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СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ

Игор Радета

ФУНКЦИЈА МУЗИКЕ У ДРАМАТУРШКОЈ 
КОНЦЕПЦИЈИ ФИЛМСКЕ ТРИЛОгИЈЕ  

ГОСПОДаР ПРСтеНОВа

СА ЖЕ ТАК: У тра ди ци ји на ра тив ног фил ма му зи ка има зна чај ну уло гу. 
Го спо дар пр сте но ва, као пост мо дер ни пред став ник спек та кла еп ске фан та-
сти ке, па ра диг ма ти чан је при мер за ка у зал ни од нос из ме ђу кон сти ту тив них 
еле ме на та фил ма. При ме ном ана ли тич ког ме то да мо гу се утвр ди ти по јав ни 
об ли ци фу зи је сли ке и зву ка у три гра не дра ма тур шке функ ци о на ли за ци је му-
зи ке (лајт мо ти ви, ат мос фер ски фон и гест). Ег зи стен ци ју раз ли чи тих тех нич-
ких про це са умре жа ва ња филм ске дра ме и му зи ке мо гу ћим чи ни ра фи ни ран 
пла сман му зич ких кон вен ци ја и има ги на тив но осми шље на ка рак те ри за ци ја 
му зи ком. У на шем тек сту му зи ку по сма тра мо као есен ци јал ни део филм ске 
дра ма тур ги је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: филм ска му зи ка, при ме ње на му зи ка, дра ма тур ги ја, 
лајт мо тив, гест, Го спо дар пр сте но ва.

Овај рад је по све ћен раз ма тра њу уло ге му зи ке у дра ма тур ги ји Го спо
да ра пр сте но ва (The Lord of the Rings), филм ске три ло ги је ко ја при па да 
еп ско-фан та стич ном жан ру. Го спо дар пр сте но ва се на ла зи на ли ни ји на-
ра тив ног фил ма, не са мо због сло же не рад ње већ и за то што је оте ло тво-
ре ње при по ве дач ког на че ла, при ча свих при ча, мул тижа нр. Из ван ред но 
адап ти ра ни сце на рио и зна лач ки во ђе на ре жи ја омо гу ћи ли су да у Го спо
да ру пр сте но ва „жи ве“ еле мен ти ве ћи не по сто је ћих филм ских жан ро ва 
тво ре ћи истин ски спек такл. Нај ве ћи успех фил ма Го спо дар пр сте но ва и 
је сте у то ме што су у ње му сви хе те ро ге ни еле мен ти до ве де ни у склад, 
је дин стве ну ло гич ну це ли ну.

UDC 784.011.26:791
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Ва жну ди мен зи ју фил му обез бе ди ла је и му зи ка Ха у ар да Шо ра1 
(Howаrd Le slie Sho re). Огром но ис ку ство, ка ко пре ма ста жу (ка ри је ра од 
30 го ди на ра да на фил му и сто ти ну на пи са них пар ти ту ра) та ко и пре ма из-
ван ред ној при ла го дљи во сти (че сто ве о ма раз ли чи тој) те ма ти ци фил мо ва 
ко је је „озву ча вао“, пре по ру чи ло је Шо ра Џек со но вом (Pe ter Jac kson) ти му 
са рад ни ка. Ње гов део про јек та био је да „удах не ду шу“ тек сту и сли ци, тј. 
да се ман ти ци вер бал ног и пик то рал ног по да ри ауди тив ни аспе кат.

Ка да раз ма тра мо од нос из ме ђу две вр сте умет но сти од но сно, у овом 
слу ча ју, пи та ње од но са ко ји се ус по ста вља ју из ме ђу му зи ке ко ја је на ме-
ње на фил му и из ра жај них еле ме на та „сед ме умет но сти“, су о ча ва мо се са 
ни зом сло же них апо ри ја. По ред то га, у струк ту ри зву ка на фил му, филм-
ска му зи ка пред ста вља са мо јед ну ди мен зи ју. Не тре ба за бо ра ви ти на по-
тре бу ускла ђи ва ња so und track-а са шу мом и ди ја ло гом, као пре о ста лим 
еле мен ти ма ауди тив не „ре ал но сти“ фо то-дра ме.

Пре ма ми шље њу Варт ке са Ба ро ни ја на ста тус му зи ке у окви ру фил-
ма ту ма чи се у окви ру гра ви та ци о ног по ља син таг ме при ме ње на му зи ка. 
„Њен основ ни сми сао је да бу де функ ци о нал ни део сли ке и дра ме, при че-
му ње но свој ство звуч не по ја ве има пред ност над ње ним ин те лек ту ал ним 
и ме та фи зич ким свој стви ма, јер су му зи ка и звук су штин ски део фил ма, 
по што су, као и сли ка, фе но мен ко ји се од ви ја у вре ме ну“ (Ba ro ni jan 1981: 
101). По гле дај мо ка ко Сер геј Еј зен штајн (Сер гей Ми ха й ло вич Эйзен ште-
йн) по сма тра функ ци ју зву ка у фил му:

„Пр ви екс пе ри мен тал ни ра до ви са зву ком мо ра ју би ти усме ре ни у 
прав цу ње го вог оштрог не по ду да ра ња са ви зу ел ним сли ка ма. И са мо ће 
ова кав ’ју риш’ да ти по тре бан осе ћај ко ји ће до ве сти ка сни је до ства ра ња 
но вог ор ке стар ског кон тра пунк та ви зу ел них и звуч них сли ка“ (Sto ja no-
vić 1978: 183).

1  Шор (1946), Ка на ђа нин је вреј ског по ре кла, по зна ти је ком по зи тор филм ске му зи ке. Као 
ди пло мац Бер кли ја (Ber klee Col le ge of Mu sic) сви рао је у раз ли чи тим бен до ви ма, а ра дио је и као 
му зич ки ди рек тор на те ле ви зи ји. Ком по но вао је и тзв. „озбиљ ну“ му зи ку, по ред сво јих че стих 
ан га жма на на фил му. За чу ђу је ње го ва све стра ност ка да се има у ви ду ли ста од пре ко 100 жан-
ров ски ве о ма раз ли чи тих фил мо ва за ко је је ком по но вао му зи ку. На ве ди мо не ке: Ле гло, Му ва, 
Кад ја гањ ци утих ну, Фи ла дел фи ја, Се дам, Стрип тиз, Гло ри ја, Дог ма, Ће ли ја, Го спо дар пр сте
но ва, ави ја ти чар, Кинг Конг. Шор је до бит ник три Оска ра: за филм ску му зи ку Дру жи не пр сте на 
(2002) и По врат ка кра ља (2004), као и за пе сму „На за па ду“ из По врат ка кра ља. За ни мљи во је 
да се Шор ак ти ви рао као ди ри гент из во де ћи кон церт но Сим фо ни ју Го спо дар пр сте но ва у ра зним 
кра је ви ма све та.
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На су прот Еј зен штај ну, Игор Стра вин ски (И́го рь Фё до ро вич Стра-
ви́нский) из ра жа ва при лич ну скеп су пре ма по сту па њу са му зи ком у фил-
му, бра не ћи ње ну ви со ко умет нич ку, ели ти стич ку по зи ци ју.2

Ста тус му зи ке: кон цеп ци ја и стил

По сма тра но у це ли ни, му зи ка има зна чај но ме сто у оства ри ва њу 
дра ма тур шког то ка у филм ској три ло ги ји Го спо дар пр сте но ва, ка ко у 
кван ти та тив ном та ко и у ква ли та тив ном сми слу. Мо гућ но сти ко је пру жа 
му зи ка у фил му те мељ но су ис ко ри шће не, ка ко са ста но ви шта вре мен ски 
кон ти ну и ра ног ре а ли зо ва ња му зи ке у off-у (му зи ке чи ји се из вор не ви-
ди у ка дру, а то огром ном ве ћи ном и је сте филм ска му зи ка) ко ја по ја ча ва 
илу зи ју на ра тив ног то ка та ко и са ста но ви шта при ме не број них драм ских 
по тен ци ја ла ко ји се мо гу про на ћи у ди ја лек тич ким од но си ма му зи ке и 
сли ке.

Ха у ард Шор је сле дио кон цеп ци ју ко ја се за сни ва на ве о ма ра зно вр-
сној при ме ни хе те ро ге них ефе ка та, оства ру ју ћи при том је дин ство из ра за. 
Нај ве ћи део му зи ке је еле гич ног, чак и пе си ми стич ког при зву ка, са на гла-
ше ним фор си ра њем мол ских то на ли те та, хар мон ских ве за из ме ђу мол-
ских ме ди јан ти и суб ме ди јан ти, ор ке стра ци јом ко ја фор си ра там ни је бо је 
и ре ги стре ин стру ме на та (ана лог но за мра че ном трет ма ну фо то гра фи је у 
фил му). Ова ква ге не рал на кон цеп ци ја филм ске му зи ке од раз је оп штег 
то ну са са др жа ја и ње го вог ро ман ти чар ског по ре кла. Исто се мо же ре ћи 
и за стил ко ји се кре ће у раз ли чи тим обла сти ма нео пра ва ца, али се мо же 
де фи ни са ти као нео ро ман ти чар ски (пре ци зни је од ре ђе ње му зич ког је зи-
ка од го ва ра ло би по зно ро ман ти чар ском кор пу су из ра жај них сред ста ва) 
са зна чај ним епи зо да ма ко је се уда ља ва ју из тог про се деа он да ка да то 
рад ња фил ма из ри чи то зах те ва.

Му зи ка је до ми нант но хо мо фо на (рет ке кон тра пункт ске епи зо де увек 
су про из вод или од раз кон крет них по ја ва на сли ци), ме ло ди ја је че сто но-
си лац из ра за и зна че ња ко је се же ли по сти ћи. У од ре ђе ним при ли ка ма 
ка рак те ри стич не хар мон ске ве зе има ју кон струк тив ну уло гу, као што је и 
при ме на спе ци фич них рит мич ких обра за ца усло вље на драм ским кон тек-
стом. Шор, да кле, по себ ну па жњу обра ћа на ускла ђи ва ње тем по рал них 

2  „Схва ти те ме до бро, при зна јем да му зи ка пред ста вља нео п хо дан до да так звуч ном 
фил му. Она обез бе ђу је пре ла зе, ис пу ња ва пра зни не екра на и снаб де ва звуч ни ке ви ше или 
ма ње при јат ним зву ци ма. Филм не би мо гао без ње, као што и ја не бих мо гао без ле пље ња 
го лих де ло ва зи да у мом сту ди ју та пе та ма. Али не зах те вај те да це ним та пе те као сли ку или 
да на њих при ме њу јем пра ви ла есте ти ке“ (Ba ro ni jan 1980: 22).
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аспе ка та у од но су сли ка–звук као и на до зи ра ње ја чи не му зи ке у ко ре ла-
ци ји са ви зу ел ним па ра ме три ма. Са фор мал ног ста но ви шта, му зи ка вер-
но сле ди струк ту ру сце на ри ја и де ша ва ња на сли ци, без пре тен зи ја да 
фор си ра аутох то не раз вој не по тен ци ја ле, та ко да је ве ћи ном про ком по-
но ва ног ти па. То на рав но не зна чи да се као за о кру же не це ли не у фил му 
не по ја вљу ју мо ти ви, ре че ни це па чак и ве ћи об ли ци по пут ма ле пе сме, 
ва ри ја ци ја или чак рон да. Та ко ђе, Шор је на ни зу при ме ра по ка зао да зна 
ка да му зи ке не тре ба да бу де, од но сно да ефект но ко ри сти ти ши ну.

Из во ђач ки апа рат ко ји је ан га жо ван у фил мо ви ма је гран ди о зан, иако 
се ре ла тив но рет ко ко ри сте ту ти си ту а ци је. Че шћа је упо тре ба ан сам ба ла 
раз ли чи тих ком би на ци ја ко ји се па жљи во при ла го ђа ва ју ат мос фе ри сце-
на. Шор пи ше за ве ли ки сим фо ниј ски ор ке стар обо га ћен број ним ин стру-
мен ти ма,3 ме шо ви ти хор, му шки хор, жен ски хор, деч ји хор и со ли сте (со-
пран, ба ри тон и деч ји глас) као и елек тро ни ку. Ком по зи то ро во ефи ка сно 
и ве ро до стој но уоб ли ча ва ње му зич ких ма те ри ја ла про ис ти че из по зна ва-
ња тзв. му зич ких кон вен ци ја и то у два сми сла: јед ном ко ји се од но си на 
по зна ва ње пер цеп тив них ефе ка та од ре ђе ног ти па му зи ке и дру гом ко ји 
се ти че схва та ња му зич ке де скрип ци је као „де но та ци је уну тар му зич ког 
си сте ма сим бо ла“ (Ro bin son 1987: 180).

Дра ма тур шке функ ци је му зи ке: лај тсфе ре, ге сто ви,  
ат мос фе ра, ли ни је рад ње, му зич ки је зик

Пре ма Ба ро ни ја но вој те о ри ји о функ ци ји му зи ке на фил му по сто-
је три обла сти у окви ру ко јих се мо же кон тек сту а ли зо ва ти сва ка по јав-
на уло га филм ске му зи ке: рит мич ка, драм ска и лир ска (Ba ro ni jan 1981: 
102–103). Иако се на ве де на си сте ма ти за ци ја упо тре бе му зи ке у фил му 
мо же при ме ни ти и на три ло ги ју Го спо дар пр сте но ва, за по тре бе овог ра-
да ми ће мо при ме ни ти друк чи ју ме то до ло ги ју. Сто га пред ла же мо сле де ћу 
по де лу у ко јој му зи ка има уло гу:

1) лајт мо ти ва или лај тсфе ре
2) ат мос фер ског фо на
3) ге ста
3  У фил му су, пре ма по себ но де фи ни са ним драм ским зах те ви ма, упо тре бље ни сле де ћи 

„ег зо тич ни“ ин стру мен ти: бо дран – ир ски бу бањ, келт ска хар фа, кла вир са ме тал ним лан ци ма на 
жи ца ма, цим бал, ги та ра, Хар дин ге ро ва ви о ли на из Нор ве шке, мо но корд, му зе та – фран цу ске гај-
де, неи фла у та, па но ва фру ла, ра и та – вр ста обое из се вер не Афри ке, ин диј ски са ран ги и ја пан ски 
та и ко буб ње ви.
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При ме на му зи ке у кон тек сту лајт мо ти ва или ства ра ња лај тсфе ра је од 
пр во ра зред ног зна ча ја за филм ску дра ма тур ги ју. Из у зет но сло же на рад-
ња им пли цит но је зах те ва ла од му зи ке мак си мум звуч не ка рак те ри за ци је 
ли ко ва, пред ме та, ам би је на та, ста ња итд. У гу стом пре пле ту раз ли чи тих 
ли ни ја рад ње лајт мо ти ви су и бу квал но пре у зе ли функ ци ју ра све тља ва ња 
до га ђа ја. За пра во, му зи ка је има ла функ ци ју да лајт мо ти вом учи ни лик 
или ам би јент још ре а ли стич ни јим, „ди мен зи о нал ни јим“.4 А ка да има мо 
у ви ду пси хо ло шки за кон пре ма ко ме звук ево ци ра сли ку, као и ду жи ну 
це ле три ло ги је, по ста ју нам ја сне мо гућ но сти му зи ке да пре ко лајт мо тив-
ског де ло ва ња тран спор ту је ви зу ел не са др жа је пре ко гра ни ца вре мен ског 
кон ти ну у ма.

Мо же се за кљу чи ти да је, на осно ву бро ја, об ли ко ва ња и ди стри бу-
ци је лајт мо ти ва, Шор сва ка ко имао на уму Ваг не ров (Richаrd Wаgner) 
трет ман „те мељ них“ или основ них те ма. Пре ма при лич но де таљ ним и 
увер љи вим ана ли за ма ко је се мо гу про на ћи на ин тер не ту5 у сва три фил-
ма из три ло ги је Го спо дар пр сте но ва мо же се про на ћи укуп но око 80 лајт-
мо ти ва. Ме ђу тим, у скла ду са те мом на шег ра да као и за ову при ли ку 
сма тра ли смо да је за аде ква тан при каз раз во ја при че, тј. драм ске рад ње, 
до вољ но пред ста ви ти 5 цен трал них, нај и стак ну ти јих и нај фре квент ни је 
ко ри шће них лајт мо ти ва. На њи хо вој раз ра ди се за сни ва огро ман део деј-
ства ко је ове ка рак те ри стич не се ман тич ке је ди ни це, ико нич ки сим бо ли, 
има ју на пер цеп ци ју дра ма тур шког об ли ко ва ња филм ског сце на ри ја.

По ја ве лајт мо ти ва увек су драм ски мо ти ви са не. Та ко ђе, у скла ду са 
дра ма тур шким пла ном, до ла зи до раз ли чи тих про ме на у об ли ку лајт мо-
ти ва, али они увек оста ју ве о ма пре по зна тљи ви. Раз вој лајт мо тив ских је-
зга ра по не кад ре зул ти ра ства ра њем раз ви је ни јих му зич ких фор ми ко је 
уоб ли ча ва ју струк ту ру сце на на фил му. У та квим си ту а ци ја ма лајт мо ти-
ви, по не кад гру пи са ни пре ма срод ним мо тив ским ка рак те ри сти ка ма или 
ван му зич ким, али драм ски мо ти ви са ним раз ло зи ма, обра зу ју лај тсфе ре 
ко је по кри ва ју чи та ве сце не или ма ње це ли не.

Лајт мо ти ви мо гу озна ча ва ти до га ђај у са да шњо сти (тре нут ну по ја ву 
или го вор о не ком ли ку или пред ме ту, ам би јент у ко ме се рад ња од ви ја), 
ево ци ра ти до га ђај или ме сто из про шло сти или ан ти ци пи ра ти тј. на го ве-
шта ва ти оно што ће се тек до го ди ти. Раз мо три мо са да нај ва жни је ка рак те-
ри сти ке и функ ци је нај зна чај ни јих лајт мо ти ва ко ји се у фил му по ја вљу ју:

4  Сва ки филм ски обје кат за сту па ју ба рем три се ман тич ке ка те го ри је/ди мен зи је: текст, 
сли ка и му зич ки лајт мо тив.

5  Има ју ћи у ви ду ак ту ел ност те ме, ре ле вант ну му зи ко ло шку ли те ра ту ру ана ли тич ког про-
фи ла би ло је не мо гу ће при ба ви ти.
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Л ајтмотив  п рс тена при пад а групи најек спонир анији х лајт мотива 
и пре дставља главн у тем у фи лма ко ја прати ш пицу св ако г од т ри де ла 
се ријал а. Ње го ве осн ов не мелоди јске к ар актеристик е јесу узл аз на задр-
жиц а, кружна фигура и кв интни скок  наниже . Х армонски је  о собен зб ог 
ве зе два м олска троз вука на удаљен ос ти  полу ст епена. 

Св ак и од ових еле мената д о бић е своје м ес то у раз ра ди то ко м драмс-
к их прео бра жа ја лајтмот ива. Њ его ве појаве су  везане искључиво за пре-
д мет прстена ил и за гов ор о њему. За дистриб уц ију  овог ла јт мо тива 
значајно ј е, и то с а драмату ршк ог  с тановиш та, да бр ој насту па опада са  
п риб лижавање м тр енутка уништењ а пр стена.

Ин дикат ивно је  по менути да сви лајтмотиви  и з групе ко ја пре дс тавља  
с наг е зла (о си м лајт мо тива Назгу ла) почињу по лустепе ни м помаком на ви-
ше. Ов а веза  ј е од вели ко г значај а за ра зумевањ е пр иче, нар очито у од носу 
на везу из међу лај тм отива п рстена и С ау рона чиј и је почетак идентич ан, 
с амо тра нс понов ан. Ука зује нам се  на т о чију вољу спроводи  прстен мо ћи 
и где ле жи поре кл о зла кој е он  но си. Ову мо тивску р ел ацију режисер ће 
иско ристит и за зв учно претапање друге и треће сцене у првом филму.

Ла јт мотив дру жи не је так ође ве ома засту пље н, ра звијан и  зна чаја н 
за рад њу филма. Он ре презент ује дружину п рст ена са стављ ен у од 9 
л икова; ц ентралн у и позитив ну гру пу  а ктера у фи лм у. Ње гова ф ункциј а 
је бли ск о повез ана уз до гађај е к оји прате кр етања  дружин е. Распад дру-
жин е прсте на  се на  крају п рв ог филма, ка о и раздвајање л ин иј а радњ е, 
одража ва  н а дист ри буцију  овог л ај тмотив а. Поја ве  лајтм от ива дружине, 
на кон ра спа да ску пи не јунака , в езане су за аван туре Ар аг орна, Леголас а и 
гимли ја . Тек у по следњ им сценама фи лм а лајтм от ив дру жине се  по ново 
к ор исти з а означавање  читав е групе позит ив ни х лико ва, када с е сви ње ни 
чл анови (оси м пог ин ул ог Бо ро мира) поново о купе после расплета н еко-
ли ко линија  ра дње.
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Тенде нци ја  к а и коничко ј сл ичности између музичк их к ар актери-
стика ла јтмотив а и онога ш то он симбо ли зује, да кле сличност измеђ у 
означи те ља и оз на че ног, о чи гледна је и н а пример у особ ин а лајтмот ив а 
дружине. Њ ег а одли куј е чврста пов езано ст мелодиј е и ха рмони је, хер ој-
ски и ф анф арни карак те р, медија нт не в езе и о длучан ри тм ички т ок. Це-
ловите и неизм ењене п ој аве лајтмо тив а прате сваки успе шно обавље н 
задат ак  или избегнуту оп ас ност у ко јој с е друж ин а затекл а. Иако се лајт-
мотив др ужине чешће ве зу је уз линиј у ра дње к ој а, од дру гог дела тр и-
л огије сле ди дог ађа је везан е у з Арагорна, Лег оласа, г имл ија, касни је и 
га ндалфа, он се  један пут појав љује и у с цени у којој Сем спа сава Фр од а 
од смрти у канџам а Ш ело бе. Као и др уг и лајтмот ив и, и ов ај се уп отре-
бљав а и преоб ражава на  ра зл ичите начине пр ем а потр ебама ф илмске д ра-
ма тургије. Ч есто се користи само  „ гл ава“ ла јт мотива (тј . само  п рви так т) 
и ли мелодија о дв ојена од пр ат ње. Д елови ла јт мотива  се ув ек користе у 
тр енуцима  када је задат ак који др уж ин а има да обави угрожен, или у тра-
гичним тренуцима.

Лајтм оти в Округа  је, у з лај тмо ти ве вило вњ ак а и Р ивендала, једини 
који карактериш е од ређену расу и ли народ Ср ед ње зе мљ е. Он до сл едно 
след и појав е или догађаје  везане  уз хобит е или њихову земљу, Округ. Да кле, 
чес то  се п ојављује  или ч ак гради лајтсфер у у с це нам а које  се од играва ју  у 
Окру гу и прати до живљаје Ф рода, Сема, Мериј а и Пипи на. У сц ен ама из 
другог  дела фи лма  к ада се хоб ит и, д ал еко од св ог дома н а неприј ат ељским 
териториј ам а, присећају  Округа, лајтмот ив  служи з а евокациј у тих слика. 
У сваком сл уч ају, л ајтмотив Окр уг а своји м м узи чким о со бинама треба да 
окарактерише  п астора лну св еж ину и ми ра н жив от. То ј е у ње говој пр вој 
појави у Др уж ин и прстен а  по ст игнуто једност ав но м хармонизацијом и 
заокружен ом д урском ме лодијо м con im provizаcione у  „ пастир ск ом“ стилу. 
О ркестр ација  овог лај тм от ива о со бе на је  по звуку фруле  к ојој је повер ена 
мелод ија ко ја се мирн о развија н а фо ну гу дачких инс тр ум ената. 
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Варијациј е које  се у навед ен ој сцени раз вијају на  осно ву једне теме 
ука зују на ст аб илност ж ив от а који се  води  у Округу  и п ривржено ст  
традицији. Пр ом ене к оје се пр им ењују на  о блику о вог лајтмотива  ч ес то 
не  мења ју стр укт у ру  м отива в ећ га  евен ту ално сам о деконте кс туализ уј у. 
Раств арање м отива на дел ов е и њи хова ра зр ад а су ређе пој аве. 

У концепциј и г ру пе ла јтм от ива ко ји р епрезент уј у зло у  Го спода
ру прстено ва оч игледн о је  Шоро во ко ришћење  м узи чких ко нвенција 
(н арочито с ад а када лајт мотивс ку сферу з ла може мо да у пореди мо с а 
сфер ом до бра). Нас упрот т ем ама кој е припадају с фери добра (Окру га, 
д ружине, спа сења и тд.) које су у дуру, ди јатонс ке и угла вном по св ећене 
гу да чк им и дрвеним д увачким инс тр ументим а, лајтмот ив и зла су у молу , 
са об ил нијом упо требом х ром атике и ванако рдс ких то нова, са  чешћо м упо-
т ре бом л имених дувач ких инс тр умена та. Полари зов ањ е добра и з ла пу-
тем примен е музичких кон венциј а је посту пак ко ји је утем еље н н а основ-
ним за мислима  саме приче. Су протс тављајући, на звучно  е фе ктан начи н 
свет ов е добра и з ла , Шор је  ис користио бројне планове за остваривање 
контраста. 

Ла јтм отив Саурон а  сл ужи за кара кт еризаци ју  апсолут но г зла. По -
јав љује се  у с ценам а у ко ји ма  с е п омиње име Сау ро на, приказује њего в 
нема те ри ја лни о блик (ужар ено око са  слике к ој у приказ уј емо испод),
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р адња се одви ја у Мор дору или пра ти  кр етање сн ага зла у бо рбама. Први 
пут се  по јављуј е у трећој  с цени п рв ог фи лма где предста вљ а позад ин у 
приказ а тамниц е Бара д-ду ра у Мор до ру у тот ал у из к о је  се ч ују к ри ци му-
ченог голу ма. Лајтмоти в С ау рона ка рак терише уз ан обим мел одије са на-
гл ашеном  уп отребо м пр ек ом ерне се кунд е, зву к л имени х дувачких ин ст-
румена т а и сека нт ни ритмички покрет . За лајтмот ив Саур он а специфично 
је  да се „в езује“ уз  друге лајтмотиве и ли  пр ед мете на филму, имајући у 
виду да он отело тво рује ду ха зла који се „к ре ће“ к роз друге појав не  об-
лике. Прва т аква пој ава јест е на  Скупу н ар ода и з п рвог ф илма н а коме с е 
одлучу је о суд бин и прст ена , кад а Сау рон успев а д а завад и учесни ке ра-
сп раве к орист ећ и моћ прс те на и кад а из бу ке њихов е свађ е израс та заглу-
шујући вр исак т руб а (у ка др у видимо прстен који је испуњен ватреним 
пламеном).

Лајтмо ти в Изенгарда такође предс тав ља тему кој а је п овезана уз с на-
ге зла ал и п ревасх одно у з расе О рака и Ур ук-хаи ја  из Изен гар да, ме ст а 
којим управљ а Сауро но в сав ез ник, чаробњ ак С ару ма н. Дакле, ње гове 
по ја ве везане с у уз ман иф ес тације зла оли че не у Орц им а, Урук-ха има 
и Са ру ма ну као и у прика зима п рои зв одње ор ужја у рудни ци ма Изен-
гарда. М еђ у знач ај н иј е поја ве овог ла јт мотива  п ор ед навед ен их ситуаци ја  
спадају и тренута к Сар ум ановог говора пред ар мијом  Изен га рд а и де-
скрипц ија војс ке Орака  и Урука к оји напа дај у Хелмов понор, уточ иште 
Људ и. Лајт мот ив Изе нг ар да  ј е особ ен п ре св ег а по ме тр о-ритм ичк ој ор-
г аниз аци ји. Мело дија по верен а л им ен им дувачк им инстру мен тима, кој а 
почиње  акценто ва но м скр етницом, н аст авља се  држани м тоном а заврш ава 
наглим ин тервал ск им падом, о двија се  над ритмичк им ос тинато м батери-
је удараљки  у такту 5/8 с а наглашеном  п рвом и четвр то м осмином (3 +2). 
Пром ен е у с тр у кт ур и овог ла јтмотива н е наруш ава ју њег ов у фи зи ономију. 
Најче шћ е  с е темпо и метрика прилаг ођа вају др ам ској си туацији.
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Дру гу  знача јн у функциј у м узика  им а у изград њи атмосф ере, од носно  
у креи ра њу атм осферско г фона. Ос но вна одли ка о дноса изм еђ у слик е и 
зву ка  у тренуц има оства ри вања „а т мо сфере“  јесте п одређен ост музичког 
израза си ту ацији унутар фи лм ске сце не , у том см ис лу да м узика, као и у 
случају ла јтмоти ва, од ражав а драмски ток (као што т о у остало м не пр е-
кидно чини ) а ли  губи на чи ст о музич ко ј из ра зитости и ау тенти чност и, тј. 
из весној с амоста лно сти, и по стаје нека вр ста „ пр ат ње“ од нос но музи чк е 
поз ад и не, која  та кође п оја чава уб ед љ ив ост чит ав е сит уа ци је. Н аравн о, 



21

пос тоје и ситуаци је  у кој им а ма ни ф естациј е ат мо сферско г фо на, најч еш-
ће  оркес трацио ни м квалитет има , п ревазилазе по дре ђе ну  уло гу. Међутим, 
за атмос фе рски фон је  каракт еристично да се никад а не пона вљ а ни  у 
каквом ви ду, и то је о но по  чему га  ра зликуј ем о од лајтмотива чак и о нда 
када је му зички  упе чатљив. 

