 
ко ја им омо гу ћа ва дис тан ци ра ње од од ра слих.

Дру го по гла вље Збор ни ка „Но во ме диј ске, ви ше ме диј ске и тран сме диј-
ске умет нич ке прак се“ те мат ски об у хва та но ве умет нич ке прак се, но ве на-
ра ти ве и есте ти ку, а са др жи че ти ри тек ста ау то ра из зе мље и ре ги о на.

Пр ви текст овог по гла вља је„3Д филм: иза зо ви јед не (но ве) есте ти ке“ 
Ве сне Ди нић Миљ ко вић. У ње му ау тор ка по ла зи од основ не пре ми се да је 
тро ди мен зи о нал ност нео дво ји ва од са ме иде је фил ма јер је то свој стве но 
филм ској сли ци од ње ног по ја вљи ва ња. Су о ча ва ју ћи опреч на ми шље ња тео-
ре ти ча ра фил ма, ау тор ка отва ра број на пи та ња имер зив но сти гле да ла ца у 
иден ти фи ка ци ји са ли ко ви ма уну тар филм ске при че и за кљу чу је да су пози-
ци ја гле да о ца у од но су на свет при ка зан у филм ском де лу и про стор екра на 
кључ ни у од го во ру на дво у мље ње да ли су увер љи вост и имер зив ност сли ке 
не рас ки ди ви или ис кљу чи ви из раз.
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У дру гом тек сту у овом по гла вљу – „Тран сме ди јал на на ра то ло ги ја у 
про у ча ва њу ви део ига ра – на ра тив у до ба геј мин га“, ау то ри Ду ња Ду ша нић 
и Сте фан Али ди ни раз ма тра ју те мељ не те о риј ске по став ке тран сме ди јал не 
на ра то ло ги је у од но су на прак ти чан до при нос раз у ме ва њу ди ги тал них ин-
тер ак тив них ви до ва на ра ци је. Ау то ри по ста вља ју кључ но пи та ње да ли је 
тран сме ди јал на на ра то ло ги ја, ка ко ју је ство ри ла М. Л. Ра јан, про дук тив на 
као ин тер пре та тив ни ин стру мент и да ли је при ме њи ва на ви део-игре.

У на ред ном тек сту у дру гом по гла вљу – „На ра тив и ре то ри ка треј ле ра: 
сту ди ја слу ча ја Ги тар Арт фе сти ва ла“, ау тор ка Ни ко ле та Дој чи но вић ис пи-
ту је да ли треј лер, ка да се ко ри сти по се бан на ра тив, мо же би ти но во умет-
нич ко де ло без об зи ра шта мар ке тинг по ста вља као пра ви ло и огра ни че ње. 
Ау тор ка по ла зи од чи ње ни це да су треј ле ри уста но вље ни као жа нр у ки не-
ма то гра фи ји, а треј ле ри му зич ких фе сти ва ла мно го ка сни је, те се она усред-
сре ђу је на ис тра жи ва ње да ли треј ле ри му зич ких фе сти ва ла пра те след и 
ре то ри ку филм ских треј ле ра. У ра ду се ис пи ту је ко ли ко се раз ли ку је од нос 
му зи ке пре ма сли ци, као у филм ским треј ле ри ма, и да ли му зи ка по ста је 
цен трал ни из раз на ра ци је. Ау тор ка ис пи ту је и зна чај де ло ва ња треј ле ра му-
зич ких фе сти ва ла у Ср би ји, ука зу ју ћи на њи хов не до ста так.

У по след њем тек сту дру гог по гла вља – „Тран сме ди јал но при по ве да ње 
и ког ни тив не ме та фо ре: Др Бра ни слав Ну шић и МасмедиологијанаБалкану“, 
ау тор ка Оли ве ра Мар ко вић про у ча ва по себ но сти тран сме ди јал ног на ра ти ва 
кроз два умет нич ка де ла – драм ско де ло Бра ни сла ва Ну ши ћа и игра ни филм 
Ву ка Ба би ћа. Ау тор ка про у ча ва од нос све то ва две при че у по ме ну тим умет-
нич ким де ли ма, при том се по зи ва ју ћи на пост кла сич ну на ра то ло ги ју – транс-
ме ди јал ну на ра то ло ги ју, и на те о ри ју кон цеп ту ал ног са жи ма ња. Она до ла зи 
до за кључ ка да има мно го по кла па ња два све та ко ја по ре ди, „по ме ну та екви-
ва лен ци ја по твр ђу је да је од нос из ме ђу све то ва при че два де ла од нос транс-
по зи ци је“ (стр. 219), али и раз ли ка. 

Тре ће по гла вље „Тра ди ци о нал ни ме ди ји у ди ги тал ном дру штву“ фо ку-
си ра се на кул ту ру ко му ни ци ра ња у ди ги тал ном до бу, ин тер ак ци ју и по ве-
ре ње гра ђа на пре ма тра ди ци о нал ним ме ди ји ма, као и прак са ма но во ме диј-
ских ди ги тал них фор ма та. Ово по гла вље има че ти ри тек ста.

„По ве ре ње у ме ди је у ди ги тал ном окру же њу“ про фе сор ке Мир ја не 
Ни ко лић, пр ви је текст у тре ћем по гла вљу. Ау тор ка свој рад те ме љи на разли-
чи тим ис тра жи ва њи ма Европ ске ко ми си је, Уни вер зи те та Тафт и Аме рич ког 
ин сти ту та за штам пу ко ја су спро ве де на у пе ри о ду 2016–2019. го ди не. По-
ла зна пре ми са у ра ду је да су ме ди ји да нас, би ло да су у пи та њу тра ди ци о-
нал ни или ди ги тал ни, из ло же ни раз ли чи тим при ти сци ма – при ти сци ма 
по ли тич ких углед ни ка, с јед не стра не, и при ти сци ма тр жи шта, с дру ге. 
Ау тор ка по ста вља кључ но пи та ње да ли се да нас го во ри о кри зи по ве ре ња 
у ме ди је или је у пи та њу кри за са мих ме ди ја. Ау тор ка се ба ви и по ре ђе њем 
при ма мљи во сти ди ги тал них ме ди ја и ве ли ким по ве ре њем ко је ужи ва ју код 
пу бли ке и тра ди ци о нал ним ме ди ји ма, ко ји по ред озбиљ них са др жа ја и ин-
фор ма тив но сти и да ље гу бе по ве ре ње пу бли ке.
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Дру ги текст у овом по гла вљу „Ди ги тал но до ба и ‘ста ри’ ме ди ји – вре-
ме но вих иза зо ва“ на пи сао је Го ран Пе ко вић и у ње му ис тра жу је про ме не 
тра ди ци о нал них ме ди ја – те ле ви зи је, штам пе, ра ди ја, ки не ма то гра фи је, 
на ста ле де ло ва њем ин тер не та и ди ги та ли за ци је. Ау тор је те жи ште по ста вио 
на ана ли зи по сло ва ња ме ди ја и про ме на ма у на чи ну ко ри шће ња тих ме ди ја. 
Ве ли ким раз во јем ди ги тал не тех но ло ги је, ис ти че ау тор, до шло је до кон вер-
ген ци је ме ди ја, те се гра ни це из ме ђу ме ди ја укла ња ју и по ста ју део је дин стве-
не ме диј ске за јед ни це. Кон вер ген ци ја под сти че и дру га пи та ња, по себ но 
за кон ских про пи са. Пе ко вић твр ди да ће се тра ди ци о нал ни ме ди ји ме ња ти, 
да ће не ки и не ста ти, али ће те ле ви зи ја да се вра ти „сво јој пр во бит ној уло зи 
и њен кул тур ни ути цај по ста је по но во до ми нан тан“ (стр. 263).

Текст „Ре ак ци је чи та те ља и кул ту ра ко му ни ци ра ња на хр ват ским ин-
фор ма тив ним пор та ли ма“ рад је На де Згра бљић, Та ма ре Ку нић и Љу би це 
Јо сић, три ау тор ке са Уни вер зи те та у За гре бу. Њи хов текст је на стао на осно-
ву ис тра жи ва ња ко мер ци јал них ин фор ма тив них пор та ла у Хр ват ској. Ау тор-
ке су има ле на ме ру да ис пи та ју да ли кул ту ру ко му ни ци ра ња од ре ђу ју најти-
ра жни ји ме ди ји. По себ ну па жњу обра ти ле су на ана ли зу са др жа ја чи та ла ца 
пор та ла и кроз ис тра жи ва ње до ка за ле да се ова квом ко му ни ка ци јом ипак 
не де мо кра ти зу је јав ни про стор, ни ти по сто ји са гла сност о ста ву пре ма пе-
жо ра тив ним и по грд ним из ра зи ма у ко мен та ри ма чи та ла ца, јер би се би ло 
ка ква ин тер вен ци ја уред ни ка ту ма чи ла као опа сност сло бо ди из ра жа ва ња.

У че твр том тек сту тре ћег по гла вља – „Под текст Ru pa il’s Drag Ra ce: ри-
ја ли ти шоу и ин тер нет ми мо ви“, ау тор ка Ду ње Не шо вић ис тра жу је ре ла ци је 
из ме ђу те ле ви зиј ског тек ста и ди ги тал них ми мо ва ко ји су на ста ли по ње му, 
а на при ме ру ри ја ли ти шо уа из Аме ри ке. Сам шоу је на стао и раз ви ја се у 
ди ги тал ном окру же њу, а ње го ва по пу лар ност ни је ме ре на са мо по гле да но-
сти на те ле ви зи ји већ и кроз ак тив ност он лајн фа но ва и гле да ла ца. Да би 
по ја сни ла ве зу из ме ђу са др жа ја шоу про гра ма и ми мо ва, ау тор ка је ана ли зу 
по ста ви ла у кон тек сту кул ту ре кон вер ген ци је, ко ја ис ти че уза јам но деј ство 
ме диј ске про дук ци је и по тро шње. 

Че твр то по гла вље „Ди ги тал на ху ма ни сти ка, епи сте мо ло ги ја и ети ка“ 
об у хва та ра до ве ау то ра ко ји пред ста вља ју сво ја нај но ви ја тран сди сци пли нар-
на ис тра жи ва ња ко ја се, по уред ни ца ма М. Дра ги ће вић Ше шић и Т. Ни ко лић, 
„нај бо ље мо гу од ре ди ти при па да њем ди ги тал ној ху ма ни сти ци, по кри ва ју ћи 
ши ро ка под руч ја те о ри је зна ња, ве штач ке ин те ли ген ци је, кул ту ре се ћа ња, 
те ус по ста вља ња но вих функ ци ја на сле ђа у ди ги тал ној сфе ри“ (стр. 25).