И ак о је чес т случај  да с е музика  изост авља у диј ал ошким сценам а, 
он да кад а то ни је слу чај, су срећем о се са специфично м вр стом атм о-
сферск ог фона, му зи ком ко ја се у дијалошки м сцена ма  н алази на  г раници 
чујности или ј е у пиј ано динам ици, лага ниј ем тем пу и без оштри јих ри-
тмичких п окрет а. Пос ебну гр упу у ок ви ру ат мо сферс ки х фонов а чине 
ли рске с цен е, у ко јима м уз ика  добија функцију тумача е мо тивни х с тања. 
З анимљиво је да се у лирски м сцен ам а редо вно  к ористи  (б лаги) sl ow
 mo tion ко јим ред ит ељ наглашава емоти вн а  п ре живљавањ а ликова .6 Разу-
мљив о, и у ов им  ситу аци ја ма  ефе ктно се користе м узичке  конвен ције ка-
ра ктери сти чн е з а тужна и сетна стања, б лиске к ор пу су ром античарс ког 
ein fаl l-а, уз  р едо вн о а нгажов ањ е женско г гласа у ансамбл у. Паради гма-
тич не прим ере з а му зику у с лу жби емо ти вног ат мо сферс ког фона на ла-
зимо у с ледећим с цен ама: Др ужина прстена (туговање Дру жине за ган-
далфом, који је упао у понор), Две куле (Јовајна у  невериц и п рима ве ст 
о Ар а горновом па ду са  л итице) и  Повра так краља (Аруен а и ма визију 
детета у рук ам а Ар аг орна).

Идеја а тм осферско г фон а је н а најдиректнији н ачин ос тварена у две-
ма  жанр- сц енама. У оба случ аја муз ика ј е де о н аро дног вес еља: у сце ни  
из  пр вог фи лм а инстр ументалн а „ свирка“ са пр епозн атљивим мот иви-
ма ирско г ф олклор а има фу нкцију фона н а рођенд анск ој про слави Билба 
Багинс а, до к у сцени из Повр атка краљ а М ер и и Пи пин на сту пају са  
„п ивском пес мом“, ка ра ктери ст ичног на родног призвука, на сл ављу у Ро-
хану поводом победе  у бици за Хелмо в поно р. Музика  је у ова два п ример а 
de fa cto инт егралн и део кадра ј ер  н а платн у види мо извор звука, дакле н ије 
уобичај ена фил мс к а му зи ка  у of f- у. Важан сег мен т у окв иру ф ункциона-
лиз ације м узи ке  као а тмосферск ог  фона ч ини и  упот реб а елект ро нике, 
чија  се  пр имена у Господа ру прс тенова ве зује за  п ре дстављањ е с нажних  
и интензи вних осећа ња . Специф ич ан  аудитивни к валите т еле ктронс ке 
музи ке  ј е иск ори шћен  да из раз и пат њу кој у изаз ива де ло вањ е Јед ин ст-
веног пр сте на пу тем  монохр ом не, опсесив но моното не, меха ни чко-ме-
талне , једнол ичне, ости на тно „држане“  л иније ел ект ронског звук а. 

6  Де ша ва се и да се „ис кљу че“ све ауди тив не ди мен зи је фил ма осим му зи ке.
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Б ез обзира  д а ли приме ну атм осф ерског ф он а т умачил и са станови-
шта страви нскије вск их при лепљених та пета ил и акаров ск ог финог му-
зичког ла ка, не  м ож ем о неги рат и дра ма ту ршку в ре дно ст звуч ног  испу ња-
вањ а прос тора одр еђ ене пи кт ора лне пред ст а ве . 

По сл едњу гр упу пост упака  д рамату рш ке функцион ализац ије музи-
ке у фи лму можем о подв ес ти под терм ин ге ста . Уло г а м узике ка о гес та  
везан а је  за ус по стављ ање каузалног односа између  р азличит их  обли-
ка покрета и ли  кретњи  (ча к и монтажних резов а) фи лмских о бјеката  
и обл иковања, пре свег а, димензи је вр ем ена (темп о, м ет ар и р итам) у 
музици . У наглашав ању тј . п ојачав ању де јства н аг лих  покрет а на фил-
му  знач ај ну улогу имају и динам ич ка сре дст ва. М орамо и ст аћи да, иа ко 
т о није њих ово прима рн о пољ е дел овања, и лај тмотиви и атмосф ерски 
фон ови мо гу би ти иско риш ћени и на нач и н који ј е б ли за к гесту ал но ј 
упо треби му зи ке. На име, п ре обл иковање ла јт мотив а које се  о дв ија 
прем а др ам ат уршким захтевима  че сто под разуме ва и прил аг о ђа вање 
темп а или ритмичко г план а трену тн ој ситуацији  н а филм у; на и сти на-
чин мож ем о говор ити и о  статус у темпа у атмо сф ерским фо новима к оји 
такођ е у изве сн ој  мери зависи од  р адње. Међут им, у већини сл учајева и 
код л ајтм отива  и к од ат мосфер ски х фонова не може мо дослед но тума-
чити одно с по крета  на фи лм у и музичко г ге ста јер је та ре лаци ја чес то 
базира на на пс их олошк ом а н е на ко нкрет ном  импулс у. Т ак ође, му зика 
г еста н ем а т ежину т ематско г м атеријал а, прим а т д аје темпора лној сфе-
ри ауди тивног и го тово сеизмог рафски  п рат и покрете фи лм с ких  обје-
к а та, те с е лако препо зн ај е као ин тенционал на упо треба з ву ка у ци љу 
исти ца ња кретањ а на фил му .

Наше  схватање  фу нкције м уз ике као геста у великој  м ер и је ана-
лог но Мар тенов ом  (Marcel Ma rt in) формул исању р итмичк е ул оге музи-
ке, и то нарочи то у трећој  т ач ки (Baronij an 1 981: 10 2– 103). З начајн о је 
поме ну ти и да плани ра ње момената тишине, о дносно в ремена оштр ог 
прек ида soun dtrаck -а, т акође п ри пада у директн о м см ис лу обл ас ти гест-
уалне функциј е м уз ике. Нај еф ектни је п римере з ву чног реза  у Господ ар у 
пр стено ва нал аз имо у сценама са трагичн им садржаји ма када, непос-
ре дно пр е тренутка  у коме л ик  страда, ф илмска музика  „ за не ми“. П ре-
станак м узике на  и звестан на чин ант ици пира тр агичан до гађај. При мера 
з а дра мску уп отребу тиш ине к ао гес та има виш е, овде  ћемо на вести два 
каракт еристичн а: Дв е куле (Ар аго рн, вез ан за варгу, п ада са врх а лит иц е) 
и П ов ра так кра ља (На з гу л Ангмар  н а змају задај е смр тоносан удара ц 
Теодену).
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Једн ак о ефе ктан м о же би ти и наг ли  поче т ак ф илмске музике након 
па узе  к ада се та ко ђе реа ли зује де јство гес та. Пар ад игмати чн е приме-
ре п ри м ен е муз ике као гес та нај че шће налази мо у ситу ац ијама ка да се 
п окрети гл ум аца н а ек рану или бр зи на  к ретања  фи лмских о бј еката о дра-
ж ав а на с трукт ур исање ритмичк их  о браза ца  и одређ ива ње  темпа м уз ик е. 
У т им  трену цима дол ази до гестуалног паралели зма изм еђу с лике и зву-
ка, к ао нпр. у сцени из првог ф илма кад а долази до су срета Фр ода и С ема 
са П ип ином и Ме ријем, г де друга дв ој ица хобита из заседе пр ес рећу п ри-
ј атеље н е зн ајући  д а су то он и. Ову заб ун у ри тм ич ки па род ирају  на изглед 
про из во љни и нек оординисани насту пи  дувачки х инст румената. У с цени 
из Две ку ле музик а у темпу L arg o на ми ме тички начи н прика зу је тр ом и 
ход Дрв обрадог. Такође , у бр ој ни м сце на ма бит ак а из д ругог и т рећег 
де ла трилоги је може мо пронаћ и много директн о при ме њених у двајања 
гестов а сли ке и з вук а. 

Драмат ич ности ј едне фил мске сцене ч ес то доп риноси и брзин а 
р езова, а к ад а с е она по јача зву ком, е фек ат  п ос таје још уп еч атљив ији. Ка-
ко се  п утем супер позиц иј е инструм ен ата може истаћи акција на платну 
видимо на примеру сцене из Дру жи не пр сте на. Утва ре пр сте на – На згу-
ли на ко њи ма, про го не Ару е ну ко ја ра ње ног Фро да по ку ша ва да од ве де у 
Ри вен дал. Ре ди тељ је на дра ма тур шки из ван ред но осми шљен на чин по-
ста вио след ка дро ва у ко ји ма до ла зи до пр вог су сре та Ару е не и На згу ла: 
круп ни план Ару е не у цен трал ном фо ку су а за тим два ка дра сни ма на као 
су бјек тив на ка ме ра (оно што би тре ба ло да ви ди сам лик фил ма) с ње не 
ле ве па де сне стра не у ко ји ма ви ди мо обри се На згу ла ко ји про ми чу кроз 
че ста ре шу ме, да би за тим до би ли то тал из птич је пер спек ти ве ка да про-
го ње на Ару е на и по те ра на пу сте шу му. Два ка дра у ко ји ма са мо на тре ну-
так (због бр зи не ре за) угле да мо На згу ле пра ће на су си мул та ним на сту пи-
ма ду вач ких ин стру ме на та ко ји ак цен ти ра ју сме не ви зу ел них пред ста ва. 
И као што се пре ма сце на ри ју обруч око Ару е не по ла ко сте же, та ко и 
на сло ја ва ње ин стру ме на та кул ми ни ра у по след њем од на ве де них ка дро ва 
ка да се пре та па у лајт мо тив На згу ла. Да кле, у овом слу ча ју уви ђа мо ка у-
зал ну ве зу из ме ђу рит мич ке мон та же и му зич ког ге ста.

За кљу чак – филм ска му зи ка као ин те грал ни део фо тодра ме

По сма тра ју ћи три ло ги ју Го спо дар пр сте но ва са исто риј ско-те о риј-
ског ста но ви шта, мо же мо за кљу чи ти да при па да тра ди ци ји на ра тив ног 
фил ма. Спе ци фи чан од нос пре ма ком плек су ми то ло шко-псе у до и сто ри ци-
стич ких са др жа ја опре де љу је Го спо да ра у жан ров ском по гле ду као еп ску 
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фан та сти ку. Као умет нич ко де ло на ста ло по чет ком XXI ве ка, а има ју ћи 
у ви ду ре ци кли ра ње ве ли ког бро ја „тра ди ци о нал них“ еле ме на та из ра за, 
на ро чи то из XIX ве ка, Го спо дар пр сте но ва се мо же раз ма тра ти и из угла 
пост мо дер ни стич ког про се деа.

За сту па ју ћи те зу о ка у за ли те ту филм ске дра ма тур ги је и му зи ке, ну-
жно смо при хва ти ли и кор пус дис кур са ко ји об у хва та те о ри ју од ра за, 
се ми о ти ку, му зич ко пред ста вља ње итд. Да је му зи ка у Го спо да ру но си-
лац зна че ња нај бо ље до ка зу је му та ци ја у си сте ми ма зна ко ва до ко је до-
ла зи пре кла па њем пик то рал них и ауди тив них ко до ва. Сли ка до би ја но ве 
зна чењ ске ди мен зи је у кон так ту са му зи ком као што и нпр. лајт мо ти ви 
по ста ју тран спор те ри ви зу ел них пред ста ва. Убе дљи вост ути ска син хро-
ни те та и ре а ли зма у од но су сли ке и зву ка је про из вод ве што спро ве де-
не му зич ке ка рак те ри за ци је.7 Те же ћи ка што ве ћем сте пе ну „аутен тич-
но сти“ при ком по но ва њу му зи ке за филм, Ха у ард Шор је ин спи ра ци ју 
че сто тра жио у ду ху Тол ки но вог ро ма на, ко ји је био па ра диг ма чи та вог 
филм ског про јек та. За ми сао ре ди те ља да му зи ка тре ба да од ра жа ва ра-
зно ли кост кул ту ра Сред ње зе мље, све та у ко ме се од ви ја рад ња Го спо да
ра пр сте но ва, оства ре на је за хва љу ју ћи, са јед не стра не, Шо ро вом та лен-
ту за му зич ку ка рак те ри за ци ју и при ме ну му зич ких кон вен ци ја на по љу 
ин стру мен тал не му зи ке и, са дру ге стра не, упо тре би раз ли чи тих је зи ка 
ко је је Тол кин ство рио (ви лов њач ки, син да рин ски, па ту љач ки, цр ни го-
вор Мор до ра, кве ниј ски итд.) и ста ро ен гле ског за сце не у зе мља ма љу ди 
(Ро хан и гон дор) у обла сти во кал не и во кал но-ин стру мен тал не му зи ке, 
ко ја је од ра зи ла го вор не ин то на ци је тек ста. Спој пре те жно на ра тив ног 
струк ту ри са ња и нео ро ман тич ног сти ла омо гу ћио је Шо ру да ис ко ри сти 
при по вед ни по тен ци јал му зи ке. Она је тре ба ло да зву чи „исто риј ски, као 
да је от кри ве на у не ком ста ром ор ма ри ћу у по то ну лом бро ду“.8 Ме ђу-
тим, ову му зич ку ле ген ду пи са ну је зи ком то но ва мо гао је да де ши фру је 
је ди но Џек со нов филм ски текст. „Део на шег раз у ме ва ња ко ма да опи сне 
му зи ке ле жи у раз у ме ва њу то га ко ли ко се све сно или жи во твор но му зи ка 
укла па у на слов или про грам. Због свих тих раз ло га је зна чај но по зна ва ти 
оно што му зи ка опи су је уко ли ко же ли мо да по стиг не мо пот пу но естет ско 
раз у ме ва ње те му зи ке“ (Ro bin son 1987: 188).

7  Син таг му смо упо тре би ли у зна че њу ко је му при да је Џе не фер Ро бин сон у сле де ћој ре че-
ни ци: „Оно што су гра на дос и Хо не гер омо гу ћи ли је сте му зич ка ка рак те ри за ци ја зву ко ва сла ву ја 
и во за пре не го про ста ко пи ја њи хо вих зву ко ва“ (Ro bin son 1987: 179).

8  Ци ти ра но пре ма до дат ку Му зи ка Сред ње зе мље са дру гог ди ска ДВД из да ња го спо дар 
пр сте но ва: Дру жи на пр сте на.
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Igor Ra de ta

FUN CTION OF MU SIC IN THE DRA MA TUR GIC CON CEPT  
OF THE FILM TRI LOGY THE LoRD oF THE RINg SA

Sum mary

Mu sic plays an im por tant ro le in the tra di tion of a nar ra ti ve mo vie. The Lord of the 
Rings, as a post mo dern re pre sen ta ti ve of the epic-fan tasy gen re, is a pa ra dig ma tic exam ple for 
a ca u sal re la ti on ship bet we en con sti tu ti ve ele ments of the film. Phe no me nal forms of a pic-
tu re/so und fu sion, di vi ded in three types of dra ma tic fun cti o na li za tion (le it mo tif, ge stu re and 
bac kgro und mu sic) of mu sic on film, can be iden ti fied by the analytic met hod. The exi sten ce 
of va ri o us tec hni cal pro ces ses for uni ting the mo vie dra ma and mu sic had been ma de posssi ble 
thro ugh spe ci fic usa ge of mu si cal con ven ti ons and ima gi na ti vely de sig ned mu si cal cha rac te ri-
za tion. In our opi nion mu sic is an in te gral part of the mo vie dra ma turgy.
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Ксенија Шукуљевић Марковић

СТВАРАЛАШТВО БОЈАНА СТУПИЦЕ
Поводом сто година од рођења и четрдесет година од смрти

СА ЖЕ ТАК: На вр ши ло се сто го ди на од ро ђе ња Бо ја на Сту пи це и че тр-
де сет го ди на од ње го ве смр ти. Сту пи ца је то ком че ти ри де це ни је, од 1931. до 
1970, оства рио обим но, вред но и зна чај но умет нич ко де ло ши ром Ју го сла ви је 
у по зо ри шту а по том и у дру гим ме ди ји ма. Ис ка зао се као све стран те а тар ски 
ства ра лац и про јек тант, гра ди тељ по зо ри шних зда ња. Оства рио је бро јан и ра-
зно лик по зо ри шни ре пер то ар и го сто вао у зе мљи и у ино стран ству. До бит ник 
је на гра да, при зна ња и од ли ко ва ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ства ра ла штво Бо ја на Сту пи це, 100 го ди на ро ђе ња, 
умет нич ки опус, те а три, ре жи је, сце но гра фи је.

На вр ши ло се сто го ди на од ро ђе ња Бо ја на Сту пи це и че тр де сет го-
ди на од ње го ве смр ти. Се ћа ња на ње го ву из у зет ну ства ра лач ку лич ност и 
ње го во умет нич ко де ло жи ве ин тен зив но и да нас. Не пре ста но се го во ри 
о фе но ме ну овог нео бич ног чо ве ка – све стра ног по зо ри шног умет ни ка, о 
ње го вом ком плек сном умет нич ком ства ра ла штву ко ме не ма рав на у исто-
ри ји по зо ри шне умет но сти на шег под не бља. Би ло је до вољ но ре ћи Бо јан 
и од мах се на чи та вој те ри то ри ји не ка да шње Ју го сла ви је зна ло да је реч 
о Бо ја ну Сту пи ци.

Бо јан је оства рио де ло не ве ро ват ног оби ма, ра зно вр сно сти и зна ча ја. 
Ње го ва лич ност би ла је осо бе на, као што су била и де ла ко ја је ства рао 
ши ром не ка да шње Ју го сла ви је и у ино стран ству. Ипак, мно ги ва жни де та-
љи из ње го вог ства ра ла штва оста ли су не до вољ но ис так ну ти или са свим 
не по зна ти. Да нас, по сле ве ли ке вре мен ске дис тан це од ње го вог ства ра ња 
у све ту те а тар ске умет но сти, мо гућ но је осве тли ти ње го ву лич ност и де-
ло пре ци зним на во ђе њем ње го вих умет нич ких оства ре ња и по ду хва та, 
ко ри сте ћи ар хив ска до ку мен та, осла ња њем ис кљу чи во на чи ње ни це.

UDC 792.071.2:929  Stupica B.
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* * *
Бо јан Сту пи ца је ро ђен 1. ав гу ста 1910. го ди не у Љу бља ни. Отац 

Јан ко Сту пи ца био је тр го вац, мај ка Ма ру шка, ро ђе на Ров шек. Бо јан је, 
по сле се стре На де, био дру го де те у по ро ди ци Сту пи ца и на ње га су, као 
на си на, ро ди те љи обра ћа ли на ро чи ту па жњу. Од лу чи ли су да му омо гу ће 
нај ви ши сте пен шко ло ва ња, фа кул тет ско обра зо ва ње.

Са чу ва не Бо ја но ве школ ске све ске из сло вен ског је зи ка и књи жев но-
сти из вре ме на гим на зи је от кри ва ју скло ност ка ле пом пи са њу, оштри ну 
за па жа ња и озбиљ ност у из ра ди те ма. И сам ру ко пис при вла чи па жњу: 
леп, ис пи сан, чи так и уре дан. Ис под сва ког за дат ка сто је све са ме пе ти-
це, ис пи са не круп но и цр ве ном олов ком. Цр те жи на го ве шта ва ју бу ду ћег 
сли ка ра. И та ко све до за вр шет ка гим на зи је. Ма ту ри рао је 1928. го ди не с 
од лич ним успе хом. По том се упи сао на Тех нич ки фа кул тет у Љу бља ни, 
на од сек ар хи тек ту ре.

Већ у гим на зи ји Бо јан је по ми шљао на по зо ри ште, али га та ми сао 
об у зи ма мно го ја че по сле упи са на фа кул тет. То ком сту ди ја пом но гле да 
пред ста ве у љу бљан ској Дра ми. Пра ти по зо ри шна зби ва ња и ван овог по-
зо ри шта, на дру гим сце на ма, на Де лав ском од ру. От по чи ње с пр вим по зо-
ри шним ски ца ма. На дру гој го ди ни сту ди ја упо зна је Са ву Се ве ро ву, ко ја 
се та да спре ма ла да по ста не глу ми ца и учи ла у Бер ли ну на Ин сти ту ту за 
по зо ри ште. По знан ство са Се ве ро вом ути ца ло је на Бо ја на да се са свим 
опре де ли за свет те а тра. Већ 1929. го ди не пу то вао је у Ита ли ју, 1930. у 
Не мач ку, Аустри ју и Швај цар ску, а 1931. у Бер лин, где је по се ћи вао по-
зо ри шта, пра тио про бе и гле дао пред ста ве. Био је упо знат са са вре ме ним 
зби ва њи ма на по љу те а тар ске умет но сти у Евро пи тог вре ме на. Ка сни је, 
то ком жи во та, че сто је бо ра вио у ино стран ству и буд но пра тио све што 
се у све ту умет но сти до га ђа. Та же ља да бу де до бро оба ве штен пра ти ла 
га је це лог жи во та.

По чет ком 1931. го ди не Бо јан је из ра дио ски це за де кор Шер пан ти-
је о ве опе ре Лу и за ко ју је у љу бљан ској Дра ми по ста вљао др Бран ко га-
ве ла. То је био пр ви зна чај ни ји Бо ја нов до дир са про фе си о нал ним по зо-
ри штем. Ски це ни су при хва ће не, али су убр зо, по сред ством Са ве, би ле у 
ру ка ма ње ног бер лин ског про фе со ра сли кар ства Шре де ра и из ло же не на 
из ло жби бер лин ских сце но гра фа.

Ви зи ју о соп стве ном по зо ри шту, ко ја га је сна жно об у зи ма ла, спро вео 
је у де ло осни ва њем са мо стал не Те а тар ске ко мор не дру жи не Обра зни ков. 
Дру жи на је има ла са мо три чла на: Са ва, Ми лан Скр бин шек и Бо јан. Пред 
љу бљан ску јав ност Дру жи на је иза шла 21. де цем бра 1931. го ди не пре ми-
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је ром ко ма да Рат и мир (Гроб не зна ног ју на ка) фран цу ског пи сца По ла 
Ре на ла. При пре ма ју ћи Ре на лов ко мад, Бо јан се ис ка зао као ви ше стру ки 
по зо ри шни ства ра лац, јер је драм ски ко мад пре вео, дра ма тур шки об ра-
дио, ре жи рао, из ра дио ски це за де кор и ко сти ме и на сту пио као глу мац. 
Већ та да је на го ве стио сво је ком плек сно те а тар ско ан га жо ва ње, ко је ће 
сле ди ти до кра ја сво је ка ри је ре. Ње гов пр ви по зо ри шни по ду хват ни је 
ус пео, о то ме су из ве сти ли кри ти ча ри, али је скре ну та па жња јав но сти 
на Бо ја на Сту пи цу као сво је вр сног по зо ри шног ства ра о ца. Та ко је да тум 
пре ми је ре Рат и мир озна чио пре крет ни цу у жи во ту Бо ја на Сту пи це и 
да тум ње го вог трај ног опре де ље ња за те а тар ску умет ност.

На са мом по чет ку по зо ри шног ра да Сту пи ца је по стао жи вот ни са-
пут ник глу ми це Са ве Се ве ро ве и с њом от по чео про фе си о нал ну по зо ри-
шну де лат ност, пр во у Сло ве ни ји, а по том радио ши ром Ју го сла ви је. Они 
су за јед но, два де сет го ди на, про ла зи ли кроз број на умет нич ка и жи вот на 
ис ку ше ња, али и кроз тре нут ке не по му ће не сре ће и не про ла зне сла ве.

* * *
Пр ви по зо ри шни ан га жман, Бо јан га је на вео у спи ску сво јих про фе-

си о нал них кре та ња у слу жби при ли ком под не ска за пен зи о ни са ње, Са ва 
и Бо јан су при хва ти ли у Ма ри бор ском по зо ри шту 1. мар та 1932. го ди не. 
Ан га жман је тра јао са мо по ла се зо не, од но сно до 1. ав гу ста 1932, и до-
нео им са мо јед ну пред ста ву – Без тре ће га Ми ла на Бе го ви ћа. Пре ми је ра, 
одр жа на 23. 4. 1932, ни је ус пе ла, али се Бе го ви ћу, ко ји је при су ство вао 
из во ђе њу, до пао мла ди Сту пи ца због сме лог екс пе ри мен ти са ња ње го вом 
дра мом, па га је пре по ру чио Јо си пу Ба ху у За греб. Бо јан је са Са вом и 
Скр бин ше ком го сто вао у За гре бу 13. ма ја 1932. на сце ни та да шњег Ма-
лог ка за ли шта (ка сни је Драм ско ка за ли ште га ве ла), али се за гре бач ка пу-
бли ка ве о ма сла бо ода зва ла а од јек у кри ти ци био је не по во љан. И по ред 
та квог од је ка, би ла је ис так ну та ре ди те ље ва скло ност ка екс пе ри мен ту и 
ње го во са свим осо бе но схва та ње ин сце на ци је Бе го ви ће ве дра ме, а за па-
же на је и нео бич на ли ков на стра на пред ста ве као ори ги нал на.

Бо ја ну и Са ви, по сле ма ри бор ске пре ми је ре, ни је би ло по ну ђе но да ра-
де у Сло ве ни ји и они су по тра жи ли ан га жман ван гра ни ца уже до мо ви не.

* * *
На пре по ру ку књи жев ни ка Ми ла на Бе го ви ћа, Бо јан и Са ва су ус пе-

ли да 1. ав гу ста 1932. го ди не пот пи шу уго вор са На род ним по зо ри штем 
у Ско пљу у ко јем је управ ник био др Бра ни слав Во ји но вић. Сти ца јем 
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окол но сти, ни овај про фе си о нал ни ан га жман ни је по тра јао ду же од по ла 
се зо не, јер се за вр шио 31. де цем бра исте го ди не. С огром ним уве ре њем 
у сво ју те а тар ску ми си ју, али до ста још не ис ку сни, Бо јан и Са ва ни су 
на иш ли на при јем ка кав су оче ки ва ли. Ни су би ли за до вољ ни ста ту сом у 
по зо ри шту, при на дле жно сти ма, а ни су ви де ли ни од ре ђе ни ју пер спек ти-
ву. Пр ви пут су ра ди ли у сре ди ни на не ма тер њем је зи ку што је на ро чи то у 
глу мач ким за да ци ма пред ста вља ло те шко ћу, по себ но за Са ву ко ја је игра-
ла на слов ну уло гу у ани Ка ре њи ној.

У скоп ском по зо ри шту, у ко ме су већ би ле оку пље не ја ке глу мач ке 
сна ге под упра вом др Бра не Во ји но ви ћа, Бо ја но ве ре ди тељ ске ино ва ци-
је и ње го ва сме ла и ори ги нал на сце но граф ска ре ше ња би ли су за па же ни 
али ни су на и шли на раз у ме ва ње код упра ве. Те шко су се при ви ка ва ли 
на усло ве ра да ко ји су би ли да ле ко скром ни ји у све му у од но су на рад у 
Сло ве ни ји.

Ипак, у кра том пе ри о ду ра да, Бо јан је оства рио две ре жи је: ану Ка
ре њи ну Е. ги роа по Л. Тол сто ју и Дан то но ву смрт г. Бих не ра у ко ји ма је 
Са ва игра ла глав не уло ге. Бо јан је играо Љо ви на у ани Ка ре њи ној и епи-
зод ну уло гу Дру гог но ви на ра у Ну ши ће вом Ми стер До ла ру.

Ка да се оче ки ва ња Бо ја на и Са ве ни су ис пу ни ла, а ни за до вољ ство 
упра ве ни је усле ди ло, мо ра ли су да оду и по тра же ан га жман у не ком дру-
гом по зо ри шту у Ју го сла ви ји.

* * *

Без нов ца и без ан га жма на, лу тао је Бо јан од те а тра до те а тра че ти-
ри ме се ца, а Са ва је че ка ла у Љу бља ни. Нај зад су обо је ус пе ли да сту пе 
у тре ћи по зо ри шни ан га жман у Но во сад ско-осјеч ком по зо ри шту ко је је 
у то вре ме ра ди ло у Спли ту под упра вом Пе тра Ко њо ви ћа. Од 1. ја ну а ра 
до 31. ав гу ста 1933. би ли су чла но ви по зо ри шта а Бо јан и не што кра ће. 
То ком ан га жма на Бо јан је оства рио две ре жи је: Тол сто јев Жи ви леш и 
Фо до ров По љу бац пред огле да лом, јед ну за дру гом, 7. фе бру а ра и 1. мар-
та 1933, за ко је је из ра дио и сце но гра фи је али ни је на сту пао као глу мац. 
Са ва је у обе пред ста ве игра ла глав не уло ге. Она је са не ко ли ко уло га 
сту пи ла у ве ли ки ре пер то ар. Пре ла зак у Сплит обе ћа вао је из ве сни ју те-
а тар ску бу дућ ност, круп ни је умет нич ке за дат ке и бо ље усло ве за жи вот. 
Бо ра вак у сплит ској сре ди ни био им је при ја тан. Упо зна ли су не ко ли ко 
вр сних умет ни ка, ко ле га, с ко ји ма ће и ка сни је са ра ђи ва ти и би ти у ве ли-
ком при ја тељ ству: Иви ца и То ми слав Тан хо фер, Бо жи дар Др нић, Вик тор 
Стар чић, Ми лан Ај ваз и др.
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Ме ђу тим, и по ред вид ног на прет ка у ра ду, Бо јан је од лу чио да се вра-
ти у Љу бља ну и за вр ши за по че те сту ди је ар хи тек ту ре. При ти сак, ко ји су 
у том сми слу на ње га вр ши ли ро ди те љи, по ка зао се оправ да ним: за све га 
осам ме се ци он је ус пео да по ло жи све за о ста ле ис пи те и 10. но вем бра 
1934. ди пло ми рао је на ар хи тек ту ри Тех нич ког фа кул те та у Љу бља ни.