Пр ви рад у овом по гла вљу на пи са ле су Дра га на Кон стан ти но вић и Алек-
сан дра Тер зић под на зи вом „Но ве функ ци је ју го сло вен ског ме мо ри јал ног 
на сле ђа у са вре ме ном ди ги тал ном окру же њу“. По ла зне тач ке њи хо вог ра да су 
те о ри ја функ ци ја у ар хи тек ту ри и по јам ју го сло вен ске кул ту ре ко ја је упо-
ре до раз ви ја ла за се бе по себ ну кул ту ру ко лек тив ног пам ће ња и спо ме нич ког 
на сле ђа, те оне у фо кус ис тра жи ва ња ста вља ју ар хи тек тон ске спо ме нич ке 
и ме мо ри јал не ком плек се, ко ји по вла че и од ре ђе не иде о ло шке ко но та ци је. 
Да нас је баш због иде о ло шке осно ве то спо ме нич ко на сле ђе скрај ну то, јер 
је обе ле же но као по ли тич ки сим бол со ци ја ли стич ке про шло сти. Ау тор ке 
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сма тра ју да је ди ги тал но до ба отво ри ло мо гућ но сти да се оно по сма тра и са 
ста но ви шта естет ских и сцен ских ква ли те та, „што иза зи ва низ етич ких 
пи та ња у по гле ду њи хо ве да ље ди ги тал не – екс пло а та ци је“ (стр. 26). 

Ми ле на Јо ка но вић је на пи са ла рад „По сто ји ли мо гућ ност до сти за ња 
(све) зна ња у ди ги тал ном про сто ру?“, у ко јем ука зу је, кроз исто ри ју, на на-
сто ја ње љу ди да на јед ном ме сту има ју при ку пље на сва зна ња, као и пред-
ме те ко ји то зна ње или ства ра ла штво пред ста вља ју. Сва ки од тих по ку ша ја 
ни је имао успе ха. Ипак, ау тор ка сма тра да је раз во јем ди ги тал не тех но ло-
ги је и ху ма ни сти ке омо гу ћен дру га чи ји на чин са ку пља ња, скла ди ште ња и 
кла си фи ка ци је по да та ка али и пре глед у на чин упо тре бе и њи хо ву по ве за-
ност. Да нас су мо гућ но сти ди ги тал не тех но ло ги је та кве да је мо гу ће по хра-
њи ва ти огром не ко ли чи не са зна ња и пред ме та, а ве штач ка ин те ли ген ци ја 
успе ва и да ре кон стру и ше дав но из гу бље не пред ме те или њи хо ве де ло ве. 
Осла ња ју ћи се на Фу ко ов епи сте мо ло шки за о крет, ау тор ка ис тра жу је да ли 
до не дав но уто пиј ска иде ја о ску пља њу свих зна ња на јед ном ме сту ипак мо же 
по ста ти мо гу ћа.

У тре ћем тек сту у че твр том по гла вљу – „Ве штач ка ин те ли ген ци ја и 
при род на глу пост“, ау тор ка Ни на Жи ван че вић обра зла же да ли ди ги тал ни 
про стор уоп ште отва ра но ве хо ри зон те кул ту ре и зна ња. Ди ги тал ни про стор 
је омо гу ћио љу ди ма бр зи ну ко јом се „кре ћу“ кроз тај про стор ин фор ма ци ја 
и зна ња, омо гу ћа ва ју ћи им да са ми кла си фи ку ју тај про стор. Упо ре до, у ди-
ги тал ном про сто ру се по ве ћа ва зна чај ком па ни ја ко је пру жа ју услу ге те „при-
ме ћу је мо да мо но пол на ин фор ма ци ју пред ста вља пра ву но ву опа сност за 
на ше сфе ре де ло ва ња“ (стр. 355). Ау тор ка по ла зи од пре ми се Ма кен зи Ворк 
да „ин фор ма ци ја же ли да бу де сло бод на, али је сву где у око ви ма“, те се кри-
тич ки по ста вља пре ма по ја ва ма ме ђу на род ног мо но по ла у ди ги тал ном про-
сто ру за ла жу ћи се за те жњу ка бор би за дру штве ну ау то но ми ју и сло бо ду у 
ко ри шће њу ди ги тал не тех но ло ги је и про сто ра, од но сно но вих хо ри зо на та и 
оно га што они но во до но се.

У по след њем тек сту овог по гла вља – „Ар хив као ме сто де су бјек ти ви за-
ци је се ћа ња: ме ди цин ска фо то гра фи ја из ме ђу при ват ног и јав ног“, ау тор ка 
Ма ри ја Ве ли нов ана ли зи ра по тен ци ја ле и огра ни че ња мо гу ћег ди ги тал ног 
ар хи ва ме ди цин ских фо то гра фи ја и ви део-за пи са. Из но си ми шље ње да би 
та ква збир ка мо гла да бу де зна ча јан из вор обра зов них и ди јаг но стич ких обра-
за ца, бо гат на уч ни ме ди цин ски те о риј ски алат, али и умет нич ки ма те ри јал. 
По ла зна тач ка ау тор ке у ра ду је да ар хи ви ра ње мо же да пред ста вља ак тив-
ност де су бјек ти ви за ци је се ћа ња. Та квим при сту пом па ци јен ти би у овом 
про це су пре ста ли да бу ду објек ти и по ста ли би ме ди цин ски су бјек ти. Те о-
риј ски по ку шај про ми шља ња упо тре бе фо то гра фи ја у ме ди ци ни до но си и 
број на етич ка пи та ња упо тре бе и отво ре но сти ар хи ва, не бит но да ли је у 
пи та њу ме ди цин ска или исто риј ска на уч на прак са.

„Епи лог“ је по след ње по гла вље овог Збор ни ка и са др жи рад „Плат форм-
ске за дру ге као шан са за (пост-кри зну) тран сфор ма ци ју тр жи шта кул ту ре“ 
ау тор ке Ми ли це Ко чо вић де Сан то и је ди ни је рад у књи зи ко ји је пи сан у 
то ку пан де ми је ви ру са ко вид 19. Ау тор ка у свом ра ду ис тра жу је ути ца је 
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тех но ло шког раз во ја и ино ва ци ја на ор га ни за ци ју ра да и по слов не мо де ле, 
ак цен ту ју ћи про бле ме раз во ја ди ги тал не еко но ми је и кул тур них и кре а тив-
них ин ду стри ја. Ау тор ка је сме шта ју ћи ис тра жи вач ки рад у окви ре пан де-
ми је би ла у мо гућ но сти да са гле да ва ствар не оп ци је у фор ми ра њу по слов них 
мо де ла и но вих об ли ка ор га ни за ци је ра да. Она по ла зи од те о риј ског окви ра 
одр жи вих тран зи ци о них тр жи шта, при том ко ри сте ћи зна ња и из дру гих 
зна чај них на уч них обла сти и ука зу је на но ви об лик – фе но мен плат форм ских 
(ди ги тал них) за дру га. Те за дру ге су, по ау тор ки, орга ни за ци о не струк ту ре 
ко је „до но се шан се за одр жи ви је функ ци о ни са ње сек то ра кул ту ре у це ли ни, 
рад ни ка у кул ту ри и пу бли ке“ (стр. 380), а основ на те о риј ска по др шка су јој 
ко о пе ра тив ност и ко лек ти ви зам.

У свим тек сто ви ма об ја вље ним у збор ни ку Дигиталнихоризонтикул-
туре,уметностиимедија об ра ђу ју се те ме и ути ца ји „ди ги тал ног све та на 
дру штве не про ме не, на чин жи во та, вред но сни си стем“ (стр. 27), док ве ли ки 
број те о ре ти ча ра при хва та и кон ста ту је да је да нас, ка ко Чеј ко ка же, људ ски 
„жи вот тех но-дру штвен“. Ка ко про фе сор ка Дра ги ће вић Ше шић на во ди, 
да нас је те шко раз дво ји ти шта је ис кљу чи ва по сле ди ца ути ца ја ди ги тал не 
сфе ре јер су ис ку ства из жи во та и пу тем ди ги тал них ме ди ја ис пре пле те на 
и љу ди че сто не мо гу да раз дво је та два све та.

Збор ник је об у хва тио све кључ не те ме про бле ма ти ке ути ца ја ди ги тал не 
сфе ре на кул ту ру, умет ност и ме ди је. Да нас је и да ље ве о ма ма ло ли те ра ту-
ре ко ја ана ли зи ра ди ги тал ни свет, а по себ но кул ту ру, те је ова кав Збор ник 
ра до ва збир ка ва жних са зна ња, уче ња и ми шље ња ко ја ће се још да ље ис тра-
жи ва ти и раз ви ја ти. Књи га је по ка за ла ко ли ко је нео п ход но да ље ра ди ти на 
ди ги тал ном опи сме ња ва њу или уса вр ша ва њу по себ но у сек то ру кул ту ре, јер, 
ка ко уред ни це Збор ни ка ка жу, нео п ход на нам је ве ћа трансмедијскаписме-
ност, а на ше ин сти ту ци је кул ту ре ни су са вла да ле ни основ ну ди ги тал ну 
пи сме ност. По себ ност овог збор ни ка је у чи ње ни ци да је то по след њи Збор-
ник ко ји је про фе сор ка еме ри та Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић по след њи пут 
уре ђи ва ла у окви ру Фа кул те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду, пре од ла ска 
у пен зи ју. Ње на ра до зна лост, усред сре ђе ност, ра дост ис тра жи ва ња и уче ња 
не до ста ја ће јер је увек про на ла зи ла те ме ко је су би ле кључ не за раз у ме ва ње 
и раз ви ја ње кул ту ре уоп ште.

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

lju bi ca.ri stov ski@g mail.co m
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UDC 780.616.433:929 Mihailović Z.