Знат но ка сни је, 1949. у Сплит ском по зо ри шту при ка за не су Бо ја но ве 
пред ста ве на го сто ва њу: Краљ Бе тај но ве, Дун до Ма ро је и Љу бав Ја ро
ва ја Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта, а по том и пред ста ва У аго ни ји 
На род ног по зо ри шта из Бе о гра да, 1957. Бо јан ће се вра ти ти у Сплит као 
го сту ју ћи ре ди тељ и сце но граф и том при ли ком по ста ви ти по зна ти ко мад 
Пе те ра Вај са Ма ра / Са де 25. 11. 1966. ко ја је на ред не го ди не при ка за на у 
окви ру фе сти ва ла Сплит ско ље то у Ме штро ви ће вом ка ште ле ту.

* * *

Ду жи бо ра вак у Љу бља ни и ди пло ма ин же ње ра ути ца ли су да се Бо-
ја ну Сту пи ци у Сло ве ни ји ука же ви ше по ве ре ња и пру жи при ли ка за рад 
у по зо ри шту. Исти на, још не у Љу бља ни, али да у по зо ри шту у ко ме су 
већ бо ра ви ли, у Дра ми На род ног по зо ри шта у Ма ри бо ру. Ан га жман је 
пот пи сао за јед но са Са вом 1. сеп тем бра 1934. и у ње му остао до 31. ав гу-
ста 1935. Очи глед но, овај дру ги ма ри бор ски ан га жман по тра јао је знат но 
ду же од прет ход них у Ско пљу и у Спли ту, али се од њих бит но и раз ли-
ко вао. Пре све га по оства ре ним умет нич ким ре зул та ти ма, по сте че ном 
угле ду у по зо ри шту, а за тим и по ма те ри јал ним при на дле жно сти ма.

У Ма ри бор ском по зо ри шту Бо јан је по ста вио три пред ста ве, две 
драм ске – Шо о ву Док тор ску ди ле му и Ка та је ву Ква дра ту ру кру га, и јед-
ну опе ре ту – Из гу бље ни вал цер Р. Стол ца, а на сту пао је као глу мац, пе вач, 
па чак и играч. Кри ти ка је по зи тив но оце ни ла ње го ве глу мач ке на сту пе, 
а за тим и ре ди тељ ска оства ре ња. Упо зо ри ла је на из ве сне бит не осо бе но-
сти ње го вог ра да ко је су се огле да ле у те мељ ној при пре ми пред ста ва, по-
што ва њу аутор ског тек ста, ин спи ра тив ном ра ду с глу мач ким ан сам блом 
и из бе га ва њу екс пе ри ме на та по сва ку це ну. Бо јан је ја сно ис ка зао и свој 
од нос пре ма де лу ко је је ин тер пре ти ра но, али и од нос пре ма сре ди ни и 
дру штву у ко ме је де ло вао. У том сми слу нај ви ше го во ри ин сце на ци ја 
Ква дра ту ре кру га Ка та је ва, ко ја је би ла сим бо лич но кон ци пи ра на и свим 
зна ци ма, спољ ним и уну тар њим, упо зо ра ва ла на зе мљу и вре ме зби ва ња 
рад ње у ко ма ду – на Ру си ју, Со вјет ску Ру си ју. Пред ста ва је упо зо ри ла 
да цр ве ни пункт по сто ји и у Ју го сла ви ји. Бо јан је пр ви пут хра бро из нео 
сво је по ли тич ко уве ре ње и опре де ље ње. Пред ста ва је би ла та ко сјај но ре-
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жи ра на (у њој је Бо јан на сту пио и као глу мац) да ни ре ак ци о нар на штам-
па ни је мо гла по ре ћи успех.

У Ма ри бор ском по зо ри шту до шла је до из ра жа ја још јед на бит на 
Бо ја но ва рад на ка рак те ри сти ка, ње гов рад с глум ци ма. Про бе су по че ле 
да при вла че па жњу глу ма ца и о њи ма се го во ри ло исто то ли ко ко ли ко и 
о пред ста ва ма. Мо же се ре ћи ка ко су се од тог вре ме на Бо ја но ве про бе 
про чу ле. Ка рак те ри сти ке Бо ја но вог ства ра ња ис по ље не у Ма ри бо ру, али 
раз ви је не знат но ви ше, пра ти ле су га у ра ду чи та вог жи во та.

* * *

Од јек Бо ја но вог умет нич ког успе ха био је ве лик и ши рио се Сло-
ве ни јом. По сле ди ца ова квог успе ха до ве ла је до то га да га по зо ве љу-
бљан ска Дра ма у ан га жман. Бо ја ну је би ло тек два де сет пет го ди на! У 
члан ство Сло вен ског на род ног гле да ли шча у Љу бља ни од 1. сеп тем бра 
1935. го ди не при сту пи ла је и Са ва. Они ра де за јед но и по сти жу из ван ред-
не умет нич ке ре зул та те. По ло жај у по зо ри шту им се бит но ме ња, сти чу 
ве ли ки углед као умет ни ци, а ме ња им се и ма те ри јал ни по ло жај. При-
на дле жно сти су за до во ља ва ју ће, а Бо ја нов сце но граф ски рад пр ви пут 
по вла чи хо но рар.

То ком три го ди не првoг љу бљан ског ан га жма на, од 1. сеп тем бра 
1935. до 31. ју ла 1938, Бо јан је оства рио се дам на ест пред ста ва, што чи ни 
сво је вр стан ре корд. Ка да се то ме до да ју глу мач ки на сту пи ко јих је би ло 
два де сет и пет (је да на ест у вла сти тим и че тр на ест у ту ђим ре жи ја ма), мо-
же се ре ћи да је ра дио без пре да ха.

У ре пер то а ру ин сце ни ра них де ла огле да се ра зно вр сност, али и Бо ја-
нов афи ни тет за по је ди не дра ма тур ги је, ауто ре и де ла. До ми ни ра ру ско-
со вјет ска драм ска ли те ра ту ра из ко је је по ста вио пет ко ма да: Швар ки но во 
ту ђе де те и Ис пит жи во та (Ноћ ни по глед), Ква дра ту ра кру га Ка та је ва, 
Че хо вље ва Свад ба и та рел ки но ва смрт Су хо во-Ко би ли на. Ме ђу дру гим 
стра ним пи сци ма и де ли ма на ла зе се: Ка ко да се обо га тиш Б. Шоа, Шу-
рек-Са сма но ва Улич на пе сма, Вер фел Фран цов Ху а рез и Ма си ми ли јан, 
Ла би шов Фло рен тин ски ше шир, Ка уф ман-Фер бе ро ва Сим фо ни ја 1937 
(ка сни је игра на у за гре бу као Ве че ра у осам), Мак свел–Ста линг со ва Це
на сла ве, Брех то ва Про сјач ка опе ра, Кал др бур го ви Шим ко ви, Бур де о ви 
Све дров ци, и Стринд бер го ва Го спо ђи ца Ју ли ја. По себ но ме сто за у зи ма ју 
до ма ћи ауто ри: Иван Цан кар, За до бро на ро да, и Иво Брн чич, Ме ђу че ти
ри зи да, и обе пред ста ве су би ле успе шне. По је ди не пред ста ве има ле су 
ве о ма за па жен успех и од лич не кри ти ке, као Ве че ра у осам и Про сјач ка 
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опе ра у ко јој је Бо јан играо и пе вао. Све пред ста ве Бо јан је и ли ков но кре-
и рао као сце но граф.

Упр кос не ве ро ват ном ис цр пљу ју ћем рит му ра да и оби љу ства ра лач-
ких по ду хва та, Бо јан је из Љу бља не пу то вао 1937. у Праг да се бли же упо-
зна са че шким по зо ри штем и но ви на ма на по љу те а тар ске умет но сти.

го ди не 1938. умет нич ка сла ва Бо ја на Сту пи це пре пла ви ла је Сло ве-
ни ју и, упра во ка да се на ла зио у је ку ства ра ла штва, од лу чио је да за јед но 
са Са вом на пу сти Сло вен ско на род но гле да ли шче и за тра жи ан га жман 
из ван Сло ве ни је. За ова кву од лу ку мо ра ли су по сто ја ти озбиљ ни раз ло зи, 
али их Бо јан ни је изнео. Раз ло зи ни су би ли ис кљу чи во умет нич ке при-
ро де, про у зро ко ва ни не за до вољ ством у ра ду или по ло жа јем у по зо ри шту, 
већ мно го сло же ни ји не го што се то прет по ста вља ло. Бо јан се то ком свог 
ра да де кла ри сао као на пре дан ин те лек ту а лац, ле во ори јен ти сан, на шта 
вла сти ни су гле да ле бла го на кло но. За пао је у очи ми ни стру про све те и 
цр кве них де ла, по пу Ан то ну Ко ро ше цу, као ста ри зна лац још из сту дент-
ских да на ка да је са ра ђи вао у ак ци ја ма Ко му ни стич ке омла ди не.

Осим то га, из да на шње пер спек ти ве, ви ди се да је Бо јан те жио про-
ме на ма и стре мио но вим иза зо ви ма у ства ра лач ком ра ду. За тра жио је ан-
га жман у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду. Пре сто нич ки те а тар, с огром-
ном кон цен тра ци јом умет нич ког по тен ци ја ла, мо рао је зна чи ти ве ли ки 
иза зов ко јем се ни је мо гао од у пре ти.

* * *

Бо јан и Са ва су пот пи са ли уго вор о ан га жма ну у На род ном по зо-
ри шту у Бе о гра ду и од 1. ав гу ста 1938. до 31. ју ла 1940. би ли ње го ви 
чла но ви. Од лу ка управ ни ка др Бра не Во ји но ви ћа да при хва ти Са ву и Бо-
ја на Сту пи цу, с ко ји ма је са ра ђи вао за вре ме ру ко во ђе ња по зо ри штем у 
Ско пљу, ука зу је на ве ли ку флек си бил ност овог по зо ри шног знал ца. По-
тре ба за ова квим ре ди тељ ским осве же њем по ка за ла се оправ да ном иако 
је На род но по зо ри ште, у вре ме Бо ја но вог до ла ска, рас по ла га ло сна жним 
умет нич ким ан сам блом, глу мач ким и ре ди тељ ским. У се зо ни 1938/39. 
би ло је шест стал них ре ди те ља и три хо но рар на, а у 1939/40. тај се број 
по ве ћао. Бо јан Сту пи ца ни је обра ћао па жњу на кон ку рен ци ју и сме ло се 
ба цио на по сао стра ху ју ћи је ди но за Са ву као глу ми цу и њен не до вољ но 
пра ви лан из го вор срп ског је зи ка.

У то ку две по зо ри шне се зо не, од 1. 8. 1938. до 31. 7. 1940, Бо јан је на 
сце ну На род ног по зо ри шта по ста вио се дам пред ста ва за ко је је из ра дио 
и сце но гра фи је. Пет ко ма да је би ло из стра ног а два из до ма ћег драм ског 
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ре пер то а ра. Већ у пр вој пред ста ви – Мо ли јер од Бул га ко ва, Бо јан је, осим 
осо бе но сти ре ди тељ ског из ра за, не дво сми сле но по ка зао и сво ју идеј ну 
опре де ље ност. Али, пред ста ва је до жи ве ла не ми лу суд би ну – ски ну та је 
са ре пер то а ра од мах по пре ми је ри, по из ри чи тој од лу ци ми ни стра Ан то-
на Ко ро ше ца. Не ми лу суд би ну до жи ве ла је и Бо ја но ва пред ста ва – Кок то-
о ви Стра шни ро ди те љи: ни она ни је има ла ре при зу. Не што бо ље су при-
мље не пред ста ве Кад На по ле он во ли С. Цвај га, екви но цио И. Вој но ви ћа 
и Ди рек тор чам па Ј. Крањ ца. Нај ви ше успе ха има ле су пред ста ве По
след њи спрат Ал фре да Жа ри ја и Улич ни сви ра чи Па у ла Шу ре ка и Хан са 
Са сма на, ко ја је до жи ве ла чак 75 приказивања.

Из бе о град ског ан га жма на Бо јан и Са ва су 1939. го ди не тра жи ли од-
су ство за сту диј ско пу то ва ње у ино стран ство. Об и шли су пет европ ских 
др жа ва: Не мач ку, Ма ђар ску, Фран цу ску, Швај цар ску и Ита ли ју где су 
ин тен зив но пра ти ли по зо ри шне пред ста ве и кре та ња на по љу те а тар ске 
умет но сти.

У то ку са мо две ју по зо ри шних се зо на у бе о град ском На род ном по-
зо ри шту, Бо јан је из био у ред нај за па же ни јих и нај мо дер ни јих мла дих 
ре ди те ља у чи та вој зе мљи. Ње го вим оства ре њи ма у На род ном по зо ри-
шту кри ти ка је по све ти ла пу ну па жњу, оце њу ју ћи их с ма ње или ви ше 
одо бра ва ња, али не про пу шта ју ћи да ука же на Бо ја нов из у зе тан сми сао 
за ино ва ци је и екс пе ри мен те. Кри ти ка је по себ но уочи ла њего ва ус пе-
ла сце но граф ска ре ше ња, сма тра ју ћи их ори ги нал ним те ко ви на ма. Ме-
ђу тим, и по ред све га, Бо јан и Са ва су од лу чи ли да по ис те ку ан га жма на, 
31. ју ла 1940. го ди не, оду из На род ног по зо ри шта, не да ју ћи об ја шње ња 
и не из но се ћи раз ло ге. Уло ге ко је је Са ва ин тер пре ти ра ла на бе о град ској 
сце ни ни су јој до не ле оче ки ва не ре зул та те и има ла је раз ло га да бу де не-
за до вољ на. Ако би се у томе ви део раз лог њи хо вог од ла ска, мо гло би се 
по гре ши ти. Са ва и ни је би ла у мо гућ но сти да оства ри на ро чит ре пер то ар 
уло га јер је ду же од су ство ва ла са сце не. На и ме, 25. мар та 1940. у Љу б-
ља ни се ро дио Бо ја нов и њен син Ма ти ја, је ди нац, ко га су из ми ло ште 
про зва ли Чич.

* * *

По по врат ку у Љу бља ну Бо јан и Са ва ни су сту пи ли у по зо ри ште. 
Љу бљан ска дра ма их ни је при хва ти ла, ан га жман ни су до би ли. При ли ке 
уочи Дру гог свет ског ра та ни су ишле на ру ку умет нич ком па ру Сту пи-
ца–Се ве ро ва. Бо јан, на ко га су вла сти већ ду го гле да ле с по до зре њем, а 
по себ но по ли ци ја, под чи јом је при смо тром био још у Љу бља ни, пре до-



35

ла ска у Бе о град, ни је на и шао на отво ре на вра та. У ње го вом род ном гра ду 
био је обе ле жен као „цр ве ни“. Он је још као сту дент Тех нич ког фа кул те-
та са ра ђи вао у ак ци ја ма Ко му ни стич ке омла ди не (иле гал на штам па ри ја, 
рас ту ра ње про гла са и ле та ка, де мон стра ци је, штрај ко ви и сл.). Био је по-
ве зан с дру го ви ма и ко ле га ма као што су: Алеш Бе блер, Едвард Кар дељ, 
Ви да Том шич, Фе дор и Оскар Ко ва чич и дру ги. Као по зо ри шни умет ник 
Бо јан је 1932. у Ма ри бо ру ја сно де кла ри сао сво је по ли тич ко убе ђе ње. У 
свом ста ну у Љу бља ни, у Слом шко вој ули ци, скри вао је ис так ну те пар-
тиј ске ру ко во ди о це од по ли ци је. го ди не 1937. скри вао је јед но вре ме и 
Јо си па Бро за Ти та, а 1940. је у Бо ја но вом ста ну одр жа но и не ко ли ко сед-
ни ца Цен трал ног ко ми те та Ко му ни стич ке пар ти је Сло ве ни је.

Ка да су се од је се ни 1940. на шли без ан га жма на у Љу бља ни, Бо јан 
и Са ва су оста ли са свим без сред ста ва за жи вот. Са ва је ра ди ла руч не ра-
до ве, ве зла у кро јач ком са ло ну сво је се стре Жив ке, а Бо јан се за по слио 
као тех нич ки цр тач. Но вац је не ка ко при сти зао и они су се сна ла зи ли и 
оку ћи ли. Ме ђу тим, све вре ме су по ку ша ва ли да се вра те у по зо ри ште. 
При ли ка се ука за ла је ди но у За гре бу, али тек од 1. мар та 1941. го ди не, 
уочи про па сти кра ље ви не Ју го сла ви је. У За гре бу ни су би ли не по зна ти, а 
на ро чи то не Бо јан, јер је из бе о град ског ан га жма на, у ин тер ва лу из ме ђу 
две пред ста ве (Кок то о ви Стра шни ро ди те љи и Вој но ви ћев екви но цио) 
ус пео да оства ри сво је пр во го сто ва ње и пр ву ре жи ју у Хр ват ском на род-
ном ка за ли шту. На и ме, по ста вио је Шу ре ко ве Улич не пе ва че 18. фе бру а ра 
1940. и пред ста вом по сти гао ве ли ки успех код пу бли ке и бро јан од јек у 
кри ти ци. Ан самбл за гре бач ког Хр ват ског ка за ли шта је при хва тио и за во-
лео Сту пи цу. Ме ђу глум ци ма је имао не ко ли ко при ја те ља, ко је је по зна-
вао још из сплит ског ан га жма на (1933), а са Јан ком Ра ку шом и Сал ком 
Реп ком био је по ли тич ки по ве зан.

Пот пи си ва ње ан га жма на Бо ја на и Са ве оба вље но је са Хр ват ским 
на род ним ка за ли штем 26. фе бру а ра 1941. По сле то га тре ба ло је да усле ди 
пред ста ва, али су пре го во ри по тра ја ли јер се тра жио ко мад ко ји би од-
го ва рао вре ме ну уочи ра та. Као нај при хва тљи ви ји учи нио се ко мад ита-
ли јан ског пи сца гу љер ма Ђа ни ни ја По мах ни та ли роб. Рад на пред ста ви 
се од ви јао у кри тич ним тре ну ци ма Ју го сла ви је: 6. апри ла от по чео је рат, 
а не по сред но по сле то га про гла ше на је Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска. У 
то ку ра да Бо ја на ни су ди ра ли, али је био под при смо тром уста шке по ли-
ци је. Је два је до че као пре ми је ру 5. ју на 1941. и од мах са Са вом по бе гао у 
Љу бља ну. Бо ја нов и Са вин пр ви за гре бач ки ан га жман тра јао је са мо три 
ме се ца.
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* * *
По до ла ску у Љу бља ну, на су ге сти ју Але ша Бе бле ра, Бо ри са Ки дри-

ча и дру гих ру ко во ди ла ца КП Сло ве ни је, Бо јан и Са ва успе ва ју да уђу у 
ан га жман Сло вен ског на род ног гле да ли шча 1. ав гу ста 1941. го ди не. По-
сао у по зо ри шту пру жио им је уто чи ште бар за не ко вре ме и сма њио сум-
њу ита ли јан ске оку па тор ске по ли ци је.

У по зо ри шту Бо јан ра ди ин тен зив но и у се зо ни 1941/42. и по ста вља 
пет пред ста ва: Но ћас им про ви зу је мо Пи ран де ла, Дун до Ма ро је Др жи ћа, 
Чо век ко ји је ви део смрт Вик то ра Еф ти ми ја, Јур чек Па ве ла го ли је и Шко
ла за же не Мо ли је ра. Пер ма нент ним ан га жо ва њем у по зо ри шту успе ва 
да от кло ни сум ње вла сти до кра ја по зо ри шне се зо не.

У свом ста ну, по на ло гу Осво бо дил не фрон те, Бо јан је одр жао сед-
ни цу и осно вао Од бор Осво бо дил не фрон те за Сло вен ско на род но гле да-
ли шче. Ме ђу при сут ни ма би ли су и Бо рис Зи херл, Јо сип Вид мар и Иван 
Јер ман. Бо јан се при хва тио ду жно сти вој ног ре фе рен та, тј. ску пљао је 
оруж је, а ра дио је и на дру гим по сло ви ма као што су фал си фи ко ва ње 
ле ги ти ма ци ја, до ку ме на та, штам би ља, штам па ња про па ганд ног ма те ри-
ја ла итд. Од имућ ни јих и ло јал них гра ђа на ску пљао је но вац. Осим то га, 
мно ге про го ње не љу де спа са вао је од хап ше ња. Сво је ко ле ге из Бе о гра да, 
Љу би шу Јо ва но ви ћа, глум ца, и Ми ру Са њи ну, ба ле ри ну, Је вреј ку, при хва-
тио је и омо гу ћио им да јед но вре ме ра де и жи ве у Љу бља ни. Љу би ша је 
до био ан га жман у Ве се лој сце ни, а Ми ра Са њи на, под пре зи ме ном Јо ва-
но вић, у Опе ри Сло вен ског гле да ли шча.

Бо јан је све вре ме ак тив но са ра ђи вао у ак ци ја ма Ко му ни стич ке пар-
ти је. По ли ци ја је тра жи ла ње го во хап ше ње и он им је не ко ли ко пу та из-
ма као из ру ку. Ипак, 25. ав гу ста 1942. ухва ти ли су га у ста ну. Др жа ли 
су га шест не де ља у за тво ру као та о ца, а за тим су га пу сти ли на крат ко. 
Та ман кад је за вр шио сце но граф ске ски це за пред ста ву Гра ди тељ Сол нес 
од Иб зе на, по но во су га ухап си ли и од мах ин тер ни ра ли у ита ли јан ски 
ло гор го нарс бли зу Уди на. Са ву су ис пи ти ва ли у по ли ци ји и од ре ди ли јој 
кућ ни за твор.

Бо јан је у ло го ру био ве о ма ак ти ван, др жао је по ли тич ке ре фе ра те 
и ра дио за В.О.С., због че га је ка жњен. Ис тр пео је те шка фа ши стич ка 
му че ња и раз бо лео се. Кич ма му је би ла озбиљ но по вре ђе на, а за тим је 
до био опа сну ин фек ци ју, флег мо ну. Од у зе ла му се но га. По на ла зи ма ле-
ка ра тре ба ло је да га пу сте као не из ле чи вог бо ле сни ка. Ме ђу тим, чи та ву 
го ди ну да на остао је у го нар су. Тек пред рас пад фа ши стич ке Ита ли је, 6. 
ју ла 1943. за јед но са стар ци ма и не из ле чи вим бо ле сни ци ма пу штен је ку-
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ћи. Ус пео је да пре не се ва жна до ку мен та за ЦККП Сло ве ни је и пре да их 
у Љу бља ни. Же лео је да оде на сло бод ну те ри то ри ју, али ни је мо гао да 
хо да. По ве зао се с дру го ви ма (др Ној ба у ер, др Ху го Ска ла, Ма ти ја Брав-
ни чар и др.) и пре ко ин тен дан та Хер цо га спа са вао на род ну имо ви ну, као 
шту су ин вен та ри два по зо ри шта и му зе ја. Нем ци су га ухап си ли, али га 
је Са ва сме сти ла на кли ни ку где је јед но вре ме ле жао као те жак бо ле сник. 
Ме ђу тим, и та мо су до шли по ње га. Он да се Са ва под вр гла опе ра ци ји, 
пот пу но здра ва, про тив но ле кар ској ети ци, те су не ко ли ко не де ља оста-
вље ни на ми ру код ку ће. По сле им се раз бо лео син, па их је и то шти ти ло. 
Из гу би ли су ве зу с пар ти јом јер им је стан био под при смо тром по ли ци је 
и ни ко ни је мо гао да им до ла зи. го ди ну да на Бо јан се опо ра вљао и био 
ско ро са свим не по кре тан. Са ва га је ипак при ја ви ла на рад у по зо ри шту и 
уме сто ње га пот пи са ла уго вор о ан га жма ну, ме ђу тим, он ни је био у ста њу 
да ра ди и све до кра ја ра та остао је ван те а тра.

* * *

Од мах по осло бо ђе њу Сло ве ни је од фа ши стич ке оку па ци је Бо јан се 
под вр гао опе ра ци ја ма и, чим се ма ло опо ра вио, ја вио се на ду жност у 
по зо ри ште. До шао је у те а тар са шта ка ма и још увек озбиљ но бо ле стан. 
Де кре том Ми ни стар ства за про све ту на род не вла де Сло ве ни је име но ван 
је 28. ју ла 1945. го ди не за по моћ ни ка управ ни ка Дра ме Сло вен ског на-
род ног гле да ли шча у Љу бља ни. У ства ри, би ло му је по ве ре но ком плет но 
устрој ство по зо ри шта у но вим усло ви ма, у сло бо ди.

При хва тив ши од го вор ну ду жност, Бо јан се свом си ли ном свог зна-
ња, ис ку ства и спо соб но сти ба цио на по сао. Ра за пи њао се на хи ља ду ду-
жно сти не оба зи ру ћи се на сла бо здрав стве но ста ње. По сло ви су, осим 
умет нич ких, би ли тех нич ки и ор га ни за ци о ни. Адап ти рао је по зо ри шну 
згра ду, уре дио ан самбл, ус по ста вио ре пер то ар, за цр тао не ку вр сту по-
зо ри шног за ко но дав ства, и низ дру гих по сло ва. Убр зо је от по чео рад 
на пред ста ва ма. Сло вен ско на род но гле да ли шче у Љу бља ни све ча но је 
отво ре но 17. ок то бра 1945. Бо ја но вом пред ста вом За до бро на ро да Ива на 
Цан ка ра.

Ре жи рао је ко ма де је дан за дру гим, без па у зе, укуп но де сет у вре ме-
ну од 1. 5. 1945. до 31. 7. 1947. У ре пер то а ру ин сце ни ра них ко ма да би ло 
је пет до ма ћих де ла и пет ино стра них. Три де ла сло ве нач ких пи са ца: И. 
Цан кар За до бро на ро да, В. Зу пан Ро ђе ње не ви них и Б. Крефт Ве ли ка пун
та ри ја, и две дра ме Ми ро сла ва Кр ле же: У аго ни ји и Го спо да Глем ба је ви, 
са Са вом као Ла у ром Лем бах и Ба ру ни цом Ка сте ли. То су и пр ве Бо ја но ве 
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ре жи је Кр ле жи них дра ма. Ме ђу ино стра ним пи сци ма су: В. Швар кин ту
ђе де те, Мо ли јер Шко ла за же не, К. гол до ни Ри бар ске сва ђе, Б. гор ба-
тов Мла дост ота ца и А. Н. Остров ски Па и та кав ли сац се ипак ухва ти. 
Осим ре жи ја Бо јан је ура дио и де сет сце но гра фи ја за сво је пред ста ве и 
три за дру ге ре ди те ље, а на сту пио је и у две ма уло га ма као глу мац.

Бо јан је у Љу бља ни пр ви пут при сту пио пе да го шком ра ду. У школ ској 
1945/46. го ди ни, по ста вљен је за хо но рар ног про фе со ра на љу бљан ској 
Ака де ми ји за играл ску умет ност. Во дио је две кла се и пре да вао – Осно ве 
глу ме и ре жи је. Ме ђу ње го вим сту ден ти ма глу ме и ре жи је на ла зи ли су се 
сту ден ти ко ји су ка сни је по ста ли по зна ти умет ни ци, као Франц Пре сет-
ник, Мај да По то кар, Ду ша Поч кај, Берт Со тлар, Ан дреј Хинг, Сте во Жи-
гон, и дру ги. Ме ђу тим, у на ред ној 1946/47. се зо ни, због ин тен зив ног ан-
га жма на у по зо ри шту, а по том од ла ска на сту диј ско пу то ва ње у Ру си ју и 
го сто ва ња у Бе о гра ду, био је спре чен да ре дов но оба вља ове про фе си је.

Од ла зе ћи у Ру си ју 1946, кра ће вре ме је бо ра вио у Бе о гра ду где је 
во дио раз го во ре са ру ко во ди о ци ма На род ног по зо ри шта и та да при хва-
тио да у пре сто нич ком те а тру го сту је и по ста ви две пред ста ве. Бо ра вак у 
Ру си ји био је од по себ ног зна ча ја у Бо ја но вом жи во ту и ства ра ла штву и 
пре су дан у ње го вој по зо ри шној ка ри је ри и у жи во ту.

го ди на 1946. би ла је из у зет на у Бо ја но вом ства ра ла штву. Од по чет-
ка ја ну а ра до сре ди не ок то бра 1946. у Сло вен ском на род ном гле да ли шчу 
(СНг) ре жи рао је и ли ков но ин сце ни рао пет пред ста ва. го то во је не ве ро-
ват но да је у та квом све стра ном и ин тен зив ном по зо ри шном ан га жма ну 
ус пео да на ђе вре ме на за ре ди тељ ско го сто ва ње ван Сло ве ни је. У На род-
ном по зо ри шту у Бе о гра ду по ста вио је две пред ста ве, а по том се од мах 
вра тио у Љу бља ну и по ста вио пред ста ву А. Н. Остров ског На сва ког му
дра ца до вољ но про сто те. То је би ла по след ња пред ста ва у овом пе ри о ду 
Бо ја но вог љу бљан ског по зо ри шног ан га жма на.