In me mo ri am

Зо ра Ми ха и ло вић
(Бе о град, 8. ја ну ар 1947. – Лос Ан ђе лес, 6. мај 2022)

У Лос Ан ђе ле су је у 76. го ди ни пре ми ну ла Зо ра Ми ха и ло вић, на ша 
ве ли ка умет ни ца, пи ја нист ки ња, Стен ве јев умет ник и не ка да шњи ван ред ни 
про фе сор Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. Вр ло ра но је по ка за ла 
дар за му зи ку. Пр ви учи тељ кла ви ра би ла јој је мај ка До бри ла Ми ха и ло вић, 
по зна ти про фе сор. Са 14 го ди на упи са ла је сту ди је кла ви ра на Му зич кој 
ака де ми ји у Бе о гра ду, а са 17 ди пло ми ра ла у кла си про фе со ра Ду ша на Трбо-
је ви ћа као нај мла ђи ди пло мац. У кла си истог про фе со ра за вр ши ла је и пост-
ди плом ске ма ги стар ске сту ди је. 

То ком це ло куп ног шко ло ва ња осва ја ла је пр ве на гра де на так ми че њи-
ма, при ре ђи ва ла кон цер те и би ла до сто јан пред став ник уста но ва у ко ји ма се 
шко ло ва ла на ва жним ма ни фе ста ци ја ма. Као пред став ник Му зич ке ака де ми-
је при ре ди ла је 1964. го ди не со ли стич ки кон церт у Бри се лу за ко ји је до би ла 
не ко ли ко бри љант них кри ти ка.

Уса вр ша ва ла се на кон зер ва то ри ју му Сан та Че чи ли ја (Aca de mia Na zio-
na le di San ta Ce ci lia) у Ри му у кла си чу ве ног про фе со ра, пи ја ни сте и ди ри ген-
та Кар ла Це ки ја (Car lo Zec chi), уче ни ка Фе ру ча Бу зо ни ја (Fer ruc cio Bu so ni). 
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Ње го вом пре по ру ком до би ла је по том сти пен ди је за ак тив но уче шће на 
Лет њим му зич ким ака де ми ја ма у Салц бур гу и Пор то Сан Сте фа ну. Во ђе на 
иде јом да се умет ник раз ви ја и са зре ва то ком чи та вог свог жи во та, Зо ра Ми-
ха и ло вић је као већ зрео и при знат умет ник са ра ђи ва ла са по зна тим пи јани-
сти ма и пе да го зи ма Кен да лом Теј ло ром (Ken dall Taylor) и Аг ну сом Мо ри-
со ном (Ag nus Mor ri son) на Кра љев ском му зич ком ко ле џу (the Royal Col le ge 
of Mu sic) у Лон до ну, као и са Да ни је лом По ла ком (Da niel Pol lack) у шко ли за 
му зи ку Тор нтон Уни вер зи те та Ју жне Ка ли фор ни је (Thor nton School of Mu sic, 
Uni ver sity of So ut hern Ca li for nia).

Зо ра Ми ха и ло вић је при ре ђи ва ла со ли стич ке и ка мер не кон цер те и би ла 
со ли ста са ор ке стри ма ши ром све та. По ме ни мо са мо нај зна чај ни је европ ске 
и аме рич ке ме тро по ле: Лон дон (Wig mo re Hall, Royal Fe sti val Hall), Њу јорк 
(Car ne gie Hall), Ва шинг тон (DAR Con sti tu tion Hall), Бри сел (Кра љев ски кон-
зер ва то ри јум), Ам стер дам (Con cert ge bo uw), Вар ша ва (Са ла Фил хар мо ни је). 
Све до од ла ска у САД Зо ра Ми ха и ло вић је сва ке го ди не при ре ђи ва ла ре си-
та ле у Ве ли кој са ли Ко лар че ве за ду жби не у Бе о гра ду увек са но вим ре пер-
то а ром, што је сво је вр стан под виг. Кри ти ча ри су ни за ли по хва ле: „ве ли ки 
мај стор сви ра ња на кла ви ру“, „из у зе тан та ле нат“, „де ли ка тан ту ше“, „суп-
тил ност у из на ла же њу тон ских бо ја“, „бли ста ви вир ту о зи тет“, „пре фи ње на 
му зи кал ност“, „осе буј на и из не на ђу ју ћа сна га“... 

По себ но ме сто у умет нич кој ка ри је ри Зо ре Ми ха и ло вић пред ста вља 
ду го го ди шња успе шна са рад ња са чу ве ним пе ва чи ма Ми ро сла вом Чан га-
ло ви ћем, Рад ми лом Сми ља нић и Ми ли цом Бу љу ба шић.

Зо ра Ми ха и ло вић је још за вре ме сту ди ја за по че ла ин тен зив ну и бо га ту 
са рад њу са Му зич ком омла ди ном. Још да ле ке 1964. го ди не на сту пи ла је на 
Кон гре су Му зич ке омла ди не у Ам стер да му, а по во дом де се то го ди шњи це ове 
ор га ни за ци је не ко ли ко ње них сни ма ка об ја вље но је на ју би лар ној ЛП пло чи.

Сво ју пе да го шку де лат ност Зо ра Ми ха и ло вић за по че ла је на Фа кул те ту 
му зич ке умет но сти, не ка да шњој Му зич кој ака де ми ји, из бо ром за аси стен та 
за кла вир 1975. го ди не. У ре фе ра ту за из бор у зва ње ван ред ног про фе со ра 
1986. го ди не Ко ми си ја за пи са ње Из ве шта ја у са ста ву: Ду шан Тр бо је вић, Зо-
ри ца Ди ми три је вић Сто шић, Мир ја на Шу и ца Ба бић, за пи са ла је:

„Зо ра Ми ха и ло вић је пре ви ше од две де це ни је не на ме тљи во, али чвр-
сто за ко ра чи ла у наш му зич ки жи вот и у ње му до да нас не пре ста но зра чи 
осо бе ном сна гом. Ис ка зу ју ћи још у сту дент ским да ни ма не у о би ча је ну зре-
лост, са мо ди сци пли ну, моћ кон цен тра ци је, жи ви ум ко ји на го то во не при ме-
тан на чин ре а гу је, ана ли зи ра, ода би ра, са по себ ним афи ни те том и спо соб но-
шћу да об у хва ти и оства ри де ла ве ли ких вре мен ских и са др жај них ра спо на...“

Зо ра Ми ха и ло вић се по чет ком деведесeтих го ди на про шлог ве ка из по-
ро дич них раз ло га пре се ли ла у САД и са још ве ћим за ма хом на ста ви ла сво ју 
бри љант ну ка ри је ру и као пи ја нист ки ња и као пе да гог – про фе сор кла ви ра 
и ArtistinResidence на нај у глед ни јим аме рич ким ви со ко школ ским му зич ким 
ин сти ту ци ја ма (Uni ver sity of Roc he ster, East man School of Mu sic, Uni ver sity of 
So ut hern Ca li for nia, Ca li for nia Sta te Uni ver sity Ful ler ton, New York Uni ver sity, 
Uni ver sity of Ari zo na School of Mu sic Tuc son, Ca li for nia In sti tu te of Arts, Uni ver-
sity of New Me xi co School of Mu sic, итд.). 
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Као из у зет но при зна ње сво јих умет нич ких до стиг ну ћа Зо ра Ми ха и ло-
вић по ста је Ste in way Ar tist и под окри љем ове ин сти ту ци је при ре ђу је кон-
цер те сву да по све ту. Го ди не 2014. по ста ла је му зич ки ам ба са дор гра да Њу 
Ор ле ан са. У по след њих не ко ли ко го ди на одр жа ла је со ли стич ке кон цер те у 
пре сти жним кон церт ним про сто ри ма у Бо сто ну, Лос Ан ђе ле су, Ва шинг то-
ну, на Бе вер ли хил су, а уче ство ва ла је у зна чај ном ци клу су кон це ра та Vi si ons 
andVoices Уни вер зи те та Ју жне Ка ли фор ни је у Лос Ан ђе ле су и Ва шинг то ну, 
као и у окви ру кон церт ног ци клу са MusiconmyMind у Ро че сте ру и у Швај-
цар ској. Од сеп тем бра 2016. го ди не во ди ла је кла су кла ви ра на Уни вер зи те-
ту Ју жне Ка ли фор ни је у окви ру про гра ма за ху ма ни зам, умет ност и ети ку. 
За хва љу ју ћи ка на лу Ју тјуб, мо же мо ужи ва ти и у ње ном со ли стич ком кон цер-
ту одр жа ном 19. ав гу ста 2020. за вре ме пан де ми је (он лајн пре ко „zo om“ плат-
фор ме) ко ји је при ре ди ла као Mu si cian in Re si den ce у окви ру „Heal“ про гра ма 
Keck School of Me di ci ne.

Не сва ки да шње ве ли ки и са др жај но ра зно ли ки ре пер то ар Зо ре Ми ха и-
ло вић за бе ле жен на из да њи ма дис ко граф ских ку ћа Кен та ур (Cen ta ur) у САД 
и ПГП РТС-а у Ср би ји, об у хва та со ли стич ка и кон цер тант на де ла Ба ха, Мо-
цар та, Бе то ве на, Шо пе на, Брам са, Фран ка, Рах ма њи но ва и Ан то на Ру бин-
штај на. Свој по след њи со ли стич ки кон церт у Бе о гра ду при ре ди ла је 9. ју ла 
2019. го ди не у Га ле ри ји СА НУ. На про гра му су би ле Дечјесцене опус 15 Робер-
та Шу ма на и Другасоната за кла вир у бе-мо лу опус 35 Фре де ри ка Шо пе на.

До по след ње све тло сти свог жи во та Зо ра Ми ха и ло вић је би ла по све ће на 
му зи ци, кла ви ру, сво јој по ро ди ци и свом род ном гра ду, Бе о гра ду. Пре ди ван 
и ду бо ко одан при ја тељ, јед но став на и не на ме тљи ва, увек по др шка са пу но 
љу ба ви, Зо ра је оста ви ла ве о ма ду бо ку пра зни ну у ду ша ма свих оних ко ји су 
је по зна ва ли. А све оно што нам ни је ре чи ма из го во ри ла мо же мо на слу ти ти 
из ње них из у зет но емо тив них ин тер пре та ци ја ко је нам је оста ви ла као за лог.