Бо ра вак у Бе о гра ду и бо ра вак у Ру си ји учи ни ли су да до не се суд бо-
но сну од лу ку да на пу сти ан га жман у Љу бља ни и де фи ни тив но пре ђе у 
Бе о град. Та ко се 31. ју ла 1947. го ди не за вр шио Бо ја нов дру ги љу бљан ски 
ан га жман.

Ка да је Ми ни стар ство за про све ту На род не Ре пу бли ке Сло ве ни је 
раз ре ши ло Бо ја на Сту пи цу ду жно сти ре жи се ра у СНг-у, а на зах тев Ко-
ми те та за кул ту ру и умет ност вла де ФНРЈ (ре ше ње је 23. ав гу ста 1947. 
пот пи сао Фран це По пит), он је већ бо ра вио у Бе о гра ду.

Бо јан се у Сло вен ско на род но гле да ли шче ка сни је вра ћао са мо као 
гост-ре ди тељ, по ста вља ју ћи пред ста ве по вре ме но. У Дра ми СНг-а по-
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ста вио је од 1951. до 1967. шест пред ста ва: Фу ен те о ве ху ну Л. де Ве ге, У 
аго ни ји Кр ле же, Ро му лус Ве ли ки Ди рен ма та, Ја је Мар соа, Про ле ће Ада-
мо ва и Ива нов Че хо ва.

Осим у СНг, Бо јан је као гост ре жи рао и у љу бљан ском Мест ном 
гле да ли шчу и по ста вио пред ста ву По ни же ни и увре ђе ни Рах ма но ва (по 
До сто јев ском) 1964. Са ан сам блом овог по зо ри шта ком плет но је ин сце-
ни рао две пред ста ве за љу бљан ску Те ле ви зи ју – На ре ци и Бо сен дор фе ре 
Ф. Ка рин ти ја, 1967. и 1968. У Стал ном сло вен ском гле да ли шчу у Тр сту 
по ста вио је Че хо вље ве три се стре 1968. го ди не.

За по стиг ну те ре зул та те у ра ду, пре све га за ре ди тељ ско де ло, Бо-
јан је до био две на гра де и два ор де на: На гра ду Ми ни стар ства про све-
те Сло ве ни је за ре ди тељ ско де ло 1946, На гра ду Ко ми те та за кул ту ру и 
умет ност ФНРЈ за ре жиј ско де ло по осло бо ђе њу 1947, Ор ден ра да тре ћег 
ре да 1946. и Ор ден ра да пр вог ре да, 1949. То су ње го ве пр ве на гра де за 
умет нич ко де ло и пр ва ор де ња.

* * *

Пр во го сто ва ње Бо ја на Сту пи це у Бе о гра ду по че ло је по став ком Кр-
ле жи не дра ме У аго ни ји, 30. 11. 1946. са Са вом у уло зи Ла у ре Лен бах. 
По том је при хва тио и дру гу пред ста ву у ис тој се зо ни, по став ку Цан ка ре-
ве дра ме За до бро на ро да 19. 1. 1947. Обе пред ста ве по сти гле су успех у 
кри ти ци и у пу бли ци. Пред ста ва У аго ни ји има ла је из у зет но ве ли ки од-
зив гле да ла ца и пре ко де ве де сет из во ђе ња. Пу бли ка је ужи ва ла гле да ју ћи 
слав не глум це, Са ву Се ве ро ву као Ла у ру Лем бах, Љу би шу Јо ва но ви ћа 
као Ба ро на Лем ба ха и Бо жи да ра Др ни ћа као Док то ра Кри жо ве ца. Пред-
ста ва је при ка зи ва на бли зу сто пу та то ком два де сет го ди на и по ста ла је 
јед на од ле ген дар них у исто ри ји На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду.

Бо ја нов бо ра вак у Бе о гра ду био је од по себ ног зна ча ја у ње го вом 
да љем жи во ту и ра ду. На и ме, он је та да до нео суд бо но сну од лу ку да на-
пу сти Љу бља ну и де фи ни тив но пре ђе у Бе о град с на ме ром да по кре не 
но во, је дин стве но ју го сло вен ско по зо ри ште. Ка да је 1946. у про ле ће бо-
ра вио на сту диј ском пу то ва њу у СССР-у, у Мо скви и Ле њин гра ду, упо-
знао се са ра дом со вјет ских по зо ри шта, на ро чи то са ра дом и устрој ством 
Мо сков ског ху до же стве ног те а тра (МХАТ). Ин спи ри сан оним што је ви-
део у Со вјет ском Са ве зу, до шао је на иде ју да би по зо ри ште слич но ти пу 
МХАТ-а мо гло да се ус по ста ви у Ју го сла ви ји. Сво ју за ми сао по ве рио је 
од го вор ним ли ци ма у Ко ми те ту за умет ност и кул ту ру и 11. но вем бра 
1946. пре дао оп ши ран Ела бо рат о Цен трал ном те а тру Фе де ра тив не На-
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род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је. По сле по зи тив не од лу ке Ко ми те та, при сту-
пи ло се ре а ли за ци ји Бо ја но ве за ми сли – осно ва но је Ју го сло вен ско драм-
ско по зо ри ште (ЈДП). Бо јан Сту пи ца је 1. сеп тем бра 1947. на и ме но ван за 
умет ни чог ру ко во ди о ца, а за ди рек то ра је по ста вљен Ели Фин ци, иако се 
по зо ри штем ни ка да ра ни је ни је про фе си о нал но ба вио.

Згра да Ма ње жа на Цвет ном тр гу, у ко јој је На род но по зо ри ште има-
ло сво ју дру гу сце ну од 1920. до 1947, од ре ђе на је да бу де Ју го сло вен ско 
драм ско по зо ри ште.

* * *

Ан га жман Бо ја на Сту пи це у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту 
от по чео је 1. ав гу ста 1947. и имао је три пе ри о да: 1. 8. 1947 – 16. 2. 1955; 
1. 9. 1957 – 31. 8. 1959. и 29. 3. 1968 – 22. 5. 1970. Ан га жма не је два пу-
та пре ки дао сво јом во љом, при си љен вр ло не по вољ ним окол но сти ма по 
сво је ства ра ла штво у по зо ри шту, а тре ћи пут је ње гов ан га жман и ње гов 
жи вот пре ки ну ла смрт 22. ма ја 1970.

При пре ме за по че так ра да но вог по зо ри шта – Ју го сло вен ског драм-
ског, би ле су обим не и ви ше стру ке. Бо јан је као ар хи тек та при сту пио пре-
у ре ђе њу згра де, уз са рад њу са ар хи тек том Бе ло бр ком, али је исто вре ме но 
адап ти рао и про стор у еван ге ли стич кој цр кви на Бај ло ни је вој пи ја ци у 
ко јој је от по чео рад и где су се одр жа ва ле про бе и при пре ма ле пред ста ве 
до отва ра ња но вог по зо ри шта.

Умет нич ко ру ко во ђе ње ЈДП-ом об у хва ти ло је да ле ко ве ће Бо ја но во 
ан га жо ва ње не го што је то пред ви ђе но. Он је, осим умет нич ких, ру ко во-
дио свим ор га ни за ци о ним и тех нич ким по сло ви ма. Ње го ву ви зи ју но вог 
по зо ри шта мо гла је да пра ти са мо не ко ли ци на ње го вих са рад ни ка. Оку-
пљао је глум це из по зо ри шних цен та ра Ју го сла ви је, што је пред ста вља ло 
те жак и од го во ран по сао, јер је тре ба ло иза бра ти нај бо ље ме ђу сред њом, 
али и ме ђу нај мла ђом глу мач ком ге не ра ци јом. Ма ти цу бу ду ћег ан сам бла 
узео је из На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду али је и пу то вао по Ју го сла ви ји 
иду ћи из по зо ри шта у по зо ри ште, гле дао, слу шао и ода би рао умет ни ке. 
Већ та да до шао је до из ра жа ја ње гов не по гре ши ви ин стинкт да от кри је 
умет ни ка у мла дом глум цу. Оку пио је и ре ди те ље, већ по зна те, али и мла-
де, не а фир ми са не, као и сли ка ре, сце но гра фе, ко сти мо гра фе, ин же ње ре, 
па чак и бин ске тех ни ча ре.

Ус по ста вља ње ре пер то а ра би ло је нај ва жни је пи та ње. У том по ду-
хва ту Бо јан већ ни је био сам. Мо рао је да во ди ду ге раз го во ре са по зо ри-
шним ли те ра ти ма и ис тр пи кон сул та ци је са од го вор ним ли ци ма, та ко зва-
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ним дру го ви ма за ду же ним за кул ту ру Бе о гра да и Ре пу бли ке. Мо рао је да 
од лу чи о пред ста ва ма ко је ће ре жи ра ти и с ко ји ма ће от по че ти рад но вог 
Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта. Ода брао је три де ла из кла сич не 
драм ске ли те ра ту ре, два из до ма ће и јед но из ру ске: Краљ Бе тај но ве, Уј
ка Ва ња и Ри бар ске сва ђе, и све три при хва тио да ре жи ра. Па ра лел но је 
во дио про бе за три ин сце на ци је драм ских де ла. Исто вре ме но је био ре ди-
тељ, сце но граф, пе да гог, ар хи тек та итд. Био је је дин стве на лич ност ка ква 
до та да ни је би ла ви ђе на у на шој по зо ри шној сре ди ни.

Ње гов рад у еван ге ли стич кој цр кви на Бај ло ни је вој пи ја ци пред ста-
вљао је по зо ри шну но ви ну и као та кав бр зо до шао у жи жу кул тур них зби-
ва ња Бе о гра да и чи та ве Ју го сла ви је. Про бе ко је је во дио за све три пред-
ста ве би ле су сво је вр стан по зо ри шни уни вер зи тет јер су глум ци, осим 
про ба, ко је та ко ђе ни су би ле уоби ча је не, учи ли раз не ве шти не и ши ри ли 
соп стве но обра зо ва ње, при пре ма ју ћи се те мељ но и ком плек сно за сво је 
бу ду ће глу мач ке на сту пе. Бо ја нов ре ди тељ ско-пе да го шки та ле нат до шао 
је до пу ног за ма ха и он је, као ка кав ча роб њак, по кре тао све око се бе. До-
во дио је по зна те књи жев ни ке, сли ка ре, као и јав не и по ли тич ке рад ни ке 
да по ка же шта се и ка ко ра ди у ње го вој умет нич кој ра ди о ни ци. Вре ме на 
за пре дах уоп ште ни је имао. Осим глу ма ца, ко ји су га во ле ли и по што ва-
ли, ни је имао по ма га ча. Ели Фин ци, управ ник, ни је му био од ко ри сти јер 
ни је по зна вао по зо ри шну прак су, а као ли те ра та гу био се у ли те рар ним 
ди ску си ја ма, углав ном око кон ци пи ра ња по зо ри шног ре пер то а ра.

Бо ја но вим пред ста ва ма: Краљ Бе тај но ве, Уј ка Ва ња и Ри бар ске сва
ђе отво ре но је Ју го сло вен ско драм ско по зо ри ште, а пре ми је ре су из ла зи-
ле у раз ма ку од по три да на, 3, 6. и 10. апри ла 1948. го ди не.

У Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту већ од осни ва ња и пр вих при-
пре ма са Бо ја ном за јед но ра ди ње го ва су пру га Са ва Се ве ро ва, глу ми ца, 
пр ва ки ња Сло вен ског на род ног гле да ли шча, ко ја је при хва ти ла ан га жман 
у овом но вом по зо ри шту. Од ан га жо ва ња 1. ав гу ста 1947. у Бо ја но вим 
пред ста ва ма от по чи ње сво ју умет нич ку ка ри је ру ње го ва дру га жи вот на 
са пут ни ца Ми ра Сту пи ца, ко ја ће ма ја 1948. по ста ти ње го ва су пру га. Она 
убр зо до би ја глав не уло ге у Бо ја но вим пред ста ва ма и оства ру је за па же ну 
глу мач ку ка ри је ру. Бо јан и Ми ра по ста ју умет нич ки тан дем и оства ру ју 
круп не ства ра лач ке ре зул та те у Ју го сла ви ји.

Са ва Се ве ро ва оста је у Бе о гра ду, у Ју го сло вен ском драм ском по зо-
ри шту, до 1952. го ди не, ка да се за у век вра ћа у Љу бља ну. У Сло вен ском 
на род ном гле да ли шчу по ста је пр ва ки ња, но си ре пер то ар и оста је до кра ја 
умет нич ке ка ри је ре. У Бе о град је до ла зи ла че сто, на го сто ва ње у На род но 
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по зо ри ште у ко јем је игра ла глав ну уло гу – Ла у ру Лен бах у Кр ле жи ној 
дра ми У аго ни ји пре ко два де сет го ди на, све до 1968. У овој уло зи је још 
ни ко до да нас ни је над ма шио. Над жи ве ла је Бо ја на Сту пи цу и умр ла у 
Љу бља ни 1979. Њен и Бо ја нов син Ма ти ја Сту пи ца, од ми ља про зван 
Чич, ин же њер ар хи тек ту ре, жи ви са по ро ди цом у Љу бља ни и има две 
кће ри и уну ке.

* * *

Иако је у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту био умет ни чи ру ко-
во ди лац, пр ви ре ди тељ, сце но граф, ор га ни за тор и по кре тач це ло куп ног 
зби ва ња, Бо јан ни је имао мо но по ли стич ких пре тен зи ја. На про тив, по ред 
ње га су у исто вре ме ра ди ли и дру ги ре ди те љи и сце но гра фи и та ко ђе 
оства ри ва ли зна чај не умет нич ке ре зул та те. Ис кљу чи во Бо ја но вом за слу-
гом, у ан сам блу, са ста вље ном од умет ни ка ко ји су се ме ђу соб но раз ли ко-
ва ли ге не ра циј ски, по вас пи та њу и обра зо ва њу, вла дао је је дин ствен дух, 
оду ше вље ње ра дом, пре да ност, од го вор ност пред за да ци ма, рад на ди сци-
пли на и ства ра лач ка ат мос фе ра. Бо јан је ра дио у ства ра лач ком за но су ко-
ји је пре но сио на сво је са рад ни ке, на све, сем на управ ни ке, пр во Ели ја 
Фин ци ја, а по том Ми ла на Де дин ца и Ве ли бо ра гли го ри ћа, на жа лост.

Ме ђу тим, по ред оду ше вље ња Бо ја но вим ра дом и ре зул та ти ма, ја-
вља ли су се и от по ри пре ма ње го вом на чи ну ства ра ла штва и ви зи ји по-
зо ри шта. Но во по зо ри ште мо ра ло је уисти ну би ти но во и тре ба ло је про-
на ћи ме тод ра да и стил игре. Са мо умет ник истин ски ве ли ке сна ге, има-
ги на ци је, зна ња, ис ку ства, али и ве ли ког сцен ског тем пе ра мен та, ка кав је 
био Бо јан Сту пи ца, мо гао је од го во ри ти круп ним зах те ви ма но вог. И он 
се свим си ла ма бо рио за но ви те а тар. По зна ју ћи до бро ју го сло вен ски и 
свет ски те а тар, по себ но ру ски и со вјет ски, но сио је у се би ви зи ју су бли-
ми ра ног по зо ри шта. Он ни је же лео би ло ка кву ко пи ју не ког већ по зна тог 
по зо ри шта, тра гао је за те а тром ко ји од го ва ра на шем под не бљу.

Већ по сле отва ра ња Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта и из ве де-
них пр вих пре ми је ра 1948. Бо ја но ва иде ја о је дин стве ном ју го сло вен ском 
по зо ри шту, слич ном МХАТ-у, била је оспо ра ва на. У не ким кру го ви ма у 
по зо ри шту, око упра ве, и, на ро чи то, у кру го ви ма око по зо ри шта ме ђу 
по зо ри шним ли те ра ти ма, кри ти ча ри ма и ли ци ма од го вор ним за кул ту-
ру, Бо јан ни је имао исто ми шље ни ке. Имао је про тив ни ке. Та ко је Ју го-
сло вен ско драм ско по зо ри ште по ста ло те а тар др жав ног ти па као мно га 
дру га по зо ри шта у зе мљи. При те шњен не ра зу ме ва њем и оме та њем сво је 
ви зи је по зо ри шта и кон цеп та сво јих ре жи ја и ин сце на ци ја дао је остав ку 
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на ду жност умет нич ког ру ко во ди о ца и остао у Ју го сло вен ском драм ском 
по зо ри шту са мо као ре ди тељ.

По сле за вр ше не по зо ри шне се зо не 1947/48, а по во дом пре ми је ра 
пред ста ва Краљ Бе тај но ве, Уј ка Ва ња и Ри бар ске сва ђе, ко је су до не ле 
круп не умет нич ке ре зул та те, ор га ни зо ва на је сво је вр сна ди ску си ја у Бе-
о гра ду, с на ме ром да се на при ме ри ма ових пред ста ва уоче вр ли не, али 
и не до ста ци, и да се до не су смер ни це бу ду ћег ра да овог по зо ри шта. На 
че лу по зо ри шта био је Ми лан Де ди нац, по ста вљен 30. 9. 1948, по сле од-
ла ска Ели ја Фин ци ја, и на тој ду жно сти остао до 31. 10. 1953. У ди ску си-
ји су уче ство ва ли по зо ри шни кри ти ча ри, ли те ра ти, углед ни по ли ти ча ри, 
и дру ги пред став ни ци од го вор них фо ру ма у кул ту ри гра да. Ме ђу њи-
ма су би ли Јо ван По по вић, Ми лан Бог да но вић, Ве ли бор гли го рић, Ели 
Фин ци, Скен дер Ку ле но вић, Ра до ван Зо го вић, Сте фан Ми тро вић, Вељ ко 
Вла хо вић и дру ги. На жа лост, име на свих уче сни ка у овој да нас чу ве ној 
„ди ску си ји“ ни су на ве де на у Књи жев ним но ви на ма од 13. ју ла 1948. го-
ди не ко је су об ја ви ле сте но граф ске бе ле шке са ди ску си је. Ди ску тан ти 
су крај ње дог мат ски уста ли у про це ну и оце ну Бо ја но вог ре ди тељ ског 
ра да. Тру ди ли су се да вр ше по зо ри шну ана ли зу а те жи ште им је би ло 
на Бо ја но вом идеј ном при сту пу де лу и ли ко ви ма у ње му. Сма тра ли су 
да је ре ди тељ пре ко ра чио гра ни це у сцен ском сли ка њу дру штва, вре-
ме на и про та го ни ста зби ва ња. Бо ја но ва тра га ња за ира ци о нал ним, не у-
хва тљи вим ва ле ри ма књи жев них де ла, објек тив но сли ка ње не га тив ног и 
пси хо ло шко ту ма че ње људ ског стра да ња и дру гих вред но сти, сма тра ни 
су не по треб ним, пре те ра ним па чак и штет ним. Због то га су го во ри ли о 
идеј ној про ма ше но сти у Бо ја но вом ра ду. На ро чи то су на па ли пред ста-
ву Уј ка Ва ња, ме тод при ка зи ва ња Че хо вље вог де ла и ње го вих ју на ка. 
Ве ћи на ди ску та на та зна ла је о про бле ми ма по зо ри шне ин тер пре та ци је 
Че хо ва ма ње од Бо ја на, али им то ни је сме та ло да се по ста ве кри тич ки 
и да му др же лек ци је. Не ке од њих од нео је убр зо ви хор вре ме на, а не-
ки су, на жа лост, оста ли да Бо ја ну до ци ра ју о по зо ри шту и умет нич ком 
ства ра ла штву до кра ја ње го вог жи во та. Да нас је ово јав но су ђе ње Бо ја ну 
Сту пи ци оце ње но као за блу да оног вре ме на, али Бо јан је тре ба ло да ис-
тр пи, пре жи ви и да на ста ви да ства ра.

Ме ђу тим, ди ску си је и оспо ра ва ња Бо ја но вих умет нич ких ре зул та та 
су се на ста вља ли и већ по чет ком 1949. го ди не, а за тим и ка сни је. По сле 
пре ми је ре Љу бов Ја ро ва ја Кон стан ти на Тре њо ва, 28. де цем бра 1948, у 
Бо ја но вој ре жи ји и сце но гра фи ји, по но во су от по че ле ди ску си је и оспо-
ра ва ња Бо ја но вог на чи на ства ра ња. Ди ску си је су во ђе не на умет нич ким 
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са ве ти ма и Бо јан је мо рао да из др жи че сто фрон тал не на па де. Ни су би ли 
у пра ву, гре ши ли су. Да нас то зна мо, али он да је би ло друк чи је. По сле ди-
це су би ле по губ не. Бо јан се од бор бе с про тив ни ци ма ума рао, ис цр пљи-
вао, бе жао у ал ко хол. Али ни је пре ста јао да ра ди. На про тив. го ди не 1949. 
ра дио је ин тен зив но у по зо ри шту а по том се на кра ће вре ме дис тан ци рао 
и ра дио на про јек ту свог фил ма Ви соч ка хро ни ка. До ре а ли за ци је, на жа-
лост, ни је до шло.

По сле пре ми је ре Кр ва вих свад би, 24. но вем бра 1954. Бо јан је опет био 
не схва ћен и от по че ли су но ви на па ди. Све ви ше су на јед ној стра ни би ли 
Ве ли бор гли го рић, управ ник ЈДП-а од 1949. до 1959, Ели Фин ци, пр ви 
управ ник ЈДП-а од 1947. до 1948, у то вре ме све моћ ни кри ти чар др Ху го 
Клајн и њи хо ви след бе ни ци, али и не ки „град ски фак то ри“, а на дру гој 
стра ни Бо јан Сту пи ца – сам. Пре ма офи ци јел ној кри ти ци Бо јан је већ имао 
из гра ђен став. Знао је из ду го го ди шњег ис ку ства да су се ми шље ња кри-
ти ча ра рет ко по ду да ра ла с ње го вим. Имао је у ви ду не до стат ке од ко јих 
хро нич но бо лу ју. По не кад су кри ти ча ри би ли уче ни љу ди, пра ви ли те ра ти, 
али ни су мо гли из бе ћи ма на ма сла бог по зна ва ња сцен ских услов но сти ин-
тер пре та ци је драм ског тек ста. Не во ље су би ле ве ће кад су по је ди ни кри-
ти ча ри би ли од већ уве ре ни у сво ја ли те рар на зна ња и по и ма ња а ни ве ћег 
сцен ског обра зо ва ња ни су има ли. Број та квих кри ти ча ра пра тио је Бо ја на 
Сту пи цу ско ро до кра ја ње го вог ства ра ња и жи во та. На њи хо ве на пи се гле-
дао је с иро ни јом и ду хо ви тим опа ска ма. Су ви ше не пра вед не кри ти ке су га 
по га ђа ле, али се он с до сто јан ством од но сио пре ма њи ма и ни је се упу штао 
у по ле ми ке. И ове ди ску си је и оспо ра ва ња, као и прет ход ни, да нас су од ба-
че ни као де пла си ра ни. Бо јан је ис тра ја вао у свом ства ра ла штву, али ка да су 
кри ти ча ри би ли удру же ни и исту па ли ко лек тив но са по је ди ним пред став-
ни ци ма ру ко вод ства у кул ту ри, та ква ја ка кон фрон та ци ја мо ра ла је има ти 
ути ца ја на Бо ја на и оме та ти га у ства ра њу.

У је ку по зо ри шног ства ра ла штва, 1948/1949. име но ван је за про фе-
со ра но во о сно ва не По зо ри шне ака де ми је у Бе о гра ду. По сле Љу бља не, 
уни вер зи тет ску ка ри је ру је на ста вио у Бе о гра ду, где је по ста вљен да во ди 
кла су ре жи је. При хва тио се пе да го шког ра да, али је во дио две кла се: глу-
ме и ре жи је. Као про фе сор од ли ко вао се ори ги нал но шћу, јер ни је др жао 
кла сич не ча со ве. Ви ше је раз го ва рао и на во дио сво је сту ден те на раз го-
вор. На жа лост, све се за вр ши ло из не на да, по сле јед ног зим ског се ме стра. 
Ње го ви сту ден ти, ме ђу ко ји ма су би ли Ми лен ко Ма ри чић, Јо сип Ле шић, 
Са ва Мр мак и дру ги, пре шли су код дру гих про фе со ра. Пам ти ли су ње го-
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ва про фе сор ска об ја шње ња и ту ма че ња и увек ис ти ца ли да су би ли сту-
ден ти Бо ја на Сту пи це.

У пр вом пе ри о ду ан га жма на у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту, 
од 1948. до 1954, Бо јан је оства рио два на ест пред ста ва ко је је и ли ков но 
кре и рао као сце но граф. го то во све спа да ју у ред из у зет них те а тар ских 
вред но сти. Ме ђу ин сце ни ра ним пред ста ва ма са мо су две из са вре ме ног 
ре пер то а ра, до ма ћег и ино стра ног: Ле да и Љу бав Ја ро ва ја, а де сет чи не 
де ла из кла сич ног драм ског ства ра ла штва. Из на ци о нал ног то су Краљ 
Бе тај но ве и Дун до Ма ро је. Из стра ног ре пер то а ра то су: Уј ка Ва ња, та
лен ти и обо жа ва о ци, Фу ен те о ве ху на, Вол по не, Гра ђа нин пле мић, Ри бар
ске сва ђе, Ми ран до ли на и Кр ва ве свад бе. У овом пе ри о ду ра да у Ју го-
сло вен ском драм ском по зо ри шту све Бо ја но ве пре ста ве би ле су успе шне 
и спа да ју у ред из у зет них те а тар ских оства ре ња а по је ди не се сма тра ју 
вр хун ским, ан то ло гиј ским. То је по твр дио њи хов од јек у пу бли ци, јер су 
при ка зи ва не пре ко сто пу та, као Ри бар ске сва ђе, или мно го ви ше, пре ко 
пет сто ти на из во ђе ња као Дун до Ма ро је у ко ји ма су и глум ци на пра ви ли 
кре а ци је ко је се и да нас пам те, по ми њу и ци ти ра ју.

По је ди не пред ста ве су, на го сто ва њи ма ван гра ни ца на ше зе мље, 
про не ле сла ву не са мо ре ди те ља, ан сам бла и по зо ри шта не го и на ше 
кул ту ре уоп ште. Дун до Ма ро је оду ше вио је пу бли ку и кри ти ку у Па ри зу 
1954. на Пр вом ме ђу на род ном по зо ри шном фе сти ва лу, а за тим у Бе чу, Бу-
дим пе шти, Вар ша ви, Вроц ла ву, По зна њу, Мо скви, Ле њин гра ду, Ки је ву и 
Ве не ци ји. За пред ста ву Дун да Ма ро ја Сту пи ца је до био Са ве зну на гра ду 
вла де ФНРЈ 1949. а по ред ње га на гра ђе но је и шест глу ма ца за глу мач ка 
оства ре ња. Не ко ли ко Бо ја но вих пред ста ва об и шло је на го сто ва њи ма чи-
та ву Ју го сла ви ју, а ме ђу њи ма и та лен ти и обо жа ва о ци за ко ју је до био 
На гра ду Ми ни стар ства за на у ку и кул ту ру вла де ФНРЈ 1949.

Ме ђу тим, ка да су се кон флик ти са про тив ни ци ма са свим за о штри ли, 
Бо јан Сту пи ца, тво рац Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта, од лу чио је 
да по сле огром ног ра да, ни за по ду хва та и не ве ро ват ног оби ља ства ра ла-
штва, 16. фе бру а ра 1955. оде из те а тра.

На пу стио је не са мо сво је по зо ри ште не го и Бе о град, град у ко ме је 
жи вео и ства рао. На пу шта ју ћи Бе о град, са Бо ја ном од ла зи и Ми ра Сту пи-
ца, пр ва ки ња по зо ри шта, ко ја је за со бом има ла ве ли ке кре а ци је и пу бли ку 
ко ја је због ње до ла зи ла у по зо ри ште. Вест је од јек ну ла свом си ли ном у 
кул тур ној јав но сти Бе о гра да и ши ром Ју го сла ви је, јер је не дво сми сле но 
го во ри ла о круп ним раз ло зи ма за та кву од лу ку. Ја ви ли су се по ле мич ки на-
пи си у штам пи. Ста ни слав Ви на вер је на пи сао отво ре но пи смо Ми ри Сту-



46

пи ци и об ја вио га у у ли сту Ре пу бли ка 4. ја ну а ра 1955. у на ди да пре и спи та 
од лу ку. Од ла ском дво је ве ли ких умет ни ка, Ју го сло вен ско драм ско по зо ри-
ште из гу би ло је мно го, али из гу био је и чи тав кул тур ни жи вот Бе о гра да.

* * *

Хр ват ско на род но ка за ли ште у За гре бу пра ти ло је раз вој до га ђа ја у 
Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шу и од мах је по ну ди ло ан га жман умет-
ни чком па ру Бо ја ну и Ми ри Сту пи ци. По зив су при хва ти ли 16. фе бру а ра 
1955. и по ста ли ње го ви чла но ви. До ла ском Бо ја на и Ми ре Сту пи ца овај 
те а тар и град За греб до би ли су мно го, што се убр зо по ка за ло, чим су 
изaшле Бо ја но ве пр ве пре ми је ре.

У тре нут ку Бо ја но вог до ла ска у Хр ват ско на род но ка за ли ште овај 
те а тар се на ла зио у ве ли кој кри зи. Из гу био је ре ди те ља др Бран ка га ве лу 
и не ко ли ко вр сних глу ма ца ко ји су пре шли у но во о сно ва но За гре бач ко 
драм ско ка за ли ште. Ан самбл је био при лич но осла бљен и из гу био је при-
мар ну уло гу ко ју је до тле имао у хр ват ском по зо ри шном жи во ту. Бо јан се 
на шао у по зи ци ји да де ли мич но по но ви по ду хват из вре ме на ства ра ња 
Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта. Осим умет нич ких за да та ка, ре ди-
тељ ских и сце но граф ских, он је мо рао да ре ши низ дру гих. Об но вио је 
глу мач ки ан самбл мла дим, још не а фир ми са ним, глум ци ма, де лом са Ка-
за ли шне ака де ми је а де лом из дру гих по зо ри шта у зе мљи, по звао је мла ђе 
ре ди те ље на са рад њу, као и не ке по зна те сли ка ре да пра ве на цр те за де кор 
и ко сти ме. Осим то га, из вр шио је про ве ру тех нич ког ан сам бла, по зо ри-
шних ра ди о ни ца, итд. Уоп ште, уно сио је мно го но вог и сна жно по кре нуо 
чи та ву про дук ци ју и ма ши не ри ју овог по зо ри шта.

О Бо ја ну се, пре до ла ска у За греб, зна ло и го во ри ло не са мо у ужим 
кру го ви ма око те а тра не го и ши ре, јер је ње го ва сла ва на ју го сло вен ском 
пла ну би ла ве ли ка. За греп ча ни су још 1949. го ди не ви де ли ње го ве пред-
ста ве Дун да Ма ро ја и Љу бов Јaровају на го сто ва њу Ју го сло вен ског драм-
ског по зо ри шта, а за тим и та лен те и обо жа ва о це 1953. Бо ја нов до ла зак 
у За греб по стао је ва жан дру штве ни до га ђај. Фо ру ми град ских вла сти 
по бри ну ли су се да он до би је од го ва ра ју ћи сме штај и трет ман. Та кав по-
сту пак дао му је сна гу да се умет нич ки пот пу но ан га жу је као ре ди тељ, 
сце но граф и ком пле тан ства ра лац.

У вре ме ну свог ан га жма на, од фе бру а ра 1955. до но вем бра 1957, Бо-
јан је у Хр ват ском на род ном ка за ли шту по ста вио де вет пред ста ва и још 
три пред ста ве не што ка сни је, из ван ан га жма на, 1959. и 1962, као гост. 
Укуп но је ре жи рао и сце но граф ски оства рио два на ест пред ста ва из ра зно-
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ли ког ре пер то а ра. Ме ђу дра ма ти ча ри ма би ли су за сту пље ни: Р. Ма рин ко-
вић Гло ри ја, Ка уф ман и Фер бер Ве че ра у осам, Б. Шо Све та Ива на, Х. 
Во ук По бу на на бро ду Кејн, Ж. Ануј Ко лом ба, К. гол до ни Ри бар ске сва ђе, 
Б. Брехт Кав ка ски круг кре дом, В. Ви шњев ски Оп ти ми стич ка тра ге ди ја 
и Л. Хел ман Је се њи врт. Не што ка сни је, го сту ју ћи, по ста ви ће још три 
пред ста ве: Ф. Ди рен ма то ву Посeту ста ре да ме, Шу му А. Остров ског и 
Ле ду М. Кр ле же.

Осим за сво је, Бо јан је из ра дио сце но граф ске ски це и за још три 
пред ста ве сво јих ко ле га ре ди те ља. Све Бо ја но ве пред ста ве на и шле су на 
из у зет но до бар при јем код пу бли ке и зна ча јан од јек у кри ти ци. Кри ти ча-
ри су их оце ни ли као ван ред на по зо ри шна оства ре ња и ис та кли њи хо ве 
ви со ке умет нич ке до ме те. Да нас се мо же го во ри ти о по је ди ним ан то ло-
гиј ским пред ста ва ма Бо ја на Сту пи це у За гре бу у ко ји ма је и Ми ра Сту пи-
ца до се гла свој глу мач ки врх.

Ан самбл Хр ват ског на род ног ка за ли шта из био је са Бо ја но вим пред-
ста ва ма у пр ви план ин те ре со ва ња по зо ри шних умет ни ка у зе мљи. Три 
пред ста ве по вео је на про фе си о нал не фе сти ва ле у зе мљи и ино стран ству. 
Гло ри ја Ран ка Ма рин ко ви ћа при ка за на је на Сте ри ји ном по зор ју 1956. а 
не што ка сни је и Кр ле жи на Ле да, 1963. Обе су оста ле без на гра да. Пред-
ста ва Гло ри ја ни је на гра ђе на за то што је би ла при ја вље на ван кон ку рен ци-
је. Да нас се зна да је то би ла јед на од нај бо љих по сле рат них по зо ри шних 
пред ста ва у зе мљи. гол до ни је ва ко ме ди ја Ри бар ске сва ђе уче ство ва ла је 
на ХvI Ве не ци јан ском те а тар ском би је на лу и по сти гла за па жен успех 
1957, а исто та ко и успех на Ду бро вач ким лет њим игра ма исте го ди не.

У вре ме за гре бач ког ан га жма на Бо јан је по тре ћи пут у ка ри је ри ан-
га жо ван као пе да гог. Име но ван је за про фе со ра глу ме и ре жи је на за гре-
бач кој Ка за ли шној ака де ми ји у се зо на ма 1955/56. и 1956/57. Пре да ва ња 
је во дио то ком чи та вог се ме стра школ ске 1956/57. го ди не. Кра ће вре ме је 
од су ство вао и у том вре ме ну кла су ре жи је је во дио др Бран ко га ве ла. На 
Бо ја но вој кла си сту ди ра ли су ка сни је по зна ти хр ват ски по зо ри шни ре ди-
те љи: Бо жи дар Ви о лић, ге ор гиј Па ро, Да вор Шо шић и дру ги, и глум ци: 
Ва ња Драх, Ма ри ја Кон, Иво Сер дар, Фа би јан Шо ва го вић и дру ги.

Ра де ћи у Хр ват ском на род ном ка за ли шту, Бо јан је пр ви пут до био 
по ну ду да ре жи ра у ино стран ству. Ода звао се по зи ву На род ног ди ва дла 
у Пра гу да на сце ну овог по зо ри шта по ста ви Др жи ће вог Дун да Ма ро ја. 
Пре ми је ра је одр жа на 22. апри ла 1957. го ди не. Не што ка сни је, Бо јан је у 
Бу ри ја но вом Те а тру Д 34 по ста вио и Шек спи ро ву ко ме ди ју Ка ко хо ће те. 
По сле ових за па же них оства ре ња, вра та европ ских по зо ри шта би ла су 
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отво ре на за Бо ја на Сту пи цу и он је от по чео свој ин тер на ци о нал ни ре ди-
тељ ско-сце но граф ски ан га жман ко ји је тра јао до кра ја ње го вог жи во та.

То ком ле та 1956. го ди не, из за гре бач ког ан га жма на ре а ли зо вао је 
свој дру ги игра ни филм У мре жи у ко ме је играо као глумац, а глав ну 
уло гу игра ла је Ми ра Сту пи ца и не ко ли ко ис так ну тих сло ве нач ких и за-
гре бач ких глу ма ца.

Очи глед но, пе ри од Бо ја но вог ра да у За гре бу био је ис пу њен број ним 
и ра зно вр сним оства ре њи ма ви со ког умет нич ког до ме та. Пу бли ка и град 
За греб це ни ли су и во ле ли умет нич ки пар Бо ја на и Ми ру Сту пи цу и оду-
жи ли им се: пу бли ка пре пу ним дво ра на ма а град За греб две ма на гра да ма 
за умет нич ка оства ре ња. Бо јан је на гра ђен за пред ста ве Све та Ива на и 
Кав ка ски круг кре дом, а Ми ра за уло ге Ива не и гло ри је.

Ме ђу тим, и по ред ве ли ког успе ха, за до вољ ства и при зна ња, Бо јан и 
Ми ра Сту пи ца од лу чу ју да се вра те у Ју го сло вен ско драм ско по зо ри ште 
у Бе о гра ду и за кљу чу ју свој за гре бач ки ан га жман 31. ав гу ста 1957. Вест 
о њи хо вом од ла ску од јек ну ла је у За гре бу са жа ље њем.

* * *

Од је се ни 1957. Бо јан и Ми ра Сту пи ца су по но во чла но ви Ју го сло-
вен ског драм ског по зо ри шта. Од лу ку да се вра те у ово по зо ри ште и у 
Бе о гра д до не ли су због про ме на ко је су усле ди ле у упра ви овог по зо ри-
шта, ка да је Ве ли бор гли го рић пре стао да бу де управ ник. Из Бе о гра да су 
сти за ли по зи ви глу ма ца и дру гих умет ни ка за њи хов по вра так.

Зва нич но, ан га жман је те као од 1. сеп тем бра 1957. али је Бо јан још 
не ко вре ме бо ра вио у За гре бу за вр ша ва ју ћи за по че те пред ста ве Оп ти ми
стич ку тра ге ди ју и Је се њи врт ко је је ра дио исто вре ме но а пре ми је ре су 
из ве де не 6. и 17. но вем бра! Ре жи јом у свом по зо ри шту по чео је да се ба ви 
тек од фе бру а ра 1958.

Ме ђу тим, по вра так за обо је ни је био ко на чан. Оста ли су са мо две 
се зо не, а за тим су пре ки ну ли уго вор. На и ме, окол но сти су до ве ле до то-
га да ан га жман пре ки ну 31. ав гу ста 1959. Бо јан је остао још кра ће, тј. до 
13. фе бру а ра 1959, ка да је на гло оти шао из по зо ри шта. Ми ра је оста ла до 
кра ја се зо не јер је игра ла у пред ста ва ма.

Де си ло се да је по сле од ла ска Ве ли бо ра гли го ри ћа на че ло Ју го сло-
вен ског драм ског по зо ри шта по но во до шао Ми лан Де ди нац, ста ри Бо ја-
нов про тив ник, с ко јим не са мо да ни је мо гао да се сло жи не го ни ка квог 
раз у ме ва ња ме ђу њи ма ни је би ло. Иако је ту чи ње ни цу Бо јан пре до чио 
над ле жним ор га ни ма вла сти у Бе о гра ду, Де ди нац је 13. фе бру а ра 1959. 
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ипак по но во по ста вљен на ду жност управ ни ка по зо ри шта. Бо јан је ис-
тог да на на пу стио те а тар. Иза шао је на спо ре дан улаз, не са че кав ши да 
Ми лан Де ди нац уђе у по зо ри ште на глав на вра та. Ни је за вр шио за по че-
ту пред ста ву Опе ра за три гро ша, ко ју је, по ње го вим упут стви ма, до 
пре ми је ре до вео ње гов аси стент Љу бо мир Дра шкић, ка сни је ре ди тељ у 
управ ник По зо ри шта Ате љеа 212.

У то ку овог дру гог, скра ће ног, ан га жма на у Ју го сло вен ском драм-
ском по зо ри шту, Бо јан је по ста вио три пред ста ве ко је је кре и рао у соп-
стве ној ли ков ној ин сце на ци ји као сце но граф. Већ пр ва пред ста ва, Ну-
ши ће ва Го спо ђа ми ни стар ка, про шла је рђа во у кри ти ци. Дру ге две, 
иако вр ло вред не и ре пер то ар ски за ни мљи ве, Ди рен ма то ва По се та 
ста ре да ме и Брех то ва Опе ра за три гро ша, за о би шла су при зна ња. У 
са мом по зо ри шту Бо јан ни је на ла зио ви ше до вољ но им пул са за рад. Си-
ту а ци ја је би ла при лич но про ме ње на у од но су на ону из пр вих го ди на 
ра да, ни је би ло оне по ви ше не тем пе ра ту ре ко ја је обе ле жи ла пр ву ета пу 
раз во ја овог по зо ри шта, а она је Бо ја ну би ла нео п ход на у ства ра лач ком 
ра ду. На ста ја ли су тре ну ци не за до вољ ства, а кад по зо ри ште ни је од луч-
но ста ло на ње го ву стра ну у по гле ду из бо ра управ ни ка, био је ду бо ко 
раз о ча ран.

Ме ђу тим, ни је пре ста јао да ра ди. Од мах по сле ових пре ми је ра по ста-
вио је у Бу дим пе шти Кр ле жи ну Го спо ду Глем ба је ве, на сце ни ма ђар ског На-
род ног по зо ри шта, 29. ја ну а ра 1958. При хва тио је са рад њу са бе о град ским 
По зо ри штем „Бо шко Бу ха“ и ин сце ни рао Су срет Б. Бе не шове, 20. 1. 1959.

По сле огром ног успе ха у За гре бу и успе ха пр вих го сто ва ња у ино-
стран ству ко ја су зна чи ла пра ву по твр ду Бо ја но ве умет нич ке сна ге и моћ-
ног ства ра ла штва, он је оче ки вао дру га чи ји до чек у Бе о гра ду. Уме сто 
истин ског под сти ца ја за рад, ини ци ран је и спро ве ден до ла зак Ми ла на 
Де дин ца на че ло ЈДП-а 13. фе бру а ра 1959. ко ји је на том по ло жа ју остао 
до 3. 12. 1963. Уме сто пу ног за ма ха кри ла, усле дио је на гли од ла зак из 
по зо ри шта. У пр вом тре нут ку Бо јан је хтео да на пу сти не са мо те а тар 
не го и Бе о град. Ка ко је у За гре бу при пре мао пред ста ву као гост, го то во 
да је при хва тио по ну ду да се вра ти у Хр ват ско на род но ка за ли ште. Сва ко-
днев но су за гре бач ке но ви не до но си ле вест о Бо ја но вом по врат ку. Бо јан 
се, ме ђу тим, дво у мио и од лу чио да оста не у Бе о гра ду. То ме је до при не ла 
успе шна са рад ња са На род ним по зо ри штем у Бе о гра ду у ко јем је као гост 
оства рио Кр ле жи ну дра му У аго ни ји, са тре ћим чи ном, 9. мар та 1959, и 
већ пре го ва рао о бу ду ћој са рад њи. По ну де за са рад њу сти за ле су Бо ја ну 
из ви ше по зо ри шта, са свих стра на.
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* * *

На род но по зо ри ште у Бе о гра ду по зва ло је Бо ја на и Ми ру Сту пи цу у 
сво је члан ство. Анга жман су при хва ти ли, пот пи са ли уго вор и од 1. сеп-
тем бра 1959. по ста ли чла но ви На род ног по зо ри шта. Бо јан је свој ан га-
жман пре ки нуо 31. де цем бра 1965. јер је под нео зах тев за пен зи ју.

То ком ан га жма на и до кра ја, 31. 12. 1965, на сце ни На род ног по зо-
ри шта у Бе о гра ду Бо јан је ре жи рао је да на ест пред ста ва и кре и рао их као 
сце но граф. Три су би ле из на ци о нал ног ре пер то а ра и све три су дра ме 
Ми ро сла ва Кр ле же: У аго ни ји (но ва вер зи ја са три чи на), 9. 3. 1959; аре
теј или Ле ген да о Све тој ан ци ли, пр во из во ђе ње овог де ла – пра и звед ба, 
29. 12. 1959, и Го спо да Глем ба је ви, 19. 10. 1962. Из стра ног ре пер то а ра 
по ста вио је се дам пред ста ва ме ђу ко ји ма се на ла зе де ла кла си ка и са вре-
ме них пи са ца: Иди от Ф. До сто јев ског, 6. 11. 1959; Што год хо ће те (Бо
го ја вљен ска ноћ) В. Шек спи ра, 28. 11. 1960; Ма дам Сан Жен В. Сар дуа 
и Е. Мо роа, 24. 11. 1961; Но со рог Е. Јо не ска, 13. 9. 1961; Кав ка ски круг 
Б. Брех та, 26. 3. 1963; Ми ли о нар ка Б. Шоа, 11. 2. 1964, и Ло пов Л. Ле о-
но ва, 26. 11. 1965. По ста вио је и јед ну пред ста ву из опер ског ре пер то а ра 
– Се виљ ског бер бе ри на Ро си ни ја, 31. 3. 1961. Не што ка сни је, али из ван 
ан га жма на, као гост, оства рио је пред ста ву армстрон го во по след ње ла ку 
ноћ Џ. Ар де на, 15. 10. 1967. То је би ла и ње го ва по след ња пред ста ва у бе-
о град ском На род ном по зо ри шту.

го ди на 1959. би ла је за Бо ја на из у зет на по број ним ства ра лач ким 
по ду хва ти ма, оства ре њи ма и по стиг ну тим ре зул та ти ма. Ре жи рао је осам 
пре ми је ра у пет раз ли чи тих по зо ри шта у зе мљи и у ино стран ству: три у 
На род ном по зо ри шту, две у Ате љеу 212, и по јед ну у По зо ри шту „Бо шко 
Бу ха“, у ХНК у За гре бу и у ино стран ству, у Ло ђу! Си ло ви ти тем по ра да 
на ста је у ка сну је сен 1959. ка да, по ред На род ног по зо ри шта, при хва та 
још је дан, па ра лел ни, ан га жман у По зо ри шту Ате ље 212.

Па ра лел ни по сло ви ни су спу та ва ли Бо ја на да се умет нич ки пот пу но 
ан га жу је као ре ди тељ и сце но граф у свим по зо ри шти ма у ко ји ма је ра дио. 
Ре жи рао је пред ста ве, кре и рао сце но гра фи је и го то во без пре да ха ишао 
из пред ста ве у пред ста ву а пре ми је ре су из ла зе ле јед на за дру гом.

Од је се ни 1961. пре у зео је ду жност ди рек то ра Дра ме На род ног по-
зо ри шта, уз управ ни ка Ми ла на Бог да но ви ћа. Ме ђу тим, вр ло бр зо је уви-
део да за та ко ва жан и оба ве зу ју ћи ан га жман и сво је број не пла но ве не ма 
усло ва и под нео је остав ку. Остао је у по зо ри шту са мо као ре ди тељ и 
сце но граф.
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Са пред ста ва ма На род ног по зо ри шта У аго ни ји 1959. и аре теј 1960. 
уче ство а во је на фе сти ва лу Сте ри ји но по зор је, али ни је осво јио на гра ду. 
Чак ни Са ва Се ве ро ва у уло зи Ла у ре Лен бах у У аго ни ји ни је до би ла на-
гра ду!

У је ку ства ра ла штва, Бо јан је 31. де цем бра 1965. пре ки нуо ан га жман 
и за тра жио пен зи ју. Та ко се за вр шио Бо ја нов ан га жман у На род ном по зо-
ри шту у Бе о гра ду.

* * *

Већ то ком ле та го ди не 1959. Бо јан је од лу чио да пре у зме умет нич ко 
ру ко вод ство у по зо ри шту Ате ље 212, по сле од ла ска Ра до ша Но ва ко ви ћа, 
ко ји је во дио овај те а тар од осни ва ња, са се ди штем у згра ди Бор бе. Ан га-
жман је за по чео 1. 9. 1959. и у ње му остао до 13. 1. 1962.

Опет се пред Бо ја ном ука за ла при ли ка за ве ли ке по ду хва те, мо гућ-
ност да кре и ра по зо ри ште по соп стве ној ви зи ји. Кре нуо је у пот пу ну ре-
ор га ни за ци ју по сто је ћег те а тра. Из вр шио је адап та ци ју сцен ског про сто-
ра у згра ди Бор бе, оку пио умет нич ки и тех нич ки ан самбл, ус по ста вио 
ре пер то ар, ри там про ба и пред ста ва, по звао на са рад њу ве ли ки број умет-
ни ка, ре ди те ља, сли ка ра, пи са ца, пре во ди ла ца, ком по зи то ра, ба лет ских 
умет ни ка и дру гих. Нај ва жни је од све га, ис ка зао се као сво је вр сни ар хи-
тек та, при хва та ју ћи да про јек ту је но ву згра ду По зо ри шта Ате ље 212.

Пр ве пред ста ве у По зо ри шту Ате ље 212 мо ра ле су но си ти пе чат ње-
го ве умет нич ке ин ди ви ду ал но сти и Бо јан је то ме те жио. У том сми слу от-
по чео је исто вре ме но при пре ме две ју пред ста ва: Ја је Фе ли си је на Мар соа и 
Ку ће вла сник и па ли ку ће Мак са Фри ша ко је су пре ми јер но из ве де не јед на за 
дру гом, 7. и 12. де цем бра 1959. Иако прак тич но ни је имао сло бод них тер-
ми на за рад, јер је то ком да на др жао про бе две ју пред ста ва, Иди от и аре
теј, ко је је при пре мао у На род ном по зо ри шту, при бе гао је не у о би ча је ном 
за ка зи ва њу про ба – по чи ња ле су у по ноћ, по сле 23 ча са. Бо ја нов рад ни дан 
тра јао је два де сет ча со ва! Вр ло ма ло се од ма рао и ни је се жа лио. Имао је 
свој те а тар и пло вио је пу ним је дри ма. За до во љан ра дом имао је сна гу ко ја 
је да ле ко пре ва зи ла зи ла мо гућ но сти људ ског би ћа.

На сце ни Ате љеа 212 до кра ја свог ан га жма на у овом по зо ри шту по-
ста вио је још три пред ста ве: Ква дра ту ру кру га В. Ка та је ва и Цр ве не цве
то ве, сцен ску по е зи ју у адап та ци ји Ми ла на Ђо ко ви ћа, 21. и 22. 3. 1961, 
а не што ка сни је и Бих не ро вог Вој це ка, 13.1.1962, ко ја је би ла и по след ња 
Бо ја но ва пред ста ва у овом по зо ри шту. Оства рио је укуп но пет пред ста ва, 
јер је из не на да пре ки нуо анга жман у овом по зо ри шту.
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По чет ком се зо не 1961/62, у је ку Бо ја но вог ан га жма на и ства ра ња, 
от по че ли су от по ри пре ма ње го вој кон цеп ци ји По зо ри шта Ате ље 212. 
Оспо ра ва ни су мно ги ње го ви по те зи, пре све га стал ни умет нич ки ан-
самбл и низ дру гих по ду хва та. По ко зна ко ји пут по ку шао је да во ди 
бит ку за те а тар, али је опет био уса мљен. Од лу чио је да се по ву че са 
ру ко во де ће ду жно сти у по зо ри шту и ви ше од то га – да из ње га оде. Ру-
ко во ђе ње те а тром пре пу стио је дру ги ма, са ви тљи ви ји ма. Од ре као се и 
ре ди тељ ског по сла. И по ред мол би глу мач ког ан сам бла, на пу шта за по че-
ту ре жи ју Вој це ка, ко ја је ипак, не што ка сни је, до жи ве ла пре ми је ру, 13. 
ја ну а ра 1962. Оста је са мо као про јек тант но ве згра де по зо ри шта и бо ри 
се за из град њу но вог зда ња свим си ла ма. Ин тен зив но ра ди и да но ноћ но 
бди над град њом по зо ри шне згра де у ули ци Ло ле Ри ба ра бр. 21, ко ја jе 
све ча но отворeна 20. де цем бра 1964. го ди не.

По сле од ла ска из Ате љеа 212, Бо јан се окре ће На род ном по зо ри шту 
и ин тен зив но ре жи ра пред ста ве. И по ред обим ног ре ди тељ ског ан га жма-
на на ла зи вре ме на и за го сто ва ња у дру гим по зо ри шти ма. Исто вре ме но 
ре жи ра у по зо ри шти ма у Бе о гра ду, у Ју го сла ви ји и у ино стран ству.

Ин тен зи тет ње го вог по зо ри шног ства ра ња био је ско ро не ве ро ва тан 
од по чет ка, од 1931. Не пре кид но ско ро че тр де сет го ди на и ни кад ни је 
стао ни ти пра вио па у зе, би ло да је то чи нио из сво јих ре дов них ан га жма-
на у по зо ри шти ма у ко ји ма је био стал но за по слен, или из ван њих, па и 
на кон сво је вољ ног од ла ска у пен зи ју.

* * *

У вре ме ну од 1940. до 1968. Бо јан је на го сто ва њи ма ши ром не ка да-
шње Ју го сла ви је по ста вио два де сет и три пред ста ве у де вет по зо ри шних 
ин сти ту ци ја, об у хва тио је и Стал но сло вен ско гле да ли шче у Тр сту, ко је 
при ка зу је пред ста ве на сло ве нач ком је зи ку.

го сто ва ња ши ром не ка да шње Ју го сла ви је Бо јан је за по чео вр ло ра-
но, већ 1940, ка да је из ан га жма на у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду 
го сто вао у Хр ват ском ка за ли шту у За гре бу и по ста вио Улич не пе ва че, а 
по том и 1941. ка да је из Сло вен ског гле да ли шча у Љу бља ни ре жи рао По
мах ни та лог ро ба.

По сле Дру гог свет ског ра та, од 1946, го сто ва ња су по ста ла број на. 
У На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду: У аго ни ји и За до бро на ро да, 1946. 
и 1947; у СНг у Љу бља ни: Фу ен те о ве ху на, У аго ни ји, Ро му лус Ве ли ки, 
Ја је, Про ле ће, Ива нов, 1951, 1953, 1962, 1964. и 1967; у Хр ват ском на-
род ном ка за ли шту у За гре бу: По се та ста ре да ме, Ле да, Шу ма, 1959. и 
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1962; у По зо ри шту „Бо шко Бу ха“: Су срет, Ћор со как, Сно ви ђе ње Си мо не 
Ма шар, 1959, 1960, 1963; у Ти то вом Ужи цу По е ма Зре ња нин О. Да ви ча, 
1961; у Оси је ку: Опе ра за три гро ша, 1962; у Мест ном гле да ли шчу у Љу-
бља ни: По ни же ни и увре ђе ни, На ре ци и Бо сен дор фер, 1964, 1967, 1968; 
у Спли ту: Про га ња ње Жан Пол Ма раа Пи те ра Вај са, 1967. и у СНг-у у 
Тр сту три се стре, 1968.

го сто ва ња у по зо ри шти ма ши ром Ју го сла ви је успе вао је да ускла ди 
са пред ста ва ма ко је је по ста вљао у по зо ри шти ма у ко ји ма је био у стал-
ном ан га жма ну. Ра дио је че сто па ра лел но по две пред ста ве, чак и у уда-
ље ним по зо ри шти ма. По зи ви су сти за ли не пре ста но из свих ре пу бли ка и 
гра до ва у зе мљи и Бо јан је на сто јао да их при хва ти, пла ни рао их, али ни је 
сти зао да на све њих од го во ри. По вре ме но се ода зи вао по зи ви ма да ура ди 
ре ци та ле по во дом ју би лар них го ди шњи ца на ше ре во лу ци је: у Ти то вом 
Ужи цу, 7. ју ла 1961, и у Јај цу, 1968.

* * *

Бо ја нов ин тер на ци о нал ни те а тар ски ан га жман тра јао је осам го ди-
на у раз ма ку из ме ђу 1957. и 1968. Ода зи вао се по зи ви ма углед них по зо-
ри шта глав них гра до ва шест др жа ва: Че хо сло вач ке, Ма ђар ске, Пољ ске, 
Ру си је, Швај цар ске и Аустри је и на сце на ма де вет те а та ра по ста вио је 
че тр на ест пред ста ва. Ре жи рао је и ли ков но ин сце ни рао пре те жно де ла 
на ци о нал них пи са ца Ју го сла ви је и ру ске кла си ке. За све ре жи је из ра дио 
је сце но гра фи је а на цр те за ко сти ме ин сце ни рао је за осам пред ста ва.

го сто ва ње је от по чео у Че хо сло вач кој, у Пра гу, где је ре жи рао две 
пред ста ве и за њих из ра дио сце но гра фи је. У На род ном по зо ри шту је 
по ста вио Др жи ће ву ко ме ди ју Дун до Ма ро је, и у Те а тру еми ла Бу ри ја на 
Шек спи ро ву ко ме ди ју Бо го ја вљен ска ноћ, 1957. У Ма ђар ској, у Бу дим-
пе шти, го сто вао је у три по зо ри шта у ко ји ма је по ста вио три Кр ле жи не 
дра ме: у На ци о нал ном по зо ри шту Го спо ду Глем ба је ве 1958, у По зо ри шту 
Ма дач У аго ни ји 1964. и у По зо ри шту Јо зеф Ка то на Ле ду 1965.

У Пољ ској, у Ру си ји и у Аустри ји, Бо јан је го сто вао са по јед ном 
пред ста вом. У Но вом те а тру у Ло ђу по ста вио је Кр ле жи ну дра му Го спо
да Глем ба је ви 1959; у Мо скви, у Ака дем ском те а тру име на ев ге ни ја Вах
тан го ва по ста вио је Др жи ће вог Дун да Ма ро ја 1963. и у Бург те а тру у Бе-
чу Бра ћу Ка ра ма зо ве Ф. М. До сто јев ског 1965.

Нај ду же је ра дио у Швај цар ског, где је у град ском по зо ри шту (Stad-
the a ter) у Ба зе лу од 1964. до 1968. ре жи рао и ли ков но кре и рао пет пред-
ста ва. го сто ва ње је за по чео по ста вља ју ћи Че хо вље вог Ви шњи ка, 1964, 
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Др жи ће вог Дун да Ма ро ја, 1965, и Прог на ни ка из Брис бе на Жор жа Ше а-
деа, 1966. По ста вио је и две дра ме ру ских кла си ка: та лен те и обо жа ва о
це Остров ског, 1967, и Ме сец да на на се лу Тур ге ње ва, 1968.