Зо ра Ми ха и ло вић је са хра ње на у Лос Ан ђе ле су у кру гу по ро ди це и при-
ја те ља. Су пруг, ака де мик, проф. др Бе ри слав Зло ко вић и ћер ка Ана Зло ко вић, 
филм ска ре ди тељ ка, пи сац и про ду цент, осно ва ли су Фонд „Зо ра Ми ха и ло-
вић“ на Уни вер зи те ту Ју жне Ка ли фор ни је, „за до бро бит сту де на та ко ји ће 
бес плат но сту ди ра ти кла вир и при ре ђи ва ти кон цер те укљу чу ју ћи и ве ли ки 
го ди шњи кон церт ко ји ће но си ти Зо ри но име“ – Zo ra Mi ha i lo vich Fund for 
Mu si cal Wel lness.

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

du brav ka jo vi cic @gmail.co m





215

Аба за, Ар ка диј Мак си мо вич (Ар ка дий 
Мак си мо вич Аба за) 64

Абра хам, Пал (Abra ham Pál) 57, 83, 84 
Ав да ло вић, Жељ ко 152
Ада мов, Јо ван 150, 159
Адри јан, Макс (Maks Adrian) 85, 86
Али гру дић, Сло бо дан 138
Али ди ни, Сте фан 207
Алим пић, Ду шан 135
Аља бјев, Алек сан дар Алек сан дро вич 

(Алек сан др Алек сан дро вич Алябьев) 64
Ани ка, Га ври ло 152
Ан то но вић, Не ла 197
Ан џа па рид зе, Зу раб Ива но вич 132
Арау, Кла у дио (Cla u dio Ar rau) 56
Ар се њев, Алек сеј Бо ри со вич (Алек сей 

Бо ри со вич Aрсеньев) 42, 46, 52, 58
Ар хан гељ ски, Алек сан дар Ан дре је вич 

(Алек сан др Ан дре е вич Ар хан гельск ий) 
58

Атлан тов, Вла ди мир 132 

Ба бић, Вук 207
Ба ва стро, Алек сан дар А. 45
Ба јић, Иси дор 136
Ба ко че вић, Рад ми ла 132
Ба ла кир јев, Ми лиј Алек се је вич (Ми лий 

Алек се е вич Ба ла ки рев) 93
Ба ли јеф, Ни ки та Фјо до ро вич (Ни ки та Фë-

до ро вич Ба ли ев) 45
Бал тић, Ду шан 134
Бан, Ма ти ја 28
Бан дић, Бо рис 202
Бар ба, Еу ђе нио (Eu ge nio Bar ba) 172, 179
Бар ток, Бе ла (Bartók Béla) 74
Бах, Јо хан Се ба сти јан (Jo hann Se ba stian 

Bach) 47, 81, 85, 213

Бе ди на, Ка та ри на (Ka ta ri na Be di na) 73
Бе ло вић, Ми ро слав 130
Бе љан ски, Ран ко 130
Бе нац ки, Ралф (Ralph Benatzkу) 82
Бе њач, Кор нел (Benyács Kornél) 21
Берг, Ал бан (Al ban Berg) 75, 76
Бер до вић, Ве ра 130
Бер ли оз, Хек тор (Hec tor Ber li oz) 84
Бер нот-Го ло бов, Фра њо (Franjо Ber not-

-Go lo bov) 86
Бер те, Хен рик (Hen rik Ber te) 13
Бе те то, Ју лиј (Ju lij Be tet to) 83
Бе то вен, Лу двиг ван (Lud wig van Be et ho-

ven) 78, 83, 86, 93, 101, 182, 213
Бидл, Ијан (Ian Bid dle) 94
Би зе, Жорж (Ge or ges Bi zet) 52
Би нич ки, Ми ро сла ва 51
Би нич ки, Ста ни слав 26, 50, 104
Би шоф, Мар гит (Bi soff Mar git) 19 
Бла го је вић, Јо ван ка 130
Бо гу но вић Хо че вар, Ка та ри на (Ka ta ri na 

Bo gu no vić Ho če var) 70
Бо жи но вић, Не да 96
Бо ри сов, Бо рис Са мој ло вич (Бо рис Самой-

ло вич Бо ри сов) 64
Бо ро дин, Алек сан дар Пор фир је вич (Алек-

сан др Пор фирьевич Бо ро дин) 53, 63, 85
Борт њан ски, Дми триј Сте па но вич (Дми-

 трий Сте па но вич Бортнянский) 62
Брав ни чар, Ма ти ја (Matijа Brav ni čar) 83, 

85
Брамс, Јо ха нес (Jo han nes Brahms) 30, 34, 

77, 89, 213
Бр ка но вић, Иван 85
Броз, Јо ван ка 134
Броз, Јо сип Ти то 134, 135, 150
Брош, Ми ла на 197

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
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Бру чи, Ру долф (Ru dolf Bruc ci) 130, 135, 
136, 146, 147, 148, 149, 152, 159

Бу гар ски, Сте ван 92
Бу зо ни, Фе ру чо (Fer ruc cio Bu so ni) 211
Бу љан че вић, Раст ко М. 91–108
Бу љу ба шић, Ми ли ца 212
Бу хлер, Јо а на (Jo an na Buc hler) 92

Ва га но ва, Агри пи на Ја ко вљев на (Агрип-
пи на Яко влев на Ва га но ва) 192

Ваг нер, Ри хард (Ric hard Wag ner) 35, 47, 
77, 79, 83, 89

Ваг нер-Ре ге ни, Ру долф (Ru dolph Wag ner-
-Régeny) 80, 81, 86

Вај дин гер, Ка ти (Ka ti We i din ger) 18
Ва лен ти нов, Ва лен тин Пе тро вич (Ва лен-

тин Пе тро вич Ва лен ти нов) 45
Вар на ва, срп ски па три јарх 55
Ва си љев, Ни ко лај Ма тве је вич (Ни ко лай 

Ма тве е вич Ва сильев ) 55
Ва си љев Ра и че вић, Ми ли ца 186, 190
Ва си ље ва, Ја на 81, 84
Ва си ље вич, В. (В. Ва сильевич) 47, 48, 49
Ва сић, Алек сан дар Н. 54, 67–90, 91, 93, 

95, 96, 98, 99, 103
Ва сић, Ла зар 130
Ва сић, Оли ве ра 110, 111
Ве берн, Ан тон фон (An ton von We bern) 73, 

76
Веј но вић, До ро теа 148, 159
Ве ли нов, Ма ри ја 209
Ве ли са вље вић, Ју ли ја 92
Вер би че ва, Ми ле на (Mi le na Ver bi če va) 71, 

83
Вер ди, Ђу зе пе (Gi u sep pe Ver di) 52, 84, 86
Вер стов ски, Алек сеј Ни ко ла је вич (Алек-

сей Ни ко ла е вич Вер стов ский) 62
Ве се лов ски, Ер не (Ves ze lovszky Ernő) 21
Ве сић, Ива на 45
Ве снић, Ра до слав 130
Ви ви јан, Е. (E. Vi vian) 83
Вил фран-Кун цо ва, Зин ка (Zin ka Vil fran-

-Kun co va) 83
Вје њав ски, Хен рик (He nryk Wi e ni aw ski) 

93
Вла јић, Сми ља на 148, 159
Влат ко вић, Дра го љуб 130
Вој но вић, Иво 181, 182
Во ле вач, Нео ни ла Гри гор јев на (Нео ни ла 

Гри горьев на Во ле вач) 53

Волк, Пе тар 132
Волф, Ху го (Hu go Wolf) 34, 35
Волф-Фе ра ри, Ер ма но (Er man no Wolf-Fer-

ra ri) 85
Ворк, Ма кен зи (Mcken zie Work) 209
Вра не ше вић, Пре драг 136
Вук дра го вић, Ми ха и ло 68
Ву ки ће вић, Со ња 194, 196, 197
Ву ко вић, Ан драш (Vu ko vich András) 13
Ву ко са вљев, Са ва 146, 147, 151, 159

Гај дош, Зол тан (Gaj dos Zoltán) 190
Га јић, Ста ни сла ва 148, 160, 162
Гал, Ја коб (Ja kob Gal lus) 83 
Гал, Ла сло (Gál László) 156
Гар тунг, Је ле на Алек се јев на (Еле на Алек-

се ев на Гар тунг) 64
Гво зда но вић, Еу ген 130, 160
Ге да, Ни ко лај (Ni co lai Ged da) 132
Ге дард, Бо да (Ge dar dus Bo da) 12
Ге ролд, Ла сло (Ge rold László) 130 
Ге те, Јо хан Вол фганг фон (Jo hann Wolf-

gang von Go et he) 26, 28
Гиб сон, Кир стен (Kir sten Gib son) 94
Глин ка, Ми ха ил Ива но вич (Ми ха ил Ива-

но вич Глин ка) 52, 62
Гли шић, Бо ра 130
Го би, Ри та (Góbi Ri ta) 190
Го би, Ти то (Ti to Gob bi) 132
Гол до ни, Кар ло (Car lo Gol do ni) 180
Голд фа ден, Аврам (Gold fa den Ábrahám) 

17
Го лу бо вић, Ма ри ја Ђ. 41–66
Гор шич, Ни ко 130
Го сту шки, Дра гу тин 136
Го то вац, Ја ков (Ja kov Gotovаc) 83, 84
Гра них ште тен, Бру но (Bru no Gra nich-

sta ed ten) 57
Гр го ше вић, Злат ко 74
Гре горц, Јан ко (Jankо Gre gorc) 82
Гре јам, Мар та (Mart ha Gra ham) 195
Гре ча ни нов, Алек сан дар Ти хо но вич (Алек-

сан др Ти хо но вич Гре ча ни нов) 58
Григ, Едвард (Edvard Gri eg) 78, 85, 89
Грин ков, Алек сеј Ва си ље вич (Алек сей 

Ва сильевич Грин ков) 55, 58
Гро ми ло вић, Кла ра (Gro mi lo vics Klára) 

20
Гру јић, Дра га на 54
Гр чић, Јо ван 130
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Гу дар, Иван Ва си ље вич Ва си љев (Иван 
Ва сильевич Ва сильев -Гу дар) 47

Гу но, Шарл Фран соа (Char les-François 
Go u nod) 101

Гу ри лов, Алек сан дар Љво вич (Алек сан-
др Льво вич Гу рилёв) 63, 64

Д’Ал бер, Ежен (Eu gen d’Al bert) 77, 82
Да во сир Ма та но вић, Ире на 134
Дан кан, Иси до ра (Isi do ra Dun can) 195
Дар го ми жи ски, Алек сан дар Сер ге је вич 