За Бо ја но ву пред ста ву Го спо да Глем ба је ви бу дим пе штан ског На род-
ног по зо ри шта Ми ро слав Кр ле жа је на ње гов зах тев до пи сао увод ни део 
ис пред пр вог чи на. То је омо гу ћи ло Бо ја ну да обо га ти сво ју по став ку. 
Увео је пе де се так ста ти ста и сва ком од ре дио ми зан сцен, чи ме је ре жи ју 
овог де ла учи ни ефект ном. Ову дра ма тур шку до пу ну Бо јан је де ли мич но 
спро вео и у бе о град ској пред ста ви у На род ном по зо ри шту 1962. Из ве сне 
дра ма тур шке из ме не унео је и у Ле ду, та ко ђе за бу дим пе штан ску пред-
ста ву 1965.

Европ ска по зо ри шта, на ро чи то она у ко ји ма је Бо ја но во ства ра ла-
штво оста ви ло ду бљи траг, ви со ко су це ни ла Бо ја на Сту пи цу и сво јим 
при зна њи ма оду жи ла се ње го вој умет нич кој лич но сти. Швај цар ски град-
ски те а тар у Ба зе лу до де лио му је спе ци јал ну Пла ке ту са ње го вим ли ком, 
ути сну тим у брон зу. Бо ја но ви кон так ти с овим по зо ри штем, а на ро чи то с 
ње го вим дра ма тур гом Фре дом Ал те ном, би ли су стал ни и Бо јан је че сто 
упра во пре ко њих до би јао ва жне ин фор ма ци је о не ким но вим по зо ри-
шним де ли ма и њи хо вом од је ку и успе ху у по зо ри шти ма Евро пе.

го сто ва ња на европ ским по зор ни ца ма би ла су успе шна и до не ла су 
му углед и сла ву европ ског ре ди те ља. По зи ви су сти за ли са свих стра на, 
али не ка го сто ва ња ко ја је уго во рио, као на при мер у Ис точ ном Бер ли ну 
или Ис там бу лу, ни је сти гао да оства ри. Број не кри ти ке о овим го сто ва-
њи ма го во ре о нео бич ној па жњи ко ју су Сту пи ци ука зи ва ли нај по зна ти ји 
европ ски ли сто ви и њи хо ви кри ти ча ри. Ме ђу тим, Бо јан ни је ис по ља вао 
на ро чи ту же љу за ра дом ван гра ни ца до мо ви не. Ви ше је во лео да ра ди у 
сво јој зе мљи и то ни је крио. На из ве стан на чин гле дао је на свој ин тер на-
ци о нал ни рад као на не ку вр сту из гнан ства, ка ко је то на по ме нуо при ли-
ком јед ног ин тер вјуа, иако се уве рио ко ли ко је у свим сво јим ино стра ним 
по зо ри шти ма био це њен и ра до ви ђен гост.

Ра де ћи ду го у ино стран ству, сте као је не са мо по знан ства не го и при-
ја тељ ства са мно гим ве ли ким свет ским умет ни ци ма, са ко ји ма је стал но 
одр жа вао при сне конк так те. То је био слу чај и са не ким ју го сло вен ским 
вр хун ским умет ни ци ма и по је ди ним по ли ти ча ри ма ре во лу ци о на ри ма, 
али о то ме ни кад ни је го во рио ни ти се ти ме ко ри стио.

го сто ва ња у Ју го сла ви ји, ван те а та ра у ко ји ма је био под ан га жма ном, 
Бо јан је пла ни рао, уго ва рао, али на ве ћи ну ни је сти зао да од го во ри. По зи-
ва ли су га са свих стра на, из свих ре пу бли ка и по зо ри шта у зе мљи. Из ан-
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га жма на у Бе о гра ду ус пео је да ра ди у Љу бља ни, Спли ту, За гре бу, Оси је ку, 
Ужи цу и Тр сту (Стал но сло вен ско гле да ли шче). По зи ва ли су га да су де лу је 
у ра зним ко ми си ја ма, кон кур си ма за ар хи тек тон ске про јек те и ра зним од-
бо ри ма и жи ри ји ма. Био је у од бо ру по је ди них на ших по зо ри шних фе сти-
ва ла, као, на при мер, у од бо ру Сте ри ји ног по зор ја од 1957. до 1960.

* * *

Бо ја но ве пред ста ве уче ство ва ле су на по зо ри шним фе сти ва ли ма у 
Ју го сла ви ји и у ино стран ству. Ње го вих два на ест пред ста ва оства ре них 
у ју го сло вен ским по зо ри шти ма при ка за но је на пет ју го сло вен ских фе-
сти ва ла и на два ме ђу на род на. За ни мљи во је да су Бо ја но ве пред ста ве 
пр во при ка за не на ино стра ним фе сти ва ли ма а по том на фе сти ва ли ма у 
Ју го сла ви ји.

На ин тер на ци о нал ним те а тар ским фе сти ва ли ма при ка за не су две 
Бо ја но ве пред ста ве. У Па ри зу је на сце ни Те а тра Са ра Бер нард при ка за-
на пред ста ва Дун до Ма ро је Ма ри на Др жи ћа у из во ђе њу Ју го сло вен ског 
драм ског по зо ри шта из Бе о гра да, 22–24. ју на 1954. На ин тер на ци о нал-
ном 16. Ве не ци јан ском те а тар ском би је на лу при ка за на је пред ста ва Ри
бар ске сва ђе Кар ла гол до ни ја у из во ђе њу Хр ват ског на род ног ка за ли шта 
из За гре ба, 7. и 8. ју ла 1957. Са пред ста ва ма Дун до Ма ро је и Ри бар ске 
сва ђе Бо јан је по сти гао сла ву европ ских раз ме ра.

Пр ви фе сти вал у Ју го сла ви ји на ко јем су уче ство ва ле Бо ја но ве пред-
ста ве био је фе сти вал Ду бро вач ких лет њих ига ра. Пет ње го вих пред ста-
ва уче ство ва ло је на овом фе сти ва лу. Ме ђу њи ма су че ти ри из ју го сло-
вен ских по зо ри шта и јед на из Че хо сло вач ке: Др жи ће ва ко ме ди ја Дун до 
Ма ро је, Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта, уче ство ва ла је че ти ри пу та 
1950, 1955, 1956. и 1958. гол до ни је ве Ри бар ске сва ђе при ка за не су у из-
во ђе њу Хр ват ског на род ног ка за ли шта из За гре ба 1957. На род но п о зо ри-
ште из Бе о гра да при ка за ло је две пред ста ве: аре те ја Ми ро сла ва Кр ле же, 
1960, и Бо го ја вљен ску ноћ Ви ли је ма Шек спи ра, 1961. Пра шко На род но 
по зо ри ште уче ство ва ло је са пред ста вом Дун до Ма ро је Ма ри на Др жи ћа 
1958. На овом фе сти ва лу су Бо ја но ве пред ста ве из во ђе не по два пу та а 
по је ди не и по три и че ти ри пу та.

На фе сти ва лу Сте ри ји но по зор је у Но вом Са ду уче ство ва ле су че-
ти ри Бо ја но ве пред ста ве: Гло ри ја Ран ка Ма рин ко ви ћа и Ле да Ми ро сла ва 
Кр ле же, у из во ђе њу Хр ват ског на род ног ка за ли шта из За гре ба, 1956. и 
1963. У аго ни ји, аре теј или Ле ген да о све тој пти ци ан ци ли, у из во ђе њу 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 1959. и 1960. На овом фе сти ва лу Бо јан 
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као ре ди тељ ни је до био на гра ду. Ода то му је спе ци јал но при зна ње, али 
тек 1970, по сле смр ти!

На Фе сти ва лу ма лих и екс пе ри мен тал них сце на у Са ра је ву уче ство-
ва ле су та ко ђе че ти ри Бо ја но ве пред ста ве: Ја је Фе ли си је на Мар соа 1960. 
и Ква дра ту ра кру га Ва лен ти на Ка та је ва, у из во ђе њу По зо ри шта Ате љеа 
212 из Бе о гра да, 1961. Су срет Бо же не Бе не шо ве и Ћор со как Син ди-
ја Кингсли ја у из во ђе њу По зо ри шта „Бо шко Бу ха“ из Бе о гра да,1960. и 
1961. На овом фе сти ва лу Бо јан је по сти гао из у зет но ве ли ки успех. Ње-
го ва пред ста ва Ја је, у из во ђе њу По зо ри шта Ате ље 212, про гла ше на је за 
нај бо љу пред ста ву фе сти ва ла и осво ји ла Злат ну ма ску „Осло бо ђе ња“ а 
Бо јан је за ре жи ју ове пред ста ве до био Зла тан ло во ров ве нац 1960. И то 
је је ди на Бо ја но ва фе сти вал ска на гра да.

На фе сти ва лу Зма је ве де чи је игре у Бе че ју, при ка за на је пред ста ва 
Су срет Бо же не Бе не шо ве у из во ђе њу по зо ри шта „Бо шко Бу ха“ из Бе о-
гра да, 1965, и на фе сти ва лу Сплит ске лет ње игре при ка за на је пред ста ва 
Про га ња ње и уби ство Жан Пол Ма раа у из во ђе њу Хр ват ског на род ног 
ка за ли шта из За гре ба, 1967.

* * *

Бо јан Сту пи ца је пр ви по сле Дру гог свет ског ра та по вео пет ју го сло-
вен ских по зо ри шта на го сто ва ња ван гра ни ца зе мље ко ја су при ка за ла 
пет пред ста ва у ње го вим ре жи ја ма и сце но гра фи јама. У вре ме ну од 1956. 
до 1969. оства рио је осам го сто ва ња на сце на ма два на ест ве ли ких по зо-
ри шта у се дам др жа ва, у Ру си ји, Аустри ји, Ма ђар ској, Ита ли ји, Пољ ској, 
Бу гар ској и Че хо сло вач кој.

го сто ва ња су от по че ла у Ру си ји са пред ста вом Др жи ће вог Дун да 
Ма ро ја у из во ђе њу Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта 1956. у Мо скви 
у Фи ли ја ли МХАТ-а , 21. ма ја, у гор ком, 31. ма ја, у Ле њин град у Те а тру 
Пу шки на, 7. ју на, и у Ки је ву, 14. ју на. Пред ста ва Дун да Ма ро ја у из во ђе-
њу Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта го сто ва ла је по но во у европ ским 
гра до ви ма, у Бе чу и у Бу дим пе шти, 23. и 26. ју на 1956, и у Вар ша ви, По-
зна њу и Вроц ла ву 9, 13. и 17. ма ја 1959.

Хр ват ско на род но ка за ли ште из За гре ба го сто ва ло је са пред ста вом 
Ри бар ске сва ђе Кар ла гол до ни ја у Ве не ци ји, 7. ју ла 1957. По зо ри ште 
Ате ље 212 го сто ва ло је са пред ста вом Ја је Фе ли си је на Мар соа у Со фи ји, 
20. ма ја 1963. Сло вен ско на род но гле да ли шче из Љу бља не, го сто ва ло је 
та ко ђе са пред ста вом Ја је Фе ли си је на Мар соа, у Вар ша ви, 1. де цем бра 
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1963. По зо ри ште „Бо шко Бу ха“ го сто ва ло је са пред ста вом Су срет Б. Бе-
не шо ве у Пра гу, 27. апри ла 1965.

Бо ја но ва пред ста ва Дун да Ма ро ја Ма ри на Др жи ћа са ко јом су 1956. 
от по че ло го сто ва ње ван зе мље би ла је и по след ња у ни зу и за о кру жи ла 
је го сто ва ња ју го сло вен ских по зо ри шта у ино стран ству у Ве не ци ји, 18. и 
19. сеп тем бра 1969.

* * *

Осим у по зо ри шту, Бо јан се ис ка зи вао и у ме ди ју му фил ма а ка сни-
је и у ме ди ју му те ле ви зи је. Филм ско ства ра ла штво об у хва ти ло је из ме-
ђу 1946. и 1956. пет уло га и две ре жи је игра ног фил ма. Уло ге је оства-
рио у фил мо ви ма: У пла ни на ма Ју го сла ви је, у ре жи ји Абра ха ма Ро ма, из 
СССР-а, уло га не мач ког фелд мар ша ла Ро ме ла, 1953; При ча о фа бри ци, 
Вла ди ми ра По га чи ћа, уло га уста шког пу ков ни ка, 1949; Цр ве ни цвет гу-
ста ва га ври ка, уло га не мач ког ко ман дан та за ро бље нич ког ло го ра, 1950; 
Си бир ска Ле ди Маг бет Анд же ја Вај де, уло га Ка та ри ни ног све кра, 1962, и 
у сво јим ре жи ја ма фил мо ва Ја ра Го спо да, уло га Ан дре ја Вр ба но ја, 1953, 
и У мре жи, 1956.

У ме ди ју му те ле ви зи је, по ста вио је две пред ста ве са ан сам блом град-
ског љу бљан ског по зо ри шта (Мест но гле да ли шче Љу бља на) ис кљу чи во 
за Те ле ви зу ју и обе су дра ме Фран ца Ка рин ти ја: На ре ци и Бо сен дор фер, 
1961. и 1968.

* * *

У рет ким тре ну ци ма пре да ха, из ме ђу по ста вља ња пред ста ва на го-
сто ва њи ма у ино стран ству и по вра та ка у зе мљу, Бо јан је бо ра вио у свом 
Ју го ву, се лу на оба ли Ду на ва, крај Сме де ре ва, у кру гу по ро ди це. Та мо се 
од ма рао од по зо ри шта али се, осим умет нич ких, ба вио и ни зом по сло ва 
ко ји би из не на ди ли по зо ри шни свет. Жи во се ин те ре со ва о за мно ге ства-
ри ко је су би ле из ван до ме на по зо ри шне умет но сти.

* * *

У тре нут ку ка да се све ви ше по вла чио у се бе, не сво јом во љом, при-
лич но ре зиг ни ран по зо ри шном си ту а ци јом у бе о град ским те а три ма у ко-
ји ма ни је би ло ме ста за ње га, до шао је по зив ње го вог по зо ри шта – Ју-
го сло вен ског драм ског, да при хва ти ду жност управ ни ка. До га ђај је ко-
мен та ри са ла чи та ва ју го сло вен ска јав ност. На мол бу мно гих ис так ну тих 
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умет ни ка, Бо јан је 29. мар та 1968. го ди не при хва тио по зив и пр ви пут 
стао на че ло по зо ри шта чи ји је тво рац.

По ко зна ко ји пут од 1945. го ди не, из но ва је по чео бит ку за те а тар. 
Опет је чи та ва по зо ри шна ма ши не ри ја по кре ну та у Бо ја но вом рит му. Ре-
ор га ни за ци ја по сто је ћег ста ња, ре пер то ар, об но ва глу мач ког ан сам бла, 
по зи ви умет ни ци ма на са рад њу, об но ва тех нич ког ан сам бла, про ве ра ра-
ди о ни ца и низ ор га ни за ци о них и дру гих по сло ва. Ан га жо вао је две ком-
плет не глу мач ке кла се са Ака де ми је за по зо ри ште, филм и те ле ви зи ју, и 
то мла де сту ден те, још не свр ше не. Во дио је бит ку за што ра зно вр сни ји 
ре пер то ар, об но вио не ке пред ста ве и за по чео но ве. У ре пер то а ру Ју го сло-
вен ског драм ског по зо ри шта за сту пље но је два де сет и шест де ла, де сет 
из до ма ћег и ше сна ест из стра ног ре пер то а ра, с тим што су по је ди на би ла 
увр ште на у ре пер то ар пре Бо ја но вог по ста вље ња за управ ни ка овог по-
зо ри шта. Пру жио је шан су мла дим ре ди те љи ма, Љу бо ми ру Дра шки ћу и 
Бо ри Дра шко ви ћу, али и по је ди ним из ста ри је ге не ра ци је, Ма ти Ми ло ше-
ви ћу, Тан хо фе ру, Жи го ну, Пле ши, ко ји су већ ду го ства ра ли у овом по зо-
ри шту. Та ко ђе и ре ди те љи ма го сти ма из љу бан ског и за гре бач ког по зо ри-
шта. Тра гао је за но вим про сто ром, за ма лом сце ном овог по зо ри шта. За 
оп ци ју ма ле сце не од лу чио се због то га што је по зо ри ште, у не до стат ку 
та кве сце не, ко ри сти ло про сто ре у дру гим ин сти ту ци ја ма као што су На-
род ни му зеј и Дом омла ди не.

Већ по чет ком се зо не 1968/69. при хва тио се ре ди тељ ског по сла и по-
ста вио Му дру глу па чу Ло пеа де Ве ге, 1. ок то бра 1968, пре те жно са мла дим 
глум ци ма ко је је он при мио у ан га жман, уз већ по зна те, ста ри је. Бо јан је у 
овој пред ста ви увео из ве сне но ви не за ово по зо ри ште – до вео је пу бли ку 
да бу де при су тна и пра ти пред ста ву на ве ли кој сце ни по зо ри шта.

Ме ђу тим, у на ред ној 1969/70. се зо ни, био је из ло жен не при ли ка-
ма јер је ис кр снуо ве ли ки про блем с пред ста вом Кад су цве та ле ти кве 
Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, у ре жи ји Бо ре Дра шко ви ћа, с те мом у ве зи са 
тра гич ним до га ђа јем из вре ме на ју го сло вен ске ин фор мби ров ске кри зе. 
Пред ста ва је сво јим умет нич ким до ме ти ма по ста ла до га ђај у по зо ри шту 
и у јав но сти, али је по ву кла по ли тич ке им пли ка ци је и по ста ла ме та ре жи-
му. Во ђе не су ди ску си је у по зо ри шту ко је су по твр ђи ва ле вред ност пред-
ста ве, ре ди те ља и глу ма ца, али су са умет нич ког скре та ле у по ли тич ки 
смер и до во ди ле до ве ли ких уз бу ђе ња. Бо јан је као управ ник опет био на 
ме ти јер је стао на стра ну пред ста ве, ко ја је, по сле пет из во ђе ња, на жа-
лост, мо ра ла да бу де ски ну та са ре пер то а ра.
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У дру гој по ло ви ни 1969/70. Бо јан је по ста вио На гра ду ку бан ског пи-
сца Хек то ра Кин те ра, с Ми ром Сту пи цом у глав ној уло зи, 25. фе бру а ра 
1970, и то је би ла ње го ва по след ња пред ста ва у жи во ту.

По ред нео бич ног и све стра ног ан га жо ва ња у по зо ри шту, Бо јан се од-
лу чио за про јек то ва ње и град њу још јед ног но вог по зо ри шног зда ња, по-
зо ри шта у ко ме је же лео да отво ри Ма лу сце ну Ју го сло вен ског драм ског 
по зо ри шта. На ве о ма ску че ном про сто ру, го то во не мо гу ћем за град њу те-
а тра, ис под по сто је ће згра де по зо ри шта, при те шње ну уз Му зич ку ака де-
ми ју, су ко био се са ни зом не раз ре ши вих про бле ма, пре све га ма те ри јал не 
при ро де. Ипак, у ре корд ном вре ме ну ус пео је да по диг не но во по зо ри шно 
зда ње, ко је је отво ре но 1969. го ди не. По сле Бо ја но ве смр ти но во по зо ри-
шно зда ње по не ло је ње го во име – Те а тар „Бо јан Сту пи ца“.

Опа ка бо лест осва ја ла је Бо ја на све ви ше и ја че, а он се ни је пре да-
вао, пла ни рао је и ра дио до по след њег да ха. Смрт га је пре ки ну ла 22. ма ја 
1970. у ше зде се тој го ди ни жи во та. Де си ло се пре ра но, али, мо жда, ка ко је 
же лео, да са го ри у ра ду у свом Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту ко је 
је из гле да нај ви ше во лео.

* * *

Че тр де сет го ди на ства рао је Бо јан Сту пи ца сво је по зо ри шно де ло. У 
ча роб ни свет по зо ри шта ушао је вр ло млад, са све га два де сет го ди на, и у 
ње му ис тра јао до кра ја жи во та.

Ра дио је ши ром не ка да шње Ју го сла ви је, у пет на ест по зо ри шта и осам-
на ест сце на, те се за ње га с пра вом мо же ре ћи да је ју го сло вен ски по зо ри-
шни умет ник и да је ње го во де ло ју го сло вен ско. Про ме нио је пет на ест по-
зо ри шних ан га жма на, за др жа ва ју ћи се у не ким ду же или кра ће. У по је ди на 
по зо ри шта вра ћао се по два-три пу та у раз ли чи тим вре мен ским раз до бљи-
ма, пре и по сле Дру гог свет ског ра та. Је ди но у Ско пљу ви ше ни је ра дио, 
али су ње го ве бе о град ске пред ста ве та мо сти за ле на го сто ва ње.

У Ју го сла ви ји Сту пи ца је ре жи рао у Љу бља ни, Ско пљу, Ма ри бо ру, 
Спли ту, Бе о гра ду, За гре бу, Оси је ку и Тр сту, у Стал ном сло вен ском гле да-
ли шчу у ко ме игра ју глум ци на сло ве нач ком је зи ку.

У ино стран ству Бо јан је, на сце на ма шест ве ли ких европ ских по зор -
ни ца: Праг, Бу дим пе шта, Лођ, Мо сква, Ба зел и Беч по ста вио че тр на ест 
пред ста ва и све кре и рао у вла сти тим сце но гра фи ја ма, а по ло ви ну и у ко-
сти мо гра фи ји.

Су ми ра ју ћи умет нич ке ре зул та те Бо ја на Сту пи це, са мо по вр ста ма и 
број но, от кри ва мо ка ко је оства рио сто три де сет ре жи ја, сто ше сна ест у 
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зе мљи и че тр на ест у ино стран ству. Сце но гра фи је број но ви ше од ре жи ја 
– сто пе дест и две, јер је осим за сво је, сце но гра фи је ра дио и за пред ста ве 
дру гих ре ди те ља. На цр те за ко сти ме ра дио је знат но ма ње – два де сет и 
две, три на ест у зе мљи и де вет у ино стран ству.

Осим ре жи је, сце но гра фи је и ко сти мо гра фи је, Сту пи ца се успе шно 
ба вио глу мом и ре ци то ва њем, на ро чи то на по чет ку по зо ри шног ства ра-
ла штва. Оства рио је три де сет и се дам уло га у по зо ри шту и пет на фил му. 
Пи сао је сце на ри ја за фил мо ве и сни мио два игра на фил ма. Ра дио је две 
пред ста ве за те ле ви зи ју и јед ну за ра дио. Пре во дио је по зо ри шне тек сто-
ве на сло ве нач ки је зик, ко ји су из во ђе ни у ње го вим или ре жи ја ма дру гих 
ре ди те ља. Ње го вих осам пре во да игра но је два на ест пу та у пред ста ва ма 
сло ве нач ких по зо ри шта.

Се дам на ест Бо ја но вих пред ста ва уче ство ва ло је на фе сти ва ли ма. 
Пет на ест у Ју го сла ви ји и две на ме ђу на род ним фе сти ва ли ма у Па ри зу и 
Ве не ци ји.

Ње го вим пред ста ва ма отво ре на су два на ша ве ли ка по зо ри шта – Сло-
вен ско на род но гле да ли шче у Љу бља ни, 1945, и Ју го сло вен ско драм ско 
по зо ри ште у Бе о гра ду, 1948.

Бо јан је пр ви по сле ра та по вео на ше по зо ри ште ван гра ни ца зе мље 
на го сто ва ње са пет сво јих пред ста ва. Ње го ва ин сце на ци ја Др жи ће вог 
Дун да Ма ро ја по сти гла је сла ву свет ских раз ме ра. И са њом је об и шао 
пре сто ни це и ве ли ке гра до ве у Евро пи и у Ру си ји.

Пр ви се од ре ди те ља оти снуо у свет као ју го сло вен ски ре ди тељ и 
пр ви је упо знао Евро пу с на шим дра ма ти ча ри ма Ма ри ном Др жи ћем и 
Ми ро сла вом Кр ле жом.

Као ин же њер, ар хи тек та, про јек то вао је два по зо ри шта: Ате ље 212 
и Те а тар „Бо јан Сту пи ца“ у Бе о гра ду. Из вр шио је адап та ци ју Сло вен ског 
на род ног гле да ли шча у Љу бља ни, и адап та ци ју еван ге ли стич ке цр кве у 
ко јој су от по че ле при пре ме и про бе пред ста ва. По ње го вим про јек ти ма 
адап ти ра на је и згра да Ма ње жа, бу ду ћег Ју го сло вен ског драм ског по зо-
ри шта и Ате љеа 212 у згра ди Бор бе.

Зна ча јан део по зо ри шног ра да Бо јан је по све тио пе да го ги ји. Био је 
про фе сор на три по зо ри шне ака де ми је, у Љу бља ни, Бе о гра ду и За гре бу, у 
ко ји ма је во дио кла се глу ме и ре жи је.

Умет нич ко ру ко во ђе ње по зо ри шти ма пред ста вља Бо ја нов по се бан 
ства ра лач ки рад. По ред ре жи је мо жда нај зна чај ни ји. Он је ру ко во дио и 
кре и рао рад у свим по зо ри шти ма у ко ји ма је био ан га жо ван. Вр шио је 
ду жност ди рек то ра Дра ме Сло вен ског на род ног гле да ли шча у Љу бља ни, 
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1945, био је умет нич ки ру ко во ди лац Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта, 
1947–1949, умет нич ки ру ко во ди лац По зо ри шта Ате ље 212, 1959–1962, и 
ди рек тор Дра ме На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 1961. Са свих ру ко во-
де ћих ме ста у по зо ри шти ма од ла зио је сам, сво јом во љом, у тре ну ци ма 
не схва та ња и кад ни је мо гао да спро ве де сво ју ви зи ју по зо ри шта у де ло.

На гра де и при зна ња је до би јао али ни је на гра ђи ван оно ли ко ко ли ко 
је за слу жио. Ре пу блич ких, град ских и са ве зних на гра да за ре ди тељ ско 
де ло би ло је два де сет. Од ли ко ван је са мо два пу та ор де њем, а до био је 
и не ко ли ко пла ке та у зе мљи и ино стран ству. Мно га ње го ва ве ли ка по-
зо ри шна оства ре ња оста ла су без на гра да, али то ни је ума њи ло ње го ву 
умет нич ку сла ву.

* * *

Кроз ју го сло вен ски те а тар Бо јан је ко ра чао сто па ма од хи ља ду ми ља 
и про но сио да ро ве свог нео бич ног би ћа. Ње го во пре бо га то и рас ко шно 
ства ра ла штво опло ди ло је чи тав ју го сло вен ски те а тар. Кре ћу ћи се из те а-
тра у те а тар, уво дио је но ви не, уно сио са вре ме не тен ден ци је. У свим ан-
га жма ни ма ме њао је уста ље ност ко ју је за ти цао и до при но сио дру га чи јој 
кон цеп ци ји те а тар ског ра да и умет нич ких ре зул та та. Ме њао је чак и са ма 
по зо ри шта. По сле ње га ни шта ви ше ни је би ло исто, све се ме ња ло, усвр-
ша ва ло, кре та ло ка ви шим ци ље ви ма. Ње го ве про бе би ле су сво је врс ни 
уни вер зи те ти за све сцен ске умет ни ке, на ро чи то за мла де јер су сти ца ли 
обра зо ва ње на пра ви на чин, у прак си, и на пут умет но сти се ви ну ли пу-
ним кри ли ма, по ста ја ли вр сни глум ци, а по је ди ни и вр хун ски.

Бо јан је чи та вог жи во та во дио не пре кид ну бит ку за те а тар по сво јој 
ви зи ји и ни је од у ста јао. От по ра је би ло мно го и они су ло ми ли ње го ва 
кри ла, али ни су ус пе ли и да их сло ме. Бо јан је био си гу ран у сво ју ви зи-
ју по зо ри шта за то је и мо гао да ис тр пи на па де и оп струк ци је моћ ни ка, 
че сто „ни шчих ду хом“, ко ји ни су уме ли да пре по зна ју ни вред но сти ни 
зна чај Бо ја но вих по ду хва та. Не ке од њих од нео је ви хор вре ме на, а не ки 
су оста ли да му до ци ра ју до кра ја жи во та. По сле на па да ко ји су до во ди ли 
до ње го вог од ла ска из те а та ра у ко ји ма је ства рао или их је кре и рао, Бо-
јан је кре тао у дру га по зо ри шта и от по чи њао но ву бит ку за те а тар. Ства-
рао је и пред ста ве и те а та ре, кре и ра ју ћи све из но ва као ре ди тељ, глу мац, 
сце но граф, ко сти мо граф, пе да гог, пре во ди лац, умет нич ки ру ко во ди лац и 
гра ди тељ по зо ри шта.

У са гле да ва њу Бо ја но вог ра да мо ра се узе ти у об зир и ње го ва сна жна 
и нео бич на лич ност без ко је ње го во де ло не би има ло пра ву ди мен зи ју. 
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Бо јан Сту пи ца био је и остао жи ва ле ген да ју го сло вен ског по зо ри шног 
по дне бља.

* * *
На сто ја ли смо да огром но ства ра ла штво Бо ја на Сту пи це са жме мо 

и учи ни мо до ступ ним за све ге не ра ци је, на ро чи то за оне до ла зе ће. Ве-
ру је мо да ће ова сту ди ја о Бо ја ну Сту пи ци да ти пра ви увид у це ло куп но 
умет нич ко ства ра ла штво по зо ри шног ве ли ка на Бо ја на Сту пи це ко ме у 
исто ри ји на ше по зо ри шне умет но сти не ма рав на.

Бо ја но во ства ра ла штво по ста ло је по зна то ши ром зе мље ка да је 1985. 
об ја вље на пр ва књи га о Бо ја ну Сту пи ци и при ре ђе на пр ва ре тро спек тив-
на из ло жба ње го вог ства ра ња, под аутор ством пот пи сни ка ових ре до ва.

ИЗВОРИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

За о став шти на Бо ја на Сту пи це: ар хив ска и лич на до ку мен та, про гра ми 
пред ста ва, адап та ци је, про јек ти по зо ри шних згра да, пре пи ска, фо то гра фи је и 
др. За о став шти на је пре не та у Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је из Ар хива 
СА НУ 1980.
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Kse ni ja Šu ku lje vić Mar ko vić

BO JAN STU PI CA – ONE HUN DRED YEARS SIN CE HIS BIRTH AND FORTY 
YEARS SIN CE HIS DE ATH

Sum mary

Bo jan Stu pi ca was cre a ting his the a tri cal work for forty years. He en te red the ma gi cal 
world of the a ter as a very young man at the age of 20 and stayed the re all his li fe. He wor ked 
in the the a ters all over the for mer Yugo sla via and be ca me one of the most sig ni fi cant the a tri-
cal ar tists. He was en ga ges in fif teen the a tri cal in sti tu ti ons, be fo re and af ter the Se cond World 
War. He di rec ted and vi su ally sta ged a lar ge num ber of plays, mo re pre ci sely 116 of them, 
in the the a ters in Lju blja na, Sko plje, Ma ri bor, Split, Bel gra de, Za greb, Osi jek and Tri e ste 
(Per ma nent Slo ve nian The a ter). He di rec ted and vi su ally sta ged pi e ces from the na ti o nal and 
in ter na ti o nal, clas si cal and mo dern re per to i re. He pre sen ted so me plays for the first ti me on 
the Yugo slav sta ge.

He was a suc cessful ac tor and then he ac hi e ved suc cess in film and ot her me dia. He wro-
te scre en plays and tran sla ted fo re ign pi e ces in to the Slo ve nian lan gu a ge. He ta ught ac ting and 
di rec ting in the a ter aca de mi es in Lju blja na, Bel gra de and Za greb.

As an ar chi tec tu ral en gi ne er he de sig ned two the a ters, Ate lje 212 and The a ter Bo jan 
Stu pi ca in Bel gra de. The bu il ding of the Slo ve nian Na ti o nal The a ter in Lju blja na was adap ted 
af ter his pro jects, as well as the bu il dings of the Yugo slav Dra ma The a ter and Ate lje 212 u in 
the Bor ba bu il ding in Bel gra de.

The plays of Bo jan Stu pi ca ope ned two lar ge the a ters – Slo ve nian Na ti o nal The a ter in 
Lju blja na (1945) and Yugo slav Dra ma The a ter in Bel gra de (1948), which he ma de. His plays 
we re parts of fe sti vals in Yugo sla via and in ter na ti o nal fe sti vals in Pa ris and ve ni ce (1954 and 
1969).

For the first ti me af ter 1945 Stu pi ca led our the a ters out of the co un try for gu est per for-
man ces. He was the first one to ha ve in de pen dent gu est per for man ces abroad on the sta ges of 
lar ge the a ters in Mo scow, Pra gue, vi en na, Bu da pest, Lodz and Ba sel. He di rec ted 14 plays and 
vi su ally sta ged them. He in tro du ced our playwrights, Dr žić and Kr le ža, to fo re ign the a ters. His 
sta gings of Dun do Ma ro je be ca me fa mo us and to u red the big ci ti es of Euro pe and Rus sia.

He or ga ni zed the work in all the a ters whe re he wor ked. He was ac ting di rec tor of dra ma 
in the Slo ve nian Na ti o nal The a ter in Lju blja na (1945), he was the ar ti stic le a der of the Yugo-
slav Dra ma The a ter (1947–1949), the ar ti stic le a der of the the a ter Ate lje 212 (1959–1962) and 
dra ma di rec tor of the Na ti o nal The a ter in Bel gra de (1961). The ar ti stic le a der ship in the a ters 
was a spe cial kind of cre a ti ve work of Bo jan Stu pi ca. He left all le a ding po si ti ons on his own 
free will at the ti mes when he was no lon ger able to re a li ze his vi si ons of the a ter.

All his li fe Stu pi ca led a con stant bat tle for the the a ter af ter his own vi sion and he ne ver 
ga ve up. The re was much re si stan ce and his wings we re bro ken but ne ver com ple tely. He was 
hurt se ve ral ti mes but he withsto od all chal len ges be ca u se he be li e ved in his vi sion of the the a-
ter that he fol lo wed his who le li fe. De spi te all that, his ar ti stic ac com plis hments ca me one af ter 
anot her un til his dying mo ment, aspi red and re ac hed pe aks that are al most unt hin ka ble to day.

He is a win ner of twenty fe de ral, re pu blic and town awards, pri zes and me dals both ho-
me and abroad. Many of his the a tri cal ac com plis hments re ma i ned wit ho ut pri zes, which still 
did not di mi nish his ar ti stic glory.
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It is al most im pos si ble to list all the things that Stu pi ca did and cre a ted but it must be 
stres sed that his work is gre at, im po sing and im pres si ve, espe ci ally when one has in mind the 
fact that his li fe en ded early.

At the very end of his li fe, on 29 March 1968, Bo jan be ca me the ma na ger for the first 
ti me and star ted run ning the Yugo slav Dra ma The a ter that he cre a ted in 1947. He star ted anot-
her bat tle for the the a ter and got things mo ving in his own rhythm. He de sig ned and bu ilt a 
new the a ter bu il ding in 1969, which bo re his na me af ter his de ath – The a ter Bo jan Stu pi ca. His 
en ga ge ment in the Yugo slav Dra ma The a ter was stop ped by an il lness, but he kept wor king 
un til his dying bre ath. He died on 22 May 1970. It hap pe ned pre ma tu rely but, maybe as he 
wan ted, he burnt in the the a ter that he lo ved, as it se ems, most of all.
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Биљана В. Јовановић*

РЕФЛЕКСИ УСМЕНЕ ПОЕЗИЈЕ И ТРАДИЦИОНАЛНЕ 
КУЛТУРЕ У ДРАМИ ПУтУЈУЋе ПОЗОРИШте 

„ШОПаЛОВИЋ“ ЉУБОМИРА СИМОВИЋА

СА ЖЕ ТАК: Основ ни за да так овог ра да је сте ис пи ти ва ње ре флек са де ла, 
мо ти ва1, те ма, по сту па ка усме не књи жев но сти, као и при су ства не вер бал них 
еле ме на та тра ди ци о нал не кул ту ре у дра ми Пу ту ју ће по зо ри ште „Шо па ло вић“ 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа. Циљ ра да је сте да се, пре вас ход но, утвр де де ла и мо де ли 
ко ји се тран спо ну ју у Си мо ви ће вој дра ми, али и по ступ ци тран спо но ва ња, с об-
зи ром на при су ство ре се ман ти за ци је и де се ман ти за ци је тра ди ци о нал них фор-
ми и при су ство – од су ство иро ниј ске дис тан це пре ма де ли ма, мо ти ви ма усме не 
књи жев но сти и мо де ли ма тра ди ци о нал не кул ту ре. Да би смо ис пи та ли ре флек-
то ва ње кон крет них де ла и мо де ла усме не кул ту ре и њи хо ве осо бе не, ин ди ви ду-
ал не тран спо зи ци је, као и пи шчев од нос пре ма тра ди ци ји, по ред књи жев но и сто-
риј ског ис тра жи ва ња и жан ров ске ана ли зе ко ри сти ли смо ком па ра тив ни ме тод, 
се ми о тич ку ана ли зу и еле мен те фол кло ри стич ких ис тра жи ва ња. Се ми о тич ком 
ана ли зом ис пи ти ва ли смо је зич ка и ван је зич ка зна че ња Си мо ви ће ве дра ме, као 
и сим бо лич на зна че ња пре у зе та из усме ног ства ра ла штва. Ком па ра тив ним ме-
то дом ука за ли смо на раз ли чи те сло је ве зна че ња и тра го ве на род не књи жев но-
сти и тра ди ци о нал не пред ста ве у мо дер ној дра ми. У дра ми из два ја мо еле мен те 
фан та стич ног (кр ва ви тра го ви, као и не ста ја ње истих), нат при род на би ћа (ви лу 
и де мо на), ис це ли тељ ске мо ћи во де и би ља ко је се ја вља ју као ре флек си на род-
ног пре да ња, као и тран спо но ва ну мит ску сли ку гра нич ног про сто ра (да тог у 
об ли ку во де и по зо ри шта). Де ли мич ном ре се ман ти за ци јом уни вер зал не ми те ме 
о мо ћи ко се Си мо вић при до да је зна че ње жен ске мо ћи за во ђе ња. Уоча ва мо да 
пи сац пре у зи ма не ке од еле ме на та усме не књи жев но сти и тра ди ци о нал не кул-
ту ре укла па ју ћи и пре о бра жа ва ју ћи их у вла сти ти по ет ски је зик.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: про стор, моћ по зо ри шта, нат при род не си ле (ви ле, де-
мо ни), сим бо лич ност пред ме та.

* bi lja na_zv@li ve.com
1 Мо тив се ов де схва та као те мат ско и са др жин ско је дин ство ко је се по на вља у ви ше де ла 

усме не књи жев но сти (ви ди: То ма шев ски 1972).

UDC 821.163.41-2.09 Simović Lj.
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Пу ту ју ће по зо ри ште „Шо па ло вић“2 тре ћа је по ре ду дра ма Љу бо-
ми ра Си мо ви ћа и ње го во нај ве шти је на пи са но драм ско де ло. Ово де ло је 
дру га по ре ду Си мо ви ће ва дра ма ко ја је до би ла Сте ри ји ну на гра ду.3

Дра ма се са сто ји из де сет сли ка (че ти ри у пр вом и шест у дру гом де-
лу дра ме) и две ме ђу и гре (у ко ји ма се опи су је моћ и зна чај по зо ри шта), а 
рад ња, чи је је тра ја ње све де но на два де сет че ти ри са та, де ша ва се у оку-
пи ра ном Ужи цу. И док је град пун из бе гли ца, по чи њу стре ља ња и ве ша-
ња, по зо ри шна тру па по ку ша ва да на Ра киј ској пи ја ци из ве де Ши ле ро ве 
Раз бој ни ке, што иза зи ва ре волт гра ђа на.

За раз ли ку од глу ма ца ко ји, за тво ре ни у свет сво је умет но сти, али и у 
ну жду оп стан ка (они жи ве од по зо ри шта као пе кар и обу ћар од свог за на-
та) – не са гле да ва ју ствар ност у пот пу но сти, гра ђа ни Ужи ца до жи вља ва ју 
не у бла же ни ужас ра та и стра да ња. Уве ре ни да је умет ност ва жни ја од сва-
ко днев них жи вот них не во ља, глум ци жи ве ми мо све та, про во де жи вот 
као на из ле ту, па им упра во због то га ма ње не го гра ђа ни ма сме та што 
на по зор ни цу „па да сен ка ве ша ла“ (Дру га сли ка, 346). „То су два све та 
ко ја не ма ју ни ка квог раз у ме ва ња је дан за дру гог, али ко ја су се од јед ном 
на шла крај ње за о штре но су о че на. (…) И уме сто по зо ри шне пред ста ве, у 
ко јој су глум ци уче сни ци, а гра ђа ни гле да о ци, ми ће мо ви де ти кр ва во по
зо ри ште оку па циј ске ствар но сти, у ко ме су глум ци пр во гле да о ци, али ће 
убр зо по ста ти уче сни ци за јед но са фик ци ја ма сво је умет но сти“ (Хри стић 
1986: 88).

Си мо вић у дра ми пре пли ће ова два све та – по зо ри ште и ствар ност 
– ко ји се ме ђу соб но до пу ња ва ју, али, та ко ђе, у дра му уво ди и еле мен те 
фан та стич ног (пре пли ћу ћи ре ал но и ире ал но). У Пу ту ју ћем по зо ри шту 
„Шо па ло вић“ фан та стич но кул ми ни ра у кр ва вим тра го ви ма ко је за со-
бом оста вља ба ти наш Дро бац,4 а по сле ње го вог про чи шће ња кроз смрт, 
Бла го је Ба бић, ко ји уче ству је у ши ша њу Со фи је, ду го ко се ле по ти це из 
по зо ри шне тру пе. Пе тар Мар ја но вић еле мен те ап сур да и ира ци о нал ног 
уоча ва и код глум ца Фи ли па Тр нав ца, уса мље ног чо ве ка, чи ја се „те жња 
за бек ством из жи во та оства ру је кроз те а тар ску ви зи ју (…) Као да не ке 
ме та фи зич ке си ле го не Фи ли па да у ствар но сти оп се сив но по на вља зби-

2  Сви на во ди у тек сту да ти су пре ма из да њу: Љу бо мир Си мо вић, Дра ме, књи га дру га, Срп-
ска књи жев на за дру га, Бе о град 1991.

3  Оце њи вач ка ко ми си ја 31. ју го сло вен ских по зо ри шних ига ра Сте ри ји ну на гра ду до де ли-
ла је Љу бо ми ру Си мо ви ћу за текст са вре ме не дра ме Пу ту ју ће по зо ри ште „Шо па ло вић“, у ре жи ји 
Де ја на Ми ја ча и из во ђе њу Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта из Бе о гра да, 1986. го ди не.

4  Ов де Си мо вић спро во ди осо бе ну де ме та фо ри за ци ју пре не се но го вор ног из ра за „за њи ма 
је остао кр вав траг“, при да ју ћи ме та фо ри на си ља и уби ства – кр вав траг – бу квал но зна че ње.
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ва ња ко ја су се не ка да до го ди ла (или, за то што је реч о драм ским де ли ма, 
ко ја су се мо гла до го ди ти)“ (Мар ја но вић 1997: 266).

Мо же мо ли дра му Пу ту ју ће по зо ри ште „Шо па ло вић“ сма тра ти дра-
мом ап сур да или од го во ром на ап сурд? Упра во ово пи та ње об ја шња ва 
сам пи сац, у пи сму Де ја ну Ми ја чу: „Ни је те шко сло жи ти се да је ап сурд, 
ка ко год окре неш, на ша суд би на. То мо жда при зна је и Со фи ја у за вр шној 
сце ни, ка да ка же да се од по то па спа са ва мо ска чу ћи на сто ли це. На овој 
тач ки, ова дра ма би мо жда мо гла да се раз у ме чак и као не ка вр ста при-
ло га те а тру ап сур да. Али, то осе ћа ње с ко јим се пред по то пом пе ње мо на 
сто ли це и с ко јим кроз пла мен но си мо др ве не ма че ве, да ли је то лу дост, 
или оча ја ње, или ху мор, или ве ра? У од го во ру на ово пи та ње кри је се и 
мо гућ ност да се ова дра ма раз у ме и дру га чи је: као од го вор на ап сурд и на 
те а тар ап сур да“ (Си мо вић 1986: 82).

Си мо вић у Шо па ло ви ћи ма раз ви ја ви ше уни вер зал них ми те ма. Та-
ква је ми те ма о мо ћи ко се, ов де пре о бли ко ва на у жен ску моћ за во ђе ња. 
Зна чај но ме сто у дра ми сва ка ко за у зи ма и „ми ти зо ва на“ моћ те а тра, пре-
пле те ног са жи во ти ма глу ма ца. Си мо вић на гла ша ва не мо гућ ност ја сног 
раз гра ни че ња илу зи је од ствар но сти. Он ис ти че да све лич но сти у дра ми 
„глу ме“, би ли глум ци или не, и без об зи ра на то глу ме ли у окви ру по зо-
ри шта или у ствар но сти, они: „не го во ре увек исти ну, ни ти оно што би се 
од њих мо гло оче ки ва ти, већ по не кад и глу ме, да би не што са кри ле, или 
да би не што по ка за ле у же ље ном све тлу“ (Си мо вић 1986: 81). Сим ка, 
ре ци мо, глу ми по но сну же ну „из офи цир ске по ро ди це“, као и на па ће ну 
же ну ко јој је, у при вид но удоб ном жи во ту, „све смр де ло на офи цир ску 
чо ју и чи зме“ (Пе та сли ка, 427). „У че твр тој сли ци [Симка], у сва ђи са 
Фи ли пом, не све сно уле ће у не ку сце ну ко ју не зна, и не зна ју ћи игра у 
њој, као што ће Фи лип, у де ве тој сли ци, уле те ти у ствар ност ко ју не зна 
и по ги ну ти у њој“ (Си мо вић 1986: 82). Је ли са ве та и Со фи ја слу же се глу-
мом у кри тич ним си ту а ци ја ма, као што то чи ни и ги на, ка да је у пи та њу 
жи вот ње ног си на.

Ка да је о Фи ли пу реч, го то во је не мо гу ће раз дво ји ти ства ран жи вот 
од по зо ри шног, за ње га гра ни ца из ме ђу све та по зо ри шта и ствар но сти не 
по сто ји. За Со фи ју та гра ни ца мо же по сто ја ти „је ди но као из бри са на“. 
Док је Ва си ли је све стан да је гра ни ца из ме ђу по зо ри шта и ствар но сти 
на рам пи, али и то га да по зо ри ште има моћ пре ла ска из ме ста у ме сто: 
„Се ди те у Ужи цу а на са мо де сет ме та ра од вас – по чи ње Ен гле ска!“ (Че-
твр та сли ка, 403). Због све га на ве де ног, по зо ри ште мо же мо са гле да ти као 
гра нич ни, мит ски про стор, из ме ђу ствар ног и има ги нар ног све та.
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Про стор дра ме
Пре ма Лот ма ну и Ус пен ском мит ски схва ћен про стор има три ди-

стинк тив на обе леж ја. Пре све га он се за ми шља као „скуп по је ди них обје-
ка та“ из ме ђу ко јих се про стор при вид но пре ки да, па се ти објек ти мо гу 
де фи ни са ти и као „ме ста зна ко ви“ или „ја ка ме ста“. Дру га, и нај бит ни ја, 
ка рак те ри сти ка мит ског про сто ра је сте ње го ва спо соб ност „да мо де лу је 
дру ге, не про стор не (се ман тич ке, вред но сне и дру ге) од но се“. Тре ћа ва-
жна осо би на ова квог про сто ра је сте огра ни че ност. Са ста вљен из ко нач-
ног бро ја еле ме на та, мит ски про стор је „увек ма лен и за тво рен, ма да се 
при то ме у са мом ми ту мо же да ра ди о ко смич ким раз ме ра ма“ (Lot man, 
Us pen ski 1979: 42).

Мит ски про стор у Си мо ви ће вој дра ми ла ко је уочи ти. По ред ми те ме 
о во ди, као гра нич ном пре ла зу, ја вља се и ми те ма о те а тру као гра ни ци 
из ме ђу ствар ног и из ми шље ног све та.

а) По зо ри ште – као гра нич ни про стор
За Љу бо ми ра Си мо ви ћа: „то све сно или не све сно пре пли та ње, раз два-

ја ње или по кла па ње ствар но сти и по зо ри шта, то што се гра ни ца из ме ђу њих 
бри ше, кри је, пре ме шта и из не на да се по ја вљу је на нео че ки ва ним ме сти ма, 
то је основ на игра ове дра ме. Та гра ни ца нас де ли, пре ме шта нас с јед не сво је 
стра не на дру гу, под вла чи или до во ди у пи та ње оно што оме ђа ва и од ре ђу је. 
Јед ном реч ју та гра ни ца се игра са на ма“ (Си мо вић 1986: 82).

глум ци пу ту ју ћег по зо ри шта, као што смо већ на зна чи ли, раз ли чи-
то до жи вља ва ју овај гра нич ни про стор, као и моћ глу ме. За Фи ли па та 
гра ни ца не по сто ји, за ње га по сто ји са мо по зо ри ште, до во љан је „је дан 
је ди ни по крет, јед на је ди на реч, је дан је ди ни де таљ, да он, би ло где да се 
на ла зи, уобра зи да је у пред ста ви“ (Пр ва сли ка, 328):

Ва си ли је: Фи лип и не ка же да из ме ђу по зо ри шта и све та не по сто ји 
гра ни ца! Он се по на ша као да не по сто ји свет

(Че твр та сли ка, 411)

Или:

Ва си ли је: За то што жи ви у обла ци ма, у илу зи ја ма, у сно ви ма! За то 
што је по ме шао жи вот и по зо ри ште, па ни сам не зна ка да је у жи во ту, а 
ка да у пред ста ви! Ни ка да је оно што је сте, Фи лип Тр на вац, а ка да лич ност 
из не ке пред ста ве!

(Дру га сли ка, 336)
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По Је ли са ве ти ним ре чи ма Фи лип има „не ку вр сту по зо ри шног лу ди-
ла“, и ап со лут ну моћ по зо ри шне тран сфор ма ци је:

Је ли са ве та: Дај те му ашов он ће да уобра зи да је гро бар! А узми те му 
ашов и пру жи те скип тар, па ће те за трен ока од гро ба ра до би ти кра ља…

(Че твр та сли ка, 407)

Упра во ово не раз ли ко ва ње по зо ри шта од жи во та, и глум ца од уло ге 
ко ју игра, Фи ли па ће ко шта ти жи во та. За раз ли ку од ње га, Со фи ја уоча ва 
раз ли ку, али за њу гра ни ца из ме ђу по зо ри шта и жи во та мо же по сто ја ти 
је ди но као из бри са на:

Со фи ја: А где је, у ства ри, гра ни ца из ме ђу жи во та и по зо ри шта? Да ли 
је та гра ни ца та мо где је рам па? И да ли та гра ни ца уоп ште по сто ји?

(…)
А шта ако та гра ни ца мо же да по сто ји је ди но као из бри са на?

(Че твр та сли ка, 410)

Јо ван Хри стић нај јед но став ни ји об лик су о ча ва ња по зо ри шта и жи во-
та уоча ва у ли ко ви ма Ва си ли ја Шо па ло ви ћа и Је ли са ве те Про тић. За Ва си-
ли ја по зо ри ште је има ги на ци ја ко ја по чи ње (или пре ста је) на рам пи:

Ва си ли је: Ако је из бри са на [граница из ме ђу жи во та и позоришта ], 
где је он да по зо ри ште? На пи ја ци, у ко вач ни ци, у апо те ци? Он да и пле те ње 
кор пи мо же да бу де пред ста ва! (…) За ме не по зо ри ште пре ста је на рам пи!

(Че твр та сли ка, 410)

Пе тар Мар ја но вић у окви ру глу мач ке тру пе пре по зна је три гру пе 
ли ко ва ко ји се из два ја ју већ у пр вој сли ци: „По след њи део сли ке осо бе-
но је фи на ле рас пра ве глу ма ца о су шти ни гра ни це ко ја по сто ји из ме ђу 
по зо ри шта и жи во та (…) Ва си ли је Шо па ло вић и Је ли са ве та Про тић ве-
ру ју да по зо ри ште пре ста је на гра ни ци ко ја де ли сце ну од гле да ли шта 
(’Ва си ли је: Ја сам Ха млет са мо на сце ни и тач ка!’, ’Је ли са ве та: Ја без те 
гра ни це не бих зна ла где сам!’). го спо ђи ца Со фи ја Су бо тић, ’на да на шег 
те а тра’, нео д луч на је (’Ни је то од се че но као са бљом! … И да ли та гра ни-
ца уоп ште по сто ји?’) док за ’но си о ца мно гих не за бо рав них уло га’, Фи ли-
па Тр нав ца, ствар ност по сто ји са мо као ово пло ће ње у умет но сти те а тра 
(’Стал но ми не ко се ди на гла ви са том ствар но шћу!… Ја у ту ствар ност 
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не мо гу да уђем и да у њој уче ству јем сам! Ја у њу мо гу да уђем је ди но са 
це лом сво јом умет но шћу ко јој при па дам!’)“ (Ма р ја но вић 1999: 56).

И док Фи лип стра да због не при зна ва ња гра ни це из ме ђу ствар но сти 
и умет но сти (ње га „уби ја по зо ри ште“, а и „жи вот ће се њи ме по слу жи ти 
и по и гра ти“ (Де се та сли ка, 513), Со фи ји по зо ри ште и глу ма спа са ва ју 
жи вот. Ка да јој за пре ти опа сност, у ви ду ба ти на шца Дроп ца, Со фи ја ће 
глу мом ус пе ти да га за ва ра:

Со фи ја: Се ти ла сам се уло ге оне тра ва ре из Прог на ног кра ља. То смо 
игра ли је се нас у Де спо тов цу. Па сам при ча ла о тра ва ма све че га сам се се-
ти ла из ње ног тек ста! Што ни сам зна ла, то сам из ми шља ла! глу ми ла сам, 
као да је гла ва у пи та њу!…

(Де се та сли ка, 506)

Она зна да је: „Ње но оруж је сла бо и крх ко… али има мо ме на та у ко ји-
ма де лу је. Со фи ја је ус пе ла да Дроп цу пред ста ви је дан свет, ко ји се у ње му 
и око ње га већ био уга сио, и ту по зо ри шна моћ ста је. гра ни цу ко ја де ли 
при вид од ствар но сти она је накрат ко, при вре ме но по ме ри ла пре ма све ту и 
учи ни ла да се по зо ри шна моћ ис по љи“ (Ми лу ти но вић 1994: 116).

Ма ка ква гра ни ца по сто ја ла из ме ђу ова два све та (из бри са на или ја сно 
озна че на на рам пи), глум ци пу ту ју ћег по зо ри шта је, све сно или не све сно, 
на ру ша ва ју. Оту да и пре пли та ње из ме ђу јед ног (ствар ног) и дру гог (по-
зо ри шног) све та, та ко да и глум ци по ста ју пу бли ка кр ва вог исто риј ског 
по зо ри шта: „Да ра: Шта је глум ци гле да те на ше кр ва во по зо ри ште?“ И на 
сце ни, на ко јој је пред ста вљен де ве ти век и Ен гле ска, чу је се пуц ња ва и 
осе ћа стра хо та два де се тог ве ка:

Сим ка (Ва си ли ју): Та ва ша Ен гле ска, ру ку на ср це, ле жи у сен ци 
ужич ких ве ша ла! И ви на по зор ни ци, у том ва шем де ве том ве ку, мо же те 
ле по да чу је те пуц ња ву из два де се тог!

(Че твр та сли ка, 403)

Ја сми на Вр ба вац уви ђа да „кон стант но пре ска ка ње рам пе, пре ла-
зак из мит ско-ма гиј ског све та умет но сти у ре ал ност, пред ста вља осно ву 
Си мо ви ће вог по и гра ва ња књи жев ним пој мо ви ма ствар ност и илу зи ја у 
драм ском де лу“ (Вр ба вац 2005: 85).

б) Во да – као гра нич ни про стор
Во да је нај че шће гра ни ца пре ко ко је се пре ла зи из ово зе ма ља ског у 

оно зе маљ ско. У мит скoм пoимaњу свeтa: „Пут у другo цaрствo прoлaзи 
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крoз змajeву гу би цу и прeкo вoдe – кao и крoз вoду, и кaсниje – пo вoди“ 
(Ја ко вље вич 1990: 400). Ме ђу тим, свој ства во де су ра зно ли ка.5 По ре чи ма 
Мир ја не Де те лић: „као пра ма те ри ја (ја је све та), во да је из вор све га по-
сто је ћег из ко јег се, под деј ством вр хов ног бо жан ства, ра ђа ју об ли ци уре-
ђе ног ко смо са, али је као во де ни ха ос оли чен у чу до ви шту (ажда ја, змај) 
– исто вре ме но и сред ство, ар хе тип смр ти и уни ште ња (по топ). Овај је 
па ра докс су шти на ам би ва лент не при ро де во де са ко јом ће мо се су сре та ти 
на сва ком ко ра ку и у сва ком ви ду: ре ли гиј ском (гор ње и до ње, зе маљ ско/ 
не бе сне и хтон ске во де, Во да Се ћа ња и Во да За бо ра ва), култ ном (чи ста и 
не чи ста), об ред ном (ли ба ци је, лу стра ци је, кр ште ња), ма гиј ском (жи ва и 
мр тва во да), и та ко да ље“ (Де те лић 1992: 88).

Као ап со лут на ма те ри ја во да у се би при род но сје ди њу је по че так и 
крај, жи вот и смрт, до бро и зло. Као сим бол про ти ца ња и кру же ња, во да је 
у свим вре ме ни ма и у свим кул то ви ма има ла исти сми сао и зна чај „ни шта 
сем во де, ни је та ко са вр ше но сво ди во на са му сво ју су шти ну (…) во да је 
увек сим бол дис пар них мо гућ но сти. Ко ја ће се од њих ак ти ви ра ти за ви-
си од пе снич ког кон тек ста“ (Де те лић 1992: 92). У Пу ту ју ћем по зо ри шту 
„Шо па ло вић“ про стор озна чен во дом (ре ка) при ка зан је и као гра ни ца 
из ме ђу овог и оног све та, и као ме сто на ко ме се де ша ва чу до у ви ду про-
чи шће ња, па се та ко, по ред гра нич ног свој ства, на зна ча ва и лу стра ци о на 
моћ во де. Ба ти наш Дро бац, ко ји је „пре ра та у Си њев цу си ло вао ко зе“, 
„не чо век“, „го ри од зве ри“, по сле про чи шће ња пре ла зи овај гра нич ни 
про стор, од ла зи ле во пре ма во ди, и ти ме у смрт. У на род ној епи ци де сна 
стра на нај че шће при па да Бо жи јој и чи стој си ли, а ле ва де мон ској и не чи-
стој. Сход но то ме, де сна стра на сим бо ли зу је жи вот, а ле ва смрт.6 На ла зе-
ћи се крај во де, у гра нич ном про сто ру, Со фи ја глу ми ка ко би се би спа си-
ла жи вот и ти ме успе ва, на тре ну так, да пре ђе гра ни цу ово зе маљ ског.