(Алек сан др Сер ге е вич Дар гомыж ский) 
63

Двор жак, Ан то њин (Antonín Dvoř ák) 52, 
78, 93 

Де Фа ља, Ма ну ел (Ma nu e la de Fallа) 85
Де ак, Фе ренц (Deák Fe renc) 17
Де бе љак, Мар га ре та 197
Де би си, Клод (Cla u de De bussy) 77
Де зорм јер, Ро же (Ro ger Désor miè re) 73
Де ја но вић, Дра га 95, 96
Деј вид сон, Ема ну ел (Ema nuel Da vid sohn) 

17
Деј кар ха но ва, Та ма ра Хри сто фо ров на (Tа-

мара Хри сто фо ров на Дейкар ха но ва) 
45

Дел Мо на ко, Ма рио (Ma rio Del Mo na co) 
132

Де спић, Де јан 104
Ди Сте фа но, Ђу зе пе (Gi u sep pe di Ste fa no) 

132
Ди вја ко вић, Сте ван 152
Ди ми три је вић Сто шић, Зо ри ца 212
Ди нић Миљ ко вић, Ве сна 206
До ба но вач ки, Бра ни слав Ба не 151
До бро вољ ски, Бо рис Ми хај ло вич (Бо рис 

Ми хайло вич До бро вольск ий) 56, 58, 64
До бро нић, Ан тун (An tun Do bro nić) 69, 75
Дој чи но вић, Ни ко ле та 207
До кић, Је ле на 51
До нат, Еде (Donáth Ede) 14, 17
До рић, Ра до слав 200
До тлић, Лу ка 130
Дра ги ће вић Ше шић, Ми ле на 204–210
Дра го је вић, Са њин 204
Дра у саљ, Со фи ја Ру дол фов на (Со фия Ру-

дольфов на Дра у саль) 53
Дреј шок, Алек сан дар (Ale xan der Drey-

schock) 92
Др жић, Ма рин 169

Ду бро вин, Ге ор ги је 47
Ду лић, Мар ко 160
Дуљ ке вич, Ни на Вик то ров на (Ни на Вик-

то ров на Дульке вич) 63
Ду ша нић, Ду ња 207
Ду ша но вић, Ста но је 175

Ђор да но, Ум бер то (Umbertо Giordanо) 83
Ђор ђе вић, Бра ни вој 130
Ђор ђе вић, Вла ди мир 26
Ђу кић, Ве сна 205, 206
Ђун ђе нац-Га ве ла, Зла та (Zlatа Djun dje nac-

-Ga vel la) 86
Ђу рић, Ана 190
Ђу рић Клајн, Ста на 27, 68, 69, 80, 88, 91, 

92, 93, 95, 96, 98, 101, 103
Ђу ри шић, Зла та 134
Ђур ко вић, Ди ми три је 134
Ђур ко вић, Ни ко ла 26

Елис, Ке трин (Kat ha ri ne El lis) 95 
Ени га ре ску, Ок тав (Oc tav Eni ga re scu) 132
Ер ве (Hervé) 71

Жи ван че вић, Ни на 209
Жив ко вић, Ана Д. 130
Жи гон, Сте ва 136
Жи жек, Сла вој (Sla voj Ži žek) 98
Жил ник, Же ли мир 136
Жу ков ски, Ана то лиј (Ана то лий Жу ков-

ский) 81, 84

Зај цев, Ми ли ца 130
Зар ник, Зо ра (Zorа Zar nik) 84
Згра бљић, На да 208
Зе ко вић, Бо шко 130
Зи мин, Сер геј Ива но вич (Сер гей Ива но-

вич Зи мин) 47
Зло ко вић, Ана 213
Зло ко вић, Бе ри слав 213
Зор ко, Јо ван 49, 51
Зу бац, Пе ро 159

Иб зен, Хен рик (Hen rik Ib sen) 180, 181
Ива нов, В. 46
Ива но ва, Све тла на 130, 132
Или јин, Ми ли ца 108, 110, 112, 119, 120, 121
Ил чић, Ми ли ца 206
Ипо ли тов-Ива но вич, Ми ха ил Ми хај ло-

вич (Ми ха ил Ми хайло вич Ип по ли тов-
-Ива но вич) 58
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Ја го дић, Јо ван 18, 19
Ја гушт, Мла ден 134, 136
Ја ко вљев, Ја ков Алек сан дро вич (Яков 

Алек сан дро вич Яко влев) 47
Ја на чек, Ле ош (Le oš Janáček) 72, 80, 84, 85
Јан ко, Ве ко слав (Ve ko slav Jan ko) 85, 86
Јан ко вић, Да ни ца 109, 110, 111, 112, 113, 

116, 117, 118, 119
Јан ко вић, Љу би ца 109, 110, 111, 112, 113, 

116, 117, 118, 119
Јан ко вић, Мар та Р. 109–128
Ја но ски, Ми о драг 134
Јар но вић, Иван 84
Је го ров, Ни ко лај Е. 47
Је ла чин, Мир ко (Mir ko Je la čin) 84
Јен ко, Да во рин 25, 26, 27, 28, 32, 34, 39, 

86, 93
Јер нић, Та ма ра Д. 193–198
Ји рак, Ка рел Бо ле слав (Ka rel Bo le slav 

Jirák) 71
Јо ва но вић, Бо јан 191
Јо ва но вић, Зо ран 130
Јо ва но вић, Јо ван Змај 28, 33, 34, 96, 98 
Јо ва но вић, Ми лош 130
Јо ва но вић, Ми ро слав 42
Јо ва но вић, То ма 134
Јо ви чић, Ду брав ка J. 211–213
Јо ка но вић, Ми ле на 209
Јо сић, Љу би ца 208
Ју ре њев, Ге ор гиј Ма тве је вич (Ге ор гий 

Ма тве е вич Юре нев) 53

Ка ич, Ка та лин М. 11–24
Ка ла уз, Алојзијe 26
Ка ле зић, Ва си ли је 130
Кал ман, Имре (Kálmán Imre) 45
Ка лу чи ли, Пјер (Pi er re Ca luc ci li) 132
Кан длер, Нан дор (Kan dler Nándor) 21
Ка ра ђор ђе вић, Алек сан дар 80
Ка ра џић, Вук Сте фа но вић 120, 121
Ка ре на, Aна 86
Ка рин, Ве сна 110
Ка ча ки, Јо ван 42, 52
Ке ве ши, Ал берт (Kövessy Al bert) 17
Ке ре сте ци, Ма ри ја 132
Кец ман, Ви о ле та 206
Ки раљ, Ер не (Király Ernő) 147, 148, 156, 

157, 158, 160
Киш, Ла још (Кiss La jos) 11, 12, 13, 17, 18, 

19, 21, 23

Клајн, Иван 68
Клајн, Ху го 130
Кне же вић, Та ма ра 160
Ко ва лов ски, Јо жеф (Ko va lovszky József) 

12, 19, 23
Ко вач, Иван 147, 149, 151, 153, 160, 161
Ко вач Тик ма јер, Сте ван 148, 154, 155, 161
Ко ва чек, Бо жи дар 130, 133
Ко гој, М. (M. Ko goj) 83
Ко даљ, Зол тан (Kodály Zoltán) 12
Ко ка но вић Мар ко вић, Ма ри ја на 91, 92, 

93, 95
Ко ко то вић, На да 194, 196, 197
Ко ла ре вић, Ема ну ил 26
Ком не но вић, Са ва 182
Кон стан ти но вић, Дра га на 208
Ко њо вић, Јо ван 167–184
Ко њо вић, Ми лан 168
Ко њо вић, Пе тар 51, 73, 80, 83, 168
Ко пленд, Ро џер (Ro ger Co pe land) 196
Ко ра бељ ни ко ва, Људ ми ла Зи но вјев на 

(Людми ла Зи новьев на Ко ра бельни ко-
ва) 43, 44

Ко ре ли, Франкo (Fran co Co rel li) 132
Ко са но вић, Дра ган 130
Ко сик, Вик тор Ива но вич (Вик тор Ивано-

вич Ко сик) 49, 51
Ко стић, Ђор ђе 182
Ко стић, Ла за 102, 103, 179, 199–200
Ко чал ски, Ра ул (Ra oul Koc zal ski) 85
Ко чо вић де Сан то, Ми ли ца 209
Ко чу беј, Је ли са ве та Ва си љев на (Ели за-

ве та Ва сильев на Ко чу бей) 64
Крат, Ан дреј Алек се је вич (Ан дрей Алек-

се е вич Крат) 58
Крек, Гој мир (Goj mir Krek) 82, 87
Крефт, Бран ко (Bran ko Kreft) 70, 82, 86
Кромб холц, Kарло (Károly Kromb holz) 

147, 148, 154, 161, 162
Кр сма но вић, Са ња 197
Кр стић, Пе тар 26, 55, 56
Крум, Хен дрик (Hen drik Krumm) 132
Крч мар, Ве сна 133
Ксју њин, Алек сеј Ива но вич 47
Ку ба, Лу двик (Ludvík Ku ba) 26
Ку змен ко, Ан дреј Ни ко ла је вич (Ан дрей 

Ни ко ла е вич Ку змен ко) 46
Ку јун џић, Ми лан Абер дар 28
Ку ле но вић, Тврт ко 130
Ку лун џић, Јо сип 180
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Ку мар, Срећ ко (Srećkо Ku mar) 84
Ку нић, Та ма ра 208
Кунц, Зин ка (Zinkа Kunc) 84, 85
Ку хач, Фра њо Кса вер (Fra njo Ksa ver Ku-

hač) 26, 121
Ку чу ка лић, Зи ја 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35
Ку шеј, Ксе ни ја (Kse ni ja Ku šej) 80, 87

Ла бан, Ру долф (Ru dolf La ban) 110, 116
Ла зић, Ра до слав 130
Ла јо виц, Ан тон (An ton La jo vic) 51, 83, 86
Ла кан, Жак (Jac qu es Ma rie Émi le La can) 

98
Ла ке шић, Или ја 162
Лан дау, Ге за (Lan dau Géza) 11, 12, 17, 19, 

20, 21, 23
Лап шин, Иван Ива но вич (Иван Ива но-

вич Лап шин) 54
Ла ска, Ма ри ја Б. 47
Ле бе дин ски 47
Ле бо вић, Ђор ђе 11, 15, 16, 17, 22
Ле бо вић, Пал (Le bo vics Pál) 11–24
Ле ви, Фе ренц (Löwy Fe renc) 15
Ле он ка ва ло, Ру ђе ро (Rug ge ro Le on ca val lo) 

53
Ле ско виц, Бо го мир (Bo go mir Le sko vic) 86
Ле хар, Франц (Franz Lehár) 57
Лжи чар, Сла во љуб 26
Ли пов шек, Ма ри јан (Ma ri jan Li pov šek) 

84, 85
Лист, Франц (Franz/Fe renc Liszt) 35, 47, 

92, 93, 95, 101, 102
Ли чар, Ћи рил (Ći ril Li čar) 84
Лор бек, Јо сип 150, 162
Лу кић, Ве ли мир 200
Лук шић, Ире на 55

Ма га зи но вић, Ма га 194, 195, 196, 197
Ма глић, Жар ко 18
Ма јерс, Р. (R. Mayers) 83
Ма јерс, То ни (Tony Myers) 98
Ма јор, Kарољ (Ma jor Károly) 19
Ма ка ров, Са ша 65
Мак си мо вић, Ак сен ти је 28
Мак си мо вић, Зо ран 199–200
Мак си мо вић, Рај ко 146
Ма ле тић, Ана 197
Ма ле тић, Ду брав ка 197
Ма ли вук, Ол га 190
Ман ду кић, Сми ља на 193, 194, 196, 197

Ма ној ло вић, Ко ста 51, 74
Ма рин ко вић, Јо сиф 25, 26, 28, 33, 35, 39
Ма рић, Љу би ца 104
Ма ри чић, Миленкo 134
Мар ја но вић, На та ша 103
Мар ја но вић, Пе тар 130, 167, 168
Мар ја шец, Jeвгениј Се мјо но вич (Ев ге ний 

Сем ëно вич Марьяшец) 45
Мар ко вић, Бо да 138
Мар ко вић, Ђор ђе 148
Мар ко вић, Иван 155, 162
Мар ко вић, Оли ве ра 207
Мар ко вић, Све то зар 95
Мар ко вић, Та тја на 27
Мар ти но ли, Ана 204
Ма са рик, Tомаш Га риг (Tomáš Gar ri gue 

Ma saryk) 85
Ма слов, Јев ге ниј Про хо ро вич (Ев ге ний 

Про хо ро вич Ма слов) 58
Ма сне, Жил (Ju les Mas se net) 82
Ма та чић, Ловрo (Lo vro Ma ta čić) 72, 86 
Ма то вић, Ве сна 55
Ма ту се вич, Ва си лиј Алек сан дро вич (Ва-

си лий Алек сан дро вич Ма ту се вич) 46
Ма хо тин, Вла ди мир Је фи мо вич (Вла ди-

мир Ефи мо вич Ма хо тин) 63
Ма чов ски, Ал фред (Al fred Мac how ski) 82
Ме ђе ри, Ла још (Megyeri La jos) 148, 162
Ме јер хољд, Все во лод Еми ље вич (Все-

во лод Эмильевич Мейер хольд) 169
Мен дел сон, Фе ликс (Fe lix Men del ssohn) 

78, 89, 93, 101
Мер кел, Ве ра 92
Ми ја то вић, Бо ја на 158
Ми јач, Де јан 130, 136
Ми ла ди но вић, Де јан 130, 134
Ми ла но вић, Ве сна 197 
Милаш кинa, Тамарa Андреjевна (Та ма-

ра Ан дре ев на Милaш кина) 132
Ми лен ко вић, Жар ко 190
Ми лен ко вић, Мир ја на 190
Ми лер, Ја нош (Müller János) 12, 19, 20, 21, 

23
Ми ли ће вић, Ми лан Ђ. 109, 110, 112, 113, 

114, 115, 117, 119, 120
Ми ло је вић, Ми ло је 51, 52, 56, 73, 74, 76, 

78, 83, 85
Ми ло је вић, Пе ра 55
Ми ло са вље вић, Пе тар 200
Ми ло ше вић, Ар се ни је Ар са 159
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Мир ко вић, Ми ло сав 130
Ми ро шни чен ко, Јевгенијa Се мјо нов на 

(Ев ге ния Семёнов на Ми ро шни чен ко) 
132

Ми си та, Ве ра (Ve ra Mi si ta) 82
Ми ха и ло вић, До бри ла 211
Ми ха и ло вић, Зо ра 211–213
Ми ха лек, Ду шан 130, 146, 157, 158, 159, 

160, 164, 165
Ми хел чић, Зо ра на 197
Ми шић, Љиљанa 138
Ми шков, Ми ло ван 146, 162
Мла де но вић, Оли ве ра 109, 110, 112, 119, 

120, 121
Мла ђе но вић, Ми ли во је 199–200
Мла кар, Пиа (Piа Mla kar) 83
Мла кар, Пи но (Pinо Mla kar) 83
Мо кра њац, Сте ван Сто ја но вић 25, 26, 39
Мо њу шко, Ста ни слав (Sta nisław Mo niu-

s zko) 64, 79, 83
Мо ри сон, Аг нус (Ag nus Mor ri son) 212
Мор фи дис Ни сис, Алек сан дар 92
Мо со лов 74, 76
Мо царт, Вол фганг Ама де ус (Wol fgang 

Ama de us Mo zart) 58, 79, 86, 213
Му лић, Зо ран 152, 162
Му сорг ски, Мо дест Пе тро вич (Мо дест 

Пе тро вич Му сорг ский) 63, 79
Му шиц ки, Бран ко 92

Нед бал, Оскар (Oskar Ned bal) 84
Неј, Ани 197
Не ли дов, Вла ди мир Алек сан дро вич (Вла-

ди мир Алек сан дро вич Не ли дов) 45, 53
Нел сон, Ру долф (Ru dolf Nel son) 45
Не мет, Илон ка (Németh Ilon ka) 19, 20
Не мет, Иштван (Németh István) 130
Не мет, Ру долф (Németh Ru dolf) 134
Не шић, Све то зар 148, 162
Не шо вић, Ду ња 208
Ни ко лић, Алек сан дар 26
Ни ко лић, Да рин ка 130, 134, 136
Ни ко лић, Љу бо мир 148, 162
Ни ко лић, Мир ја на 207
Ни ко лић, Та тја на 204–210
Ни кољ ски, Алек сан дар Алек сан дро вич 

(Алек сан др Алек сан дро вич Ни коль-
ск ий) 54, 55, 56

Ни шка но вић, Би ља на 201–203
Но вак, Ви ће слав (Vítězslav Novák) 52, 71

Но ва ко вић, Мо ни ка Ј. 129–142
Но ва ко вић, Оли вер 179, 180, 181, 182, 183
Нов ков, Гор да на 202
Нов ков, До бри ла 130
Но жи ца, Ива на 158
Нор дау, Макс (Max Nor dau) 14, 15, 16, 23
Ноч, Иван (Ivan Noč) 78, 86
Ну шић, Бра ни слав 207

Ња ра ди, Ја сми на 130
Ње го ван, Би ља на 190
Ње кра сов, Ни ко лај Алек се је вич (Ни ко лай 

Алек се е вич Не кра сов) 63

Обер, Да ни јел (Da niel Au ber) 82
Об ра до вић Љу бин ко вић, Верa 193–198
Одак, Кр ста 85
Одран, Ед мон (Ed mond Au dran) 70, 82
Ојор теј, Заг ба (Zag ba Oyor tey) 196
Оле њи на, Ма ри на Пе тров на (Ма ри на 

Пе тров на Оле ни на) 81, 84, 190
Ољ де коп, Ол га 86
Опа чић, Бог да на 206
Ор лов, Ни ко лај Ан дре је вич (Ни ко лай 

Ан дре е вич Ор лов) 77, 84
Остерц, Слав ко (Slav ko Osterc) 67–90
Остерц-Ва ља ло, Мар та (Mar ta Osterc-Va-

lja lo) 87
Осто јић, Ве дра на 133
Осто јић, Ми ли ца 130
Осто јић, Ти хо мир 26
Ота ше вић, Ол га 44, 51

Па вић, Ми ло рад 136
Па нић, Злат ко 133
Па ро, Ге ор гиј 130
Па чу, Јо ван 98
Пе јо вић, Рок сан да 28, 50, 57, 92, 93, 97
Пејт мен, Ке рол (Ca ro le Pa te man) 98
Пе ко вић, Го ран 208
Пе ла гић, Ва са 95
Пен ца, Слав ко 130
Пер вић, Му ха рем 134
Пер ко вић, Ива на 92
Пе ро вић, Пе тар С. 179
Пе тин, Николa 146, 147, 148, 150, 162, 163 

164
Пет ко вић, Ми ро слав Мир ко 130, 134, 137, 

138, 139
Пе трић, Бран ка 138
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Пе тро вић, Бо шко 181, 182
Пе тро вић, Да ли бор 205
Пе тро вић, Да ни ца 146
Пе тро вић, Жи во јин 70, 71
Пе тро вић, Зо ран 134
Пин тер, Мар та Зу за на (Márta Zsuz san na 

Pintér) 13
Пин те ро вић, Ев ге ни ја 51
Пи са ре вић, Све то зар 51
Плав ша, Ду шан 130, 135
По кров ски, В. В. 47
По лак, Да ни јел (Da niel Pol lack) 212
Пол гар, Ка рољ (Polgár Károly) 13
По лич, Мир ко (Mir ko Po lič) 76, 80, 81, 86
По ља ко ва, Је ле на Дми три јев на (Еле на 

Дми три ев на Поляко ва) 55
По ме ран цев, Ју риј Ни ко ла је вич (Юрий 

Ни ко ла е вич По ме ран цев) 45
По пов, Бо рис 72, 82, 84
По по ва, Је ли са ве та Ли за Ива нов на (Ели-

за ве та Ива нов на По по ва) 53, 56
По по вић, Вла да 130, 132, 136, 138
По по вић, Вла ди мир Б. 200
По по вић, Ду шан 130, 175, 179
По по вић, Јо ван Сте ри ја 180
По по вић, Ма дис 182
По по вић, Ми та 28
Пра ске, Та ња 95
Пре гељ, Ци рил (Ci ril Pre gelj) 87
Пре прек, Ста ни слав 147, 148, 164
Пр же ваљ ски, В. И. (В. И. Пр же вальск ий) 

62
При мо жич, Ро берт (Ro bert Pri mo žič) 84
Про да нов Кра ји шник, Ира Д. 145–166
Про кић, Не над 200
Про ко фјев, Сер геј Сер ге је вич (Сер гей 

Сер ге е вич Про кофьев) 72, 76, 79, 82, 89
Про скур ни ков, Па вел Гри гор је вич (Па-

вел Гри горьевич Про скур ни ков) 58
Пр па Финк, Maријана В. 167–184
Пу чи ни, Ђа ко мо (Gi a co mo Puc ci ni) 53, 77, 

82, 86
Пу шић, Еми ли ја 158, 162
Пфај фер, Ле он (Leon Pfe i fer) 83

Ра ва си, Љубицa 136, 179
Рав ник, Јан ко (Jan ko Rav nik) 83
Ра дић, Ду шан 136
Ра ди че вић, Бран ко 28, 29, 32, 39

Ра ди че вић, Шан дор (Ra dic se vics Sándor) 
21

Ра до ва но вић, Ми ло ван 42
Ра до ман, Ва лен ти на 158
Ра до њић, Ми ро слав 130
Ра до њић, Све то зар Рас 130
Ра и че вић, Во јин 186, 190
Ра и че вић, На та ли ја 186
Ра јан, М. Л. 207
Рај нер, Ка рел (Ka rel Re i ner) 71, 85
Рај нхарт, Макс (Max Re in hardt) 14, 170
Ра ко че вић, Се ле на 116, 117, 118
Ра ни са вље вић, Здрав ко 110, 112, 117
Ран ков, Ми ро слав 130, 134
Рах ма њи нов, Сер геј Ва си ље вич (Сер гей 

Ва сильевич Рах ма ни нов) 52, 58, 213
Рац ков, Иван ка 130
Ри бин ски, Ни ко лај За хар је вич (Ни ко лай 

За харьевич Рыбин ский) 54
Риб ни кар, Ста на вид. Ђу рић Клајн, Ста на 
Ри ја вец, Јо сип (Jo sip Ri ja vec) 51, 83
Рил, Ман ци (Rüll Man ci) 21
Рим ски-Кор са ков, Ни ко лај Ан дре је вич 

(Ни ко лай Ан дре е вич Рим ский-Кор-
са ков) 52, 58, 59, 63, 64

Ри сто вић, Зо ран 130
Ри стов ски, Љу би ца М. 204–210
Ро гов ска, Ксе ни ја Јев ге ни јев на (Ксе ния 

Ев геньев на Ро гов ская) 53
Ро зен, Чарлс (Char les Ro sen) 99
Ром бар, Ми љу тин (Mi lju tin Rom bar) 87
Ро си ни, Ђо а ки но (Gi o ac chi no Ros si ni) 82, 

84
Ро стов це ва, Алек сан дра Jeмељановна 

(Алек сан дра Емельянов на Ро стов це ва) 
47

Ру бин штајн, Ан тон Гри гор је вич (Ан тон 
Гри горьевич Ру бин штейн) 53, 64, 77, 
93, 213

Ру пел, Карл (Karl Ru pel) 82, 83, 84
Рус, Ма ри јан (Ma ri jan Rus) 85
Ршу мо вић, Љу би во је 136

Са бо, Ду шан 130
Са вин, Ри сто 51, 86, 87
Са вић, Жар ко 46
Са вић, Ко ста 130, 139
Са вић, Свен ка 130, 138, 139
Са ли је ри, Ан то нио (An to nio Sa li e ri) 58
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Сал мон, Лу си Мај нард (Lucy Maynard 
Sal mon) 43

Са мец, Сми љан 130
Са мју ел, Ри јан (Rhian Sa muel) 99 
Сан то, Ми клош (Szántо Miklós) 18, 19
Све чин ска, Ан то ни на Пе тров на (Ан то ни-

на Пе тров на Малыше ва-Све чин ская) 
45

Се дак, Ева (Eva Se dak) 72
Сеј ди, Џи ли Ен (Ju lie An ne Sa die) 99
Се ле нић, Сло бо дан 130
Се ров, Алек сан дар Ни ко ла је вич (Алек-

сан др Ни ко ла е вич Се ров) 63
Си вец, Јо же (Jo že Si vec) 67
Си гли ге ти, Еде (Szi gli ge ti Ede) 14
Си мин, Ми ла на 148
Си ри шће вић, На да 132
Скер лић, Јо ван 96
Сла вен ски, Јо сип 73, 86
Сла тин, бра ћа 49, 51, 52, 56
Сла тин, Алек сан дар Иљич (Алек сан др 

Ильич Сла тин) 49
Сла тин, Вла ди мир Иљич (Вла ди мир 

Ильич Сла тин) 49, 53
Сла тин, Или ја Иљич (Илья Ильич Сла-

тин) 49, 58
Сла тин, Или ја Иљич, ста ри ји (Илья Ильич 

Сла тин) 49
Сме та на, Бед жих (Bedřich Sme ta na) 79, 84, 

93
Сми ља нић, Рад ми ла 212
Сов тић, Не ма ња Н. 25–40, 158
Со ло вјев, Алек сан дар Ва си ље вич (Алек-

сан др Ва сильевич Со ловьев ) 55
Спа сић, Ва ња 133
Ср буљ, Јо ван 56, 57
Стан ко вић, Кор не ли је 25, 26, 27, 28, 31, 

93, 145
Ста но је вић, Оли ве ра 197
Сте па но вић, Алек сан дра 164
Сте фа но вић, Ана 28
Сте фа но вић, Па вле 55, 130, 136
Сто ја ко вић, Гор да на 96
Сто ја нов, Сто јан 132
Сто ја но вић, Ана 205
Сто ја но вић, Мил ка 132
Сто ја но вић, Пе тар 51
Сто ја но вић Ма у рич, Мир ја на 201–203
Стој ков Сли јеп че вић, Ка та ри на 197
Стој ко вић, Јо ван ка 91–108

Стој ко вић, Пе тар 92
Сто лић, Ана 96
Стра вин ски, Игор Фјо до ро вич (Игорь 

Фёдо ро вич Стра вин ский) 72, 75, 76, 
79, 80, 85

Сту лар, Ду шан 148, 164
Су ба шић, Бо ја на 206
Су бо тић, Јо ван 28, 102
Су бо тић, Сав ка 96
Су во рин, Ми ха ил Алек се је вич (Ми ха ил 

Алек се е вич Су во рин) 50

Тај че вић, Мар ко 74, 75
Тал берг, Си ги змонд (Si gi smond Thal berg) 

95
Та лих, Вац лав (Václav Ta lich) 77, 84
Та ра сјев, Ан дреј 58
Та тић, Ма ри на 130
Те гла ши Јој кић, Га бри е ла С. 185–192, 201–
203

Теј лор, Кен дал (Ken dall Taylor) 212
Тер зић, Алек сан дра 208
Те шић, Ана 173
Ти јар до вић, Иво 57
Ти тов, Ни ко лај Алек се је вич (Ни ко лай 

Алек се е вич Ти тов) 63
То до ро ва, Ма ри ја 102
То лин гер, Ро берт (Ro bert To lin ger) 25–40
Тол стој, Лав Ни ко ла је вич (Лев Ни ко ла-

е вич Тол стой) 182
То мас, Вик то ри ја (Vic to ria Thomаs) 195, 

196 
То ма ше вић, Ка та ри на 74
То мић, Жи во јин 51
То пол ски, Злат ко 84
Тор би ца, Гор да на 130
Трај ко вић, Те о до ра Н. 129–142
Тр бо је вић, Ду шан 211, 212
Ту жим ски, Јо сеф Ја куб (Jo sef Ja kub Tou-

žimský) 100
Ту рин ски, Во ји слав 51
Тур ла ков, Сло бо дан 47, 49, 51, 56, 58, 93, 

104
Ту шаи, Га бор (Tu say Gábor) 21

Ћи рић, Ири неј 12, 55
Ћи рић, Слав ко 130, 136, 137

Уј ке ри, Ма ри ја (Újkéri Mária) 16
Улич ник, Иван 102
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Фа јер стон, Шу ла мит (Shu la mith Fi re sto ne) 
98

Фаљ би нов, Пе тар (Пётр Фальби нов) 63
Фа ран, Лу и за (Lo u i se Far renc) 95
Фа то ри ни, На да 158, 164
Фе до ров, Ни ко лај 42
Фељд ман, Ја ков Ла за ре вич (Яков Ла заре-

вич Фельдман) 64
Финк, Брус (Bru ce Fink) 98
Фрајнд, Мар та 199
Фрајт, Људ ми ла (Lud mi la Frajtová) 104
Франк, Се зар (César Franck) 77, 89, 213
Францл, Иван (Ivan Francl) 71, 84
Фре лих, Емил 130
Фу ко, Ми шел (Mic hel Fo u ca ult) 94, 209

Ха ба, Ало ис (Alo is Hába) 71, 75, 76, 89
Ха ге ман, Карл (Carl Ha ge mann) 85
Хад на ђев, Мир ко 130, 132, 133, 137, 138, 

139
Хар ле, Ни ко лае 132
Хар тиг, Ти бор (Har tig Ti bor) 146, 147, 148, 

152, 153, 164, 165
Хас, Ире на (Haász Irén) 20
Ха це, Јо сип (Jo sip Hat ze) 77, 82
Ха џић, Ми лош 130
Хендл Ге орг Фри дрих (Ge org Fri e drich 

Händel) 85
Хен кок, Вир џи ни ја (Vir gi nia Han ckok) 30
Хер ћан Бо дрич, Аран ка 134
Хер цег, Ја нош (Her ceg János) 14
Херцигоњa, Николa 134
Хин де мит, Пол (Paul Hin de mith) 75, 76, 80
Хла вач, Вој тјех (Vojtěch Hlaváč) 26
Хоб сба ум, Ерик (Eric Hob sbawm) 41
Хо лод ков, Па вле Фјо до ро вич (Па вел Фë-

до ро вич Хо лод ков) 50
Хо реј шек, Вац лав (Václav Ho rej šek) 25–

40
Хри бар-Ју ра је ва, Ви да (Vidа Hri bar-Ju ra-

jevа) 83
Хри стић, Сте ван 51, 73, 74

Цве јић, Вла дан 134
Цве јић, Николa 137
Цвет ко, Дра го тин (Dra go tin Cvet ko) 67, 

69, 71, 80
Цвет ко вић, Бра на 46
Це, Јо сиф 26, 27, 28
Це ки, Кар ло (Car lo Zec chi) 211

Це лер, Карл (Carl Zel ler) 70, 84
Ци ју ко ва Са вић, Сул та на 92
Цин дрић, Па вао 181

Чај ков ски, Пе тар Иљич (Пëтр Ильич Чай-
ков ский) 52, 63, 77, 83, 93

Ча ље је ва Гор тин ска, Ве ра Дми три јев на 
(Ве ра Дми три ев на Ча ле е ва-Гортын-
ская) 55

Чан га ло вић, Ми ро слав 212
Чеј ко, Ме ри (Mary Chayko) 210
Че реп њин, Алек сан дар Ни ко ла је вич 

(Алек сан др Ни ко ла е вич Че реп нин) 
76, 83, 84

Че реп њин, Ни ко лај Ни ко ла је вич (Ни ко-
лай Ни ко ла е вич Че реп нин) 83

Чер кез, Бог дан ка 130
Чер но ја ров, Ге ор гиј Ди о до ро вич (Ге ор-

гий Ди о до ро вич Чер нояров ) 52, 53
Че сно ков, Па вле Гри гор је вич (Па вел Гри-

горьевич Че сно ков) 55, 58
Чи плић, Бог дан 180, 181
Чу ва ков, Ва дим Ни ки тич (Ва дим Ни ки-

тич Чу ва ков) 45, 54

Џонс, Сид ни (Sid ney Jo nes) 45

Шан тел, Са ша (Sašа Šan tel) 83
Шап ча нин, Ми ло рад 28
Ша рић, Зв(j)езда на 130, 134
Ша ши на, Је ли са ве та Сер ге јев на (Ели за-

ве та Сер ге ев на Ша ши на) 64
Шва ра, Да ни ло (Da ni lo Šva ra) 83, 84, 85, 86
Шви хли ко ва, Вик то ри ја (Vik to rie Švihlí-

ko vá) 78, 79, 86
Шек спир, Ви ли јам (Wil li am Sha ke spe a re) 

199
Шен берг, Ар нолд (Ar nold Schönberg) 72, 

75, 80
Ше ноа, Ау густ 93, 102
Ше ре ме тев, Бо рис Сер ге је вич (Бо рис Сер-

ге е вич Ше ре ме тев) 64
Ши виц, Па вел (Pa vel Ši vic) 87
Ши ја нец, Дра го (Dra go Ši ja nec) 86
Ши лер, Фри дрих (Fri e drich Schil ler) 179, 

182
Ши менц, Ма рио (Ma rio Ši menc) 83, 84
Шкер јанц, Лу ци јан Ма ри ја (Lu ci jan Ma-

ri ja Šker janc) 74, 83, 87
Шле зин гер, Јо сиф 28, 93
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Шо, Џорџ Бер нард (Ge or ge Ber nard Shaw) 
179

Шо пен, Фре де рик (Frédérick-François 
Cho pin) 47, 78, 89, 93, 213 

Шо ста ко вич, Дми триј Дми три је вич (Дми-
трий Дми три е вич Шо ста ко вич) 72, 76, 
86, 89

Штајн берг, Мак си ми ли јан Осе је вич (Мак-
си ми ли ан Осе е вич (Оси по вич) Штейн-
берг) 58

Штат кић, Ми ро слав 146, 148, 152, 155, 158, 
159, 161, 163, 165

Ште блер, Ер не (Ste bler Ernő) 19, 21
Штра ус, Јо хан (Jo hann Stra uss) 20, 70, 85

Штра ус, Оскар (Oscar Stra us) 57
Штра ус, Ри хард (Ric hard Stra uss) 80
Штри тоф, Ни ка (Nikа Štri tof) 86
Шу берт, Франц (Franz Schu bert) 28, 30, 32, 

47, 93
Шу ва ко вић, Ми лен ко 130
Шу и ца Ба бић, Мир ја на 212
Шу јић, Бран ко 204
Шу клар, Слав ко 148, 165
Шу ман, Ро берт (Ro bert Schu mann) 30, 

31, 35, 47, 93, 213
Шу мље вич, Кон стан тин Ја ко вље вич (Кон-

 стан тин Яко вле вич Шу мле вич) 51

Регистарсачинила
Татјана Пивнички Дринић
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ  
ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА СЦЕНСКЕ  

УМЕТНОСТИ И МУЗИКУ
Редакција ЗборникаМатицесрпскезасценскеуметностиимузику 

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 Библиографскапарентезаи Цитираналитера

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, ЗборникМатицесрпскезасценскеуметностиимузику 

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. 

Библиографскапарентеза
Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

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

(ивић 1986: 128) за библиограф ску 
јединицу:

ивић, Павле. Српскинародињеговјезик. 2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

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

(ивић 1986: 
128–130)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле. Српскинародињеговјезик.2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

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

(ивић 1986: 
128, 130)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле. Српскинародињеговјезик.2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

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

(murPHy 1974: 95) за библиографску 
јединицу:

murPHy, James J. RhetoricintheMiddleAges:AHistory
ofRhetoricalTheoryfromSaintAugustinetotheRenais
sance. Berkeley: University of California Press, 1974.
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Када се у раду помиње више студија које је један аутор публиковао исте 
године, у тек стуалној библиографској напомени потребно је одговарајућим 
азбуч ним словом прецизирати о којој је библиографској одредници из конач-
ног списка литературе реч, на пример (МurPHy 1974а: 12).

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

(ивић, КлаЈн 
и др. 2007)

за библиографску 
јединицу:

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

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

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

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

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

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

Цитираналитература

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

Цитираналитературанаводи се према стандарду за цитирање Мати-
це српске (МСЦ):

Монографскапубликација:
ПреЗиМе, име ауто ра, име и пре зи ме дру гог ауто ра. Насловкњиге. По да  так 

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

тивања. Књ. 1. – 2. изд. Београд: Нолит, 1958.
Милетић, Све то зар. Осрпскомпитању. Из бор и пред го вор Че до мир По пов. Но ви 

Сад: Град ска би бли о те ка, 2001.

Монографскапубликацијасакорпоративнимаутором:
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није наве-

дено име индивидуалног аутора, преузима улогу корпоративног аутора.
беоГрадСКа филхармонија. Сезона2005–2006:ЦиклусХансСваровски.Београд: 

Бео градска филхармонија, 2005.

Анонимнадела:
Дела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову.
Бугарштице. Избор и предговор Новак Килибарда. Београд: Рад, 1979.

Зборникрадовасаконференције:
Пантић, Мирослав (ур.). Ресава(ГорњаиДоња)уисторији,науци,књижевности

иуметности.Научни скуп, Деспотовац, 20–21. август 2003. Деспотовац: На-
родна библиотека „Ресавска школа“, 2004. 

Монографскепубликацијесавишеиздавача:
ПалибрКСуКић, Несиба. РускеизбеглицеуПанчеву,1919–1941.Предговор Алексеја 

Арсењева. Панчево: Градска библиотека: Историјски архив, 2005.
ЂорЂевић, Љубица. БиблиографијаделаДесанкеМаксимовић,1920–1971. Београд: 

Филолошки факултет: Народна библиотека Србије: Задужбина Десанке Мак-
симовић, 2001.

Фототипскоиздање:
ПреЗиМе, име ауто ра. Насловкњиге. Ме сто пр вог из да ња, го ди на пр вог 

из  да ња. Ме сто по но вљеног, фо то тип ског из да ња: из да вач, го ди на ре принт 
из да ња.

При мер:
Соларић, Па вле. Поминаккњижески.Ве не ци ја, 1810. Ин ђи ја: На род на би бли о  те ка 

„Др Ђор ђе На то ше вић“, 2003.

Секундарноауторство:
Зборници научних радова описују се према имену уредника или приређи-

вача.
ПреЗиМе, име уредника (или приређивача). Насловдела. Ме сто из да ва ња: 

из да вач, го ди на из да ва ња.
При мер:
радовановић, Милорад (ур.). Српскијезикнакрајувека. Београд: Институт за српски 

језик САНУ: Службени гласник, 1996.
Јовановић, Слободан (ур.). НароднабиблиотекаКрушевац.Крушевац: Народна 

библиотека Крушевац, 1977.
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Рукопис
ПреЗиМе, име. Насловрукописа(ако постоји или ако је у науци добио 

опште прихваћено име). Место настанка: Институција у којој се налази, сигна-
тура, година настанка.

Пример: 
ниКолић, Јован, Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5, 

1780–1783.
Рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према пагина-

цији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран.

Прилогусеријскојпубликацији: 
Прилогучасопису:
ПреЗиМе, име ауто ра. „На слов тек ста у пу бли ка ци ји.“ Насловчасописа број 

све ске или то ма (го ди на, или пот пун да тум): стра не на ко ји ма се текст на ла зи.
При мер:
рибниКар, Ја ра. „Но ва ста ра при ча.“ ЛетописМатицесрпске књ. 473, св. 3 (март 

2004): 265–269.

Прилогуновинама:
ПреЗиМе, име ауто ра. „На слов тек ста.“ Насловновина да тум: број стра на.
При мер:
КљаКић, Сло бо дан. „Чер чи лов рат зве зда про тив Хи тле ра.“ Политика 21. 12. 2004: 5.

Монографскапубликацијадоступнаon-line:
ПреЗиМе, име ауто ра. Насловкњиге. <адре са са ин тер не та>. Да тум пре-

у  зи ма ња.
При мер:
veLtman, K.H. AugmentedBooks,knowledgeandculture. 
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 02. 02. 2002. 

Прилогусеријскојпубликацијидоступанon-line:
ПреЗиМе, име ауто ра. „На слов тек ста.“ Насловпериодичнепубликације. 

Да тум пе ри о дич не публи ка ци је. Име ба зе по да та ка. Да тум пре у зи ма ња.

При мер:
toit, A. „Te ac hing In fo-pre ne ur ship: stu dents’ per spec ti ve.“ ASLIBProceedings Fe bru ary 

2000. Proqu est. 21. 02. 2000.

Прилогуенциклопедијидоступанon-line:
„наЗиводреднице.“ Насловенциклопедије. <адре са са ин тер не та>. Да тум 

пре у зи ма ња.
При мер:
„WiLde, Oscar.“ EncyclopediaAmericana. < http://www.encyclopedia.com/doc/1G1- 

-92614715.html > 15. 12. 2008.
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