У усме ном ства ра ла штву по зна те су ис це ли тељ ске мо ћи во де7, ко-
ја ле чи те шку бо лест. Од ла зак на та кву во ду за чо ве ка је опа сан, јер је 
нај че шће чу ва ју опа сни чу ва ри (ви ди: Бра тић 1993). Со фи јин су срет са 
Дроп цем мо гао би би ти ана ло ган су сре ту во до но ше са де мон ским би-
ћем чу ва рем во де (ви ди: Пе ши кан-Љу шта но вић 2002: 184–190). Со фи ја, 

5  Kao мeстo дoдирa и рaздвajaњa свeтa жи вих и свeтa мр твих вoда пoстajе „пaрaдoксaлнo 
мeстo гдe oни мeђусoбнo oпш тe“ (Eлиjaдe 1986: 63), и зaтo мoгу с људскoг стaнoвишт a имaти и 
пoзитивнo и нeгaтивнo дejствo, мо же би ти нaчeлo и пoдлoга стaвaрaњa и плoднoсти, aли и стихиjа 
кoja „симбoлишe рeгрeсиjу у прaфoрмaлнo“ (Eлиjaдe 1986: 123).

6  У усме ној по е зи ји се ју на ков из бор ли је вог пу та че сто ве зу је за ње го ву смрт.
7  „Бо ло ва ње Мар ка Кра ље ви ћа“ СА НУ II, 61; „Мар ка Кра ље ви ћа пре ва ри ла дје вој ка“ MX 

II, 17;
„Се стра Мар ка Кра ље ви ћа пре ва ри на во ди ју на ке“ MX I, 60 и дру ге.
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игра ју ћи уло гу тра вар ке из Прог на ног кра ља, по пут ју на ки ња из усме не 
по е зи је, са вла да ва де мон ског чу ва ра гра нич ног про сто ра и глу мом (ујед-
но и не све сним ма гиј ским чи ном) спа са ва се бе.

Не сме мо за не ма ри ти ни ми то ло шко зна че ње ви до ве тра ве (ви ди: 
Чај ка но вић 1985), ко ју Со фи ја да ру је Дроп цу:

Со фи ја: Че кај!… По не си ову ви до ву тра ву! Мо жда ће она да ти осве-
тли…

Дро бац: Шта?
Со фи ја: Мо жда ће она да те из ве де…
Дро бац: Ода кле?
Со фи ја: Из тог мра ка! И да те од ве де…
Дро бац: Ку да?
Со фи ја: Не знам!

(Сед ма сли ка, 486)

Со фи ја на пу шта, при зна ју ћи не зна ње, сво ју уло гу оно га ко осве тља-
ва пут, али са мим да ри ва њем тра ве и на го ве шта јем спа са и све тло сти 
ипак пре во ди Дроп ца пре ко гра ни це. По ми шље њу Мир ја не Де те лић, на-
ше мит ске биљ ке, ка ква је и ви до ва тра ва, ле ко ви те су или про сто чу де-
сне, али је за њих бит ни је што оне – по ло ги ци мит ског ми шље ња – не 
при па да ју овом све ту: „Ма где да се чу ва ју – у ра ју, на остр ву или до њем 
све ту – оне су увек де ри ват мит ске пред ста ве о Др ве ту Жи во та или Бе-
смрт но сти ко је не при па да жи вим, смрт ним љу ди ма. Од ла зак по њих увек 
је, у не ку ру ку, ка та ва сис и увек под ра зу ме ва пре лаз пре ко во де и су коб са 
зма јем или зми јом. Во да је, да кле, и са ма – као и би ћа ко ја се за њу ве зу ју 
– гра ни ца ко ја не са мо де ли овај свет од оног, већ и чу ва за бра ње не тај не 
или по све ће ња зна ња од не по све ће них смрт ни ка“ (Де те лић 1992: 94).

На осно ву на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да и Со фи ја и Дро бац у ви-
ше на вра та пре ла зе гра ни цу овог и оног све та. Док Со фи ја успе ва да се 
из оно стра ног вра ти у ре а лан ово зе маљ ски про стор, Дро бац то не мо же 
учи ни ти – за ње га по сто ји по кој, мо жда чак и не ка вр ста ис ку пље ња,8 али 
не и мо гућ ност очи шће ња на овом све ту. Со фи ји спо соб ност пре ла ска 
гра ни це (у мо мен ти ма ка да глу ми, као и у мо мен ти ма ка да да ру је ви до ву 
тра ву и вр ши лу стра ци ју) да је не ка свој ства би ћа по ве ћа не мо ћи – ви ле.9 

8  Кр ва ви тра го ви не ста ју, пре ла зе на дру гог.
9  На осно ву чу де сног Дроп че вог из ле че ња (за њим пре ста ју да оста ју кр ва ви тра го ви) мо-

же мо за кљу чи ти да су или са ма во да, или ви до ва тра ва, или не што у њој (ви ла во да ри ца) има ли 
нат при род ну моћ.
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Као ви ла она би се мо гла са гле да ва ти због по ве за но сти с во дом, због мо-
ћи у ко си, као и због по зна ва ња ле ко ви тих тра ва.

Дро бац не ма мо гућ ност го спо да ре ња про сто ром, ка да јед ном на ру-
ши гра ни цу, он ће за и ста пре ћи на онај свет, и та мо оста ти. Раз ло ге ње го-
ве смр ти мо же мо са гле да ти из ви ше угло ва: про гле дав ши, Дро бац схва та 
сво ју ду хов ну ру жно ћу, са ко јом не мо же ви ше да жи ви; при ли ком об ре-
да лу стра ци је он као жр тву при но си вла сти ти жи вот (то по ста је це на за 
ње го во про чи шће ње)… А мо жда је ода би ра њем ле ве стра не и пре ла ском 
во де, он – у скла ду с тра ди ци о нал ним пред ста ва ма – ода брао смрт? И то 
упра во смрт ве ша њем ка кву је дру ги ма до но сио и за да вао. У ова квој смр-
ти се, у из ве сној ме ри, по но во на го ве шта ва де мон ска при ро да Дроп че ва. 
Зве ро ли ки уби ца, по лу чо век (он пол но оп шти са ов ца ма и су срет са же-
ном је за ње га ко бан), онај ко отва ра ка пи ју смр ти за дру ге, нај зад и сам 
трај но пре ла зи на ону стра ну.

Нат при род не си ле у дра ми

Већ смо на гла си ли да свет фан та стич ног у Шо па ло ви ћи ма асо ци ра 
на усме но пре да ње о та јан стве ној во ди чу де сних свој ста ва, ко ја нај че шће 
има де мон ске чу ва ре и на ко јој се, не рет ко, де ша ва ју ис це ље ња. Та ис-
це ље ња су, сва ка ко, ре зул тат укр шта ја мит ске во де, би ља, као и оно га ко 
оба вља ма гиј ски чин.

Нат при род но у Шо па ло ви ћи ма да то је у об ли ку лу стра тив не во де, 
осо бе ко ја је спо соб на да ту лу стра ци ју из ве де (у усме ној по е зи ји је то 
нај че шће ви ла), као и по сед ну тог, ду хов но обо ле лог, не чи стог, по тен ци-
јал но де мон ског би ћа над ко јим се из вр ша ва об ред. Дро бац, ба ти наш за 
ко јим оста ју кр ва ви тра го ви, у дра ми има све ка рак те ри сти ке де мо на. Ње-
го ву не људ ску при ро ду об ја шња ва ги на:

ги на: Ни је он звер, не го не што го ре од зве ри, не чо век!

(Тре ћа сли ка, 355)

Ње го ва нео бич на по ја ва („упр кос ве ли кој вру ћи ни, об у чен је у сук-
не не чак ши ре и гуњ“), као и чи ње ни ца да се не одва ја од во луј ске жи-
ле ко јом му чи љу де и дро би ко сти, код гра ђа на Ужи ца иза зи ва пре зир и 
страх. Дро бац за сле пље но ужи ва у то ме: „Дро бац: Ба бе се пре да мном 
кр сте, као да сам ико на!“ (Тре ћа сли ка, 352), као и у му че њу љу ди:
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ги на: Не ће да се сми лу је ни ком! 
Ни мла дом, ни ста ром, ни бо ле сном! 
Не ће да се сми лу је ни за па ре! 
Да ва ли су му и злат не са то ве, са мо да не би је, 
ал он зли ко вац не ће ни зла тан сат!

(Тре ћа сли ка, 355)

Он го во ри о сво јим зло де ли ма оду ше вље но и „по је ди но сти сво је је-
зи ве ве шти не опи су је сти хо ви ма“ (Хри стић 1986: 88):

Дро бац: Ни сам ја ко они аген ти, што ту ку, 
ту ку и ту ку, 
па он дак иза ђи и удри по вра ћај! 
Они ту ку и пет, и шес, 
И се дам са ти, по тро ји ца на сме ну, и ни шта! 
Они га ту ку, а он им ћу ти ко кап! 
А дај де ти ње га ме ни на вр таљ, са та,  
па ће му ма ло би ти јед на уста! 
Не зна пре стој ни ку,  
ни аген ти ма не зна, 
ни есе су не зна! 
А да ви диш ка ко код ме не зна!

(Тре ћа сли ка, 387)

У кр ва вим по дру ми ма (ко ји нас упу ћу ју на ње го ву хтон ску при ро ду), 
Дро бац го спо да ри ту ђим веч ним му ка ма, све стан да би се за ро бље ни ци 
пре из па кла из ву кли, не го се спа си ли од ње га. Ме ђу тим, и ова кав не чо век 
до жи вља ва отре жње ње. Од мо мен та ка да угле да Со фи ју, Дро бац ће по че-
ти да до жи вља ва сво ју ме тар мо фо зу:

Дро бац (Со фи ји): Ја сам ју тос и без те тра ве про гле дао!… Ка мо сре ће 
да ни сам!

(…)
Кад сам те ви ђео ју тос… кад ме тво ја ко са ју трос до та кла…

(…)
Као да си ми ски ну ла крв са очи ју!…

(Сед ма сли ка, 478)

Овај не чо век, ко ји ни од че га ни је за зи рао, оста је ска ме њен пред Со-
фи ји ном нео бич ном ле по том. Са мо сво јом по ја вом она успе ва да му ски
не крв са очи ју. И упра во је и та ле по та чи ни по себ ном:
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Бла го је: Пи там се че му ли слу жи то ли ка ле по та! То ни је са мо за то да 
се гр ли…

(Тре ћа си ка, 373)

Од мо мен та ка да сти жу у Ужи це и сме шта ју се у Сим ки ној ку ћи, ко ја 
се на ла зи по ред ре ке, Со фи ја, глу ми ца у љу би ча стом, као да не мо же да 
се одво ји од во де:

Со фи ја: Ја це лог ле та не бих из ла зи ла из во де!… Стал но бих пли ва ла! 
До не ба бих, чи ни ми се, пли ва ла, са мо ка да би се мо гло!

(Тре ћа сли ка, 367)

Ова Со фи ји на „ве за ност“ за во ду, као и ње на нео бич на ле по та, да ју 
јој не ка свој ства мит ског би ћа, она под се ћа на ви лу из усме не по е зи је ко ја 
у во ди ис це љу је, или пак ка жња ва, ју на ке. Ви ла Ра ви јој ла (ка ко ка же ги на 
са под сме хом) сво јом нео бич ном ле по том ути ца ће и на Бла го ја ко ји ће, 
ма кар при вре ме но, пре ста ти да пи је:

ги на (Бла го ју): А он да до шла глу ми ца, ви ла Ра ви јој ла, и фла шу от-
че пи ла!

Бла го је: От че пи ла и осло бо ди ла!

(Ше ста сли ка, 457)

Ме ђу тим, Со фи ја не де лу је на око ли ну са мо сво јом по ја вом. Дро бац 
ће про гле да ти за хва љу ју ћи ње ној ле по ти, али ње го во осло ба ђа ње де мон-
ског (кр ва вих тра го ва) вр ши се тек под ути ца јем лу стра ци о ног об ре да 
ко ји Со фи ја не све сно оба вља у во ди.10 „Со фи ја слич но уче сни ци ма у дро-
ме но ну игра (уло гу тра вар ке из Прог на ног кра ља, али ње на глу ма има све 
од ли ке ри ту ал ног чи на ко ји слу жи спре ча ва њу зла, и у ко ме су емо ци је 
то ли ко ја ке да ства ра лац игру до жи вља ва као ствар ност: ’Со фи ја: глу-
ми ла сам као да је гла ва у пи та њу’) да би одо бро во љи ла чо ве ка ко ји има 
све од ли ке злог ду ха. Ње на глу ма по ста је ма гиј ски чин и она успе ва да 
ода гна зло оли че но у Дроп цу ко ји, пре о бра жен, из вр ши са мо у би ство. С 

10  Мир ја на Де те лић на гла ша ва зна чај во де ко ји се пре све га огле да у ње ним лу стра тив-
ним мо ћи ма, спо соб но сти да чи сти, пе ре и спи ра. „Во да је оба ве зно сред ство очи шће ња у сва-
ком кул ту. И хри шћан ски ри ту а ли кр ште ња и кро пље ња осве ће ном во дом, по на вља ју исту схе му 
очи шће ња пу тем спи ра ња не чи стог и при хва та ња чи стог. Упра во за то што је јед на ко де ло твор на 
у оба ви да, што не ма ко нач ну фор му и што ни јед ном сво јом осо би ном не мо же су ге ри са ти де фи-
ни тив ност и крај, во да на ро чи то до бро сим бо ли зу је иде ју об но ве, ре ге не ра ци је и про ме не, и у том 
свој ству не из о ста ван је еле мент свих об ре да ини ци ја ци је“ (Де те лић 1992: 93).
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дру ге стра не, Дро бац не све сно при ста је на игру, укљу чу је се у њу, и та ко 
по ста је део ма гиј ске пред ста ве“ (Вр ба вац 2005: 84).

Све стан да за ње га не по сто ји ни јед но ме сто где би се са крио („Дро-
бац: Ка кво мје сто? Сте нич њак? Оси њак? гу ји њак? Бу ба шва би њак?“) и 
да за ње га не по сто ји ни ка кво из ба вље ње као ни ис ку пље ње: „Не мо ре 
гу ја да се вра ти у ја је… Ни ваш у гњи ду из ко је је из ми ље ла…“ (Сед ма 
сли ка, 484), Дро бац не на ла зи дру го ре ше ње до од ла зак у смрт:

Сим ка: Оног Дроп ца, ба ти на ша, на шли обе ше ног! 
Обе сио се на Та тин цу о не ку кру шку! 
Јед на ве ли ка је ри ба сма, ра ђа по ва гон! 
Обе сио се оном жи лом ко јом је ту као! 
А у ру ци му на шли ви до ву тра ву!

(Де се та сли ка, 520)

Дро бац се ве ша на исту је ри ба сму на ко ју се обе сио Је врем, ка да је 
Дро бац до ла зио да га хап си. Во луј ском жи лом, ко јом је су дио дру ги ма, он 
пре су ђу је и се би. Ти ме се, у скла ду с на род ним ве ро ва њи ма, вас по ста вља 
на ру ше ни мо рал ни по ре дак све та, по што: „Крв за спа ти не мо же“, а „Ко 
што учи ни, то до че ка“ (Пан тић 1965: 166).

Сим бо лич ност пред ме та
Си мо ви ће ви ју на ци у Шо па ло ви ћи ма жи ве у свом све ту, обе ле же-

ни зна ком ко ји по ста је њи хов жи вот, а ујед но и про клет ство. По је ди ни 
пред ме ти из сва ко днев ног жи во та (ко ри то, др ве ни мач, фла ша) про сто 
„при ра ста ју“ за њих и они јед но став но, ко ли ко год то же ле ли, не мо гу да 
их се осло бо де. Ти пред ме ти, не при мет но, пре ра ста ју у сим бо ле. У пи сму 
Де ја ну Ми ја чу Си мо вић ис ти че да лич но сти у овој дра ми има ју не ки свој 
осо бе ни ко смос: Фи лип по зор ни цу, ги на ко ри то, Бла го је фла шу, Со фи ја 
во ду, или не ки свој по себ ни знак: Со фи ја ко су, Дро бац во луј ску жи лу, 
Фи лип др ве ни мач, и да „не ке од њих тог свог ко смо са, или зна ка ко ји 
га пред ста вља, по ку ша ва ју да се осло бо де, или да га за ме не не чим дру-
гим: Дро бац за бо ра вља во луј ску жи лу и са ња фе ње ре од ти ка ва, Бла го је 
фла шу ба ца у ре ку и ста вља у ре вер ге ор ги ну. На рав но, ни ко од њих не ће 
ус пе ти да про ме ни сво ју суд би ну, и свак ће оста ти на сво ме: Дро бац ће 
се во луј ском жи лом обе си ти, Бла го је ће се опет вра ти ти фла ши, а ги на 
ће, по Је ли са ве ти ним ре чи ма, би ти са хра ње на у ко ри ту“ (Си мо вић 1986: 
81). Упра во ови на гла ше ни пред ме ти (или зна ци ка ко их на зи ва Си мо вић) 
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нај пот пу ни је опи су ју ли ко ве. Они их не од ре ђу ју са мо ти по ло шки као 
пи ја ни цу (Бла го ја), ба ти на ша (Дроп ца), пра љу (ги ну), глум ца (Фи ли па), 
већ и као за то че ни ке, ко ји ма ко ли ко же ле ли да се осло бо де сво јих зна ко-
ва, то не успе ва ју, као да им је жи вот не мо гућ без њих. Дро бац, у јед ном 
мо мен ту, же ли да се осло бо ди во луј ске жи ле, али ујед но зна да у то ме не 
мо же ус пе ти:

Дро бац: Ја и ова жи ла смо ти као вјен ча ни! И пред љу ди ма, и пред 
ико на ма! Не вре ди ни ка да би ру ку са њом осје ко!…

(Сед ма сли ка, 484)

Жи ла је ње го ва не ми нов ност, ње гов ап со лут и је ди на си гур на ствар 
у ње го вом жи во ту – упра во због то га он ре ша ва да се њо ме уби је.

За ги ну је ко ри то чи тав жи вот, оно је за њу, ка ко ка же Си мо вић, и ла-
ђа и оке ан у ко ме су ње не ла ђе по то ну ле („ги на: Ме ни су све ла ђе по то ну-
ле у овом ко ри ту!“) и сан дук у ко ме ће би ти са хра ње на („Је ли са ве та: Њу 
ће са хра ни ти у оном ко ри ту!“). Ван тог ко ри та за ги ну жи вот као да не 
по сто ји, цео жи вот, ка да се су о ча ва са њим, са гле да ва упра во из ко ри та:

ги на: Ни сам ни зна ла да је ов де код нас та ко див но! 
Кад се гле да пре ко овог ко ри та, не би се ре кло!

(Тре ћа сли ка, 371)

По ре чи ма Љу бо ми ра Си мо ви ћа: „Ако по сто је вас кр се ње, па као и 
рај, они за ги ну мо гу да по сто је са мо у том ко ри ту“ (Си мо вић 1986: 82).

Сме ште ност тра ди ци о нал ног чо ве ка у цен тар ко смо са – осо бе на ан-
тро по цен трич ност ар ха ич них пред ста ва о струк ту ри све та, те ана ло ги ја 
ми кро, ме зо и ма кро ко смо са ко ја се у њи ма ус по ста вља (ви ди: Ели ја де 
1986) – код Си мо ви ћа пре ра ста у осо бе ну „ко сми за ци ју“ ма те ри јал ног, у 
за то че ност и спу та ност мо дер ног чо ве ка.11

На гла си ли смо да Си мо вић у дра ми раз ви ја и уни вер зал ну ми те му о 
мо ћи ко се. „По на род ним пред ста ва ма ко са је но си лац ви тал не сна ге, ко ја 
ра сте и по сле чо ве ко ве смр ти и сре ди ште је ње го ве сна ге, на при мер – би-
блиј ског ју на ка Сам со на … Са дру ге стра не, ду га ко са је у сред њем ве ку 
сим бол по хо те, си ре на (во де на би ћа) ко је за во де му шкар це и бун тов ни ка 

11  Са мо по зор ни ца и во да је су до стој не те ап со лу ти за ци је, и ту се ус по ста вља из ве сна 
ду хов на су пер и ор ност Фи ли по вог и Со фи ји ног ли ка, њи хо ви „ко смо си“ ни су са мо при ват ни про-
стор, ни су „миш је ру пе“ по пут про сто ра дру гих.
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Аве са ло ма12 (2. књи га Са му и ло ва, 18), ко ји се због сво је ду ге ко се за пли ће 
у гра ње др ве та, где за тим ви си и би ва уби јен“ (Би дер ман 2004: 167. Ви ди 
и: Ра ден ко вић 2001). Ко са у ми то ло ги ји сим бо ли зу је сна гу и моћ код оба 
по ла, а код же не „ко са је јед но од ње них глав них оруж ја“ (Би дер ман 2004: 
167). И Со фи ји на ко са (као и ги ни но ко ри то, Дроп че ва во луј ска жи ла) не-
при мет но се пре тва ра у сим бол, у овом слу ча ју сим бол мо ћи:

Дро бац (Со фи ји): Ка да ме је тво ја ко са ју трос до та кла… 
Ко да си ми ски ну ла крв са очи ју!

(Сед ма сли ка, 478 )

Ши ша њем Со фи је13, Бла го је, са гру пом гра ђа на, скр на ви искон ску 
моћ ко се и ле по те, па ће, сход но то ме, би ти ка жњен – пре у зе ће Дроп че ве 
кр ва ве тра го ве. Ме ђу тим, Си мо вић се, ка ко то уви ђа Ја сми на Вр ба вац, 
ве што по и гра ва са овим сим бо лом. Со фи ји ну ко су за ме њу је пе ри ка, ко ја 
го то во да јој леп ше сто ји од пра ве ко се. Си мо вић иро ни зу је овај сим бол 
„да би на гла сио оно мо жда, од но сно ве чи ту не си гур ност у исти ни тост 
ис ка за, што ње го ве дра ме и свр ста ва у са вре ме не књи жев не то ко ве у ко-
ји ма до ми ни ра књи жев на игра, ап сурд и не си гур ност у крај њи ис каз. Та-
ко и Со фи ји на за ме на ко се пе ри ком мо же да се ту ма чи и као Си мо ви ћев 
под смех сва ком де фи ни тив ном су ду (’Сим ка: Ова / ко са / вам још бо ље 
сто ји’), под смех ко ји још јед ном на гла ша ва да је исти на о све ту увек 
не у хва тљи ва, бу ду ћи да си му ла ци ја исти не (пе ри ка) у са вре ме ном све ту 
мо же да функ ци о ни ше и као са ма исти на (ко са) … на овом при ме ру се 
гра ни ца из ме ђу илу зи је и ре ал но сти ука зу је као вар љи ва и не стал на ка те-
го ри ја“ (Вр ба вац 2005: 89).

Фи ли пов др ве ни мач по ста је сим бол спа се ња, њи ме Фи лип успе ва 
да до ка же да су и тан ту зи и на цр та не ку ће и др ве ни мач под јед на ко ва жни 
као и пра ви пред ме ти:

Фи лип: И да мо жда не ће те да ка же те да тан ту зи ма не мо же да се пот-
ку пи све док, или су ди ја, или ми ни стар? И да су ду ка ти вред ни ји од тан ту-
за? И да ка ме не ку ће тра ју ду же од на цр та них? И да су од њих си гур ни је? 
И да на цр та на ку ћа ни је пра ва ку ћа?

(Дру га сли ка, 335)

12  Аве са лом је у хри шћан ском ту ма че њу по стао си но ним за Је вре је ко ји су се за пле ли у 
ду гу ко су за блу де.

13  У тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба се че ње ко се жен ског че ља де та ука зи ва ло је или на ко-
ро ту или на сра мо ту и пред ста вља ло је дра сти чан вид ка зне за мо рал не пре кр ша је.
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За Фи ли па др ве ни мач ни је са мо по зо ри шна ре кви зи та већ ствар ни 
пред мет. Бо лу ју ћи од по зо ри шног лу ди ла, Фи лип не успе ва да уочи гра-
ни цу из ме ђу ствар ног и има ги нар ног (по зо ри шног) све та и упра во за то 
и стра да:

Ва си ли је: Ни је то Фи лип по ли цај ци ма при знао да је убио тог окру-
жног на чел ни ка и ње го ву љу бав ни цу – он за њих мо жда ни кад ни је ни 
чуо! – не го је Орест об ја вио гра ђа ни ма Ар го ли де да је убио сво ју мај ку и 
Еги ста!

Је ли са ве та: Ње га је, зна чи, уби ло по зо ри ште?

(Де се та сли ка, 511)

Ва си ли је: Пре ће би ти да се жи вот њим по слу жио и по и грао! А он… 
Нит је он знао ко ју уло гу игра, ни за што, ни у ко јој пред ста ви!

(Де се та сли ка, 513)

Ипак, Фи лип успе ва да др ве ним ма чем спа си Се ку лу. Као што Со-
фи ји пе ри ка још бо ље сто ји од пра ве ко се та ко и Фи ли по ва по зо ри шна 
ре кви зи та мо же да де лу је као пра ви мач или бо ље од ње га. Си мо вић се 
овим сим бо лом (др ве ним ма чем), као и пе ри ком, још јед ном по и грао пој-
мом исти не и си му ла ци је исти не.

Јо ван Хри стић уоча ва да Си мо вић у Шо па ло ви ћи ма уво ди иде ју о 
спа си те љу. „Са Фи ли по вом сце ном Пу ту ју ће по зо ри ште ’Шо па ло вић’ 
пре ста је да бу де са мо дра ма о мо гу ћим од но си ма умет но сти и жи во та, и 
по ста је дра ма о спа си те љу“ (Хри стић 1986: 87). Хри стић да ље упо ре ђу-
је Про сја ка, из Си мо ви ће ве дра ме Чу до у Шар га ну, и Фи ли па уви ђа ју ћи 
слич но сти и бит не раз ли ке ме ђу њи ма. У Шар га ну спа си тељ је гро теск на, 
го то во ко мич на лич ност, „ко ја сво јим ме ша њем у људ ске по сло ве ства ра 
не при ли ке они ма ко ји ма ми сли да чи ни до бро. И у Пу ту ју ћем по зо ри шту 
’Шо па ло вић’ спа си тељ је по ма ло гро теск на, по ма ло ко мич на лич ност, за-
не се њак ко ји је из гу био сва ку ве зу са ствар но шћу, али чи је ме ша ње у 
жи вот успе ва да спа се ско јев ца Се ку лу. Ме ђу тим, док Про сјак све сно ко-
ри сти сво је чу до твор не мо ћи, ве ру ју ћи да њи ма мо же љу ди ма по мо ћи, 
Фи ли пов по сту пак да ле ко је дво сми сле ни ји… Та ко је Про сјак спа си тељ 
ко ји же ли да спа се, али не успе ва; Фи лип је спа си тељ ко ји спа са ва, мо жда 
и не зна ју ћи да спа са ва, али чи ји по сту пак оста је за све за го не тан и дво-
сми слен“ (Хри стић 1986: 87).

Моћ те а тра по твр ђу је се још јед ном – Фи лип спа са ва Се ку лу од смрт-
не ка зне, а Со фи ја га спа са ва од ба ти на ња:
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Сим ка (Со фи ји): Дро бац је ишао за ва ма као оп чи њен, Се ку лу ни је ни 
пип нуо! А по кој ни Фи лип га је спа сао од смрт не ка зне…

(Де се та сли ка, 514)

Пу ту ју ће по зо ри ште „Шо па ло вић“ за у зи ма нај зна чај ни је ме сто у 
драм ском опу су Љу бо ми ра Си мо ви ћа. Ова дра ма је нај у спе ли је Си мо ви-
ће во де ло у ко јем је ја сно ус по ста вио ве зу из ме ђу тра ди ци о нал ног и са-
вре ме ног ства ра ла штва. Ре флек се на род не књи жев но сти и тра ди ци о нал-
не кул ту ре у Шо па ло ви ћи ма уоча ва мо, пре све га, у мит ском гра нич ном 
про сто ру (да том у об ли ку во де и по зо ри шта), еле мен ти ма фан та стич ног 
(кр ва ви тра го ви, као и не ста ја ње истих) и нат при род них си ла (ви ле и де-
мо на) ко је се ја вља ју у дра ми. Уни вер зал ну ми те му о мо ћи ко се Си мо вић 
у Шо па ло ви ћи ма до не кле ре се ман ти зу је да ју ћи јој зна че ње жен ске мо ћи 
за во ђе ња. Исто вре ме но, осо бе ним за го не та њем сми сла тра ди ци о нал них 
сим бо ла и ми те ма, ну ђе њем (и на ме та њем) њи хо вог по тен ци јал но ви ше-
стру ког ту ма че ња – Си мо вић гра ди су ге стив ну и естет ски моћ ну ви ше-
знач ност свог де ла чи ме се, та ко ђе, пру жа мо гућ ност ви ше стру ког, ра зно-
вр сног, па и зна чењ ски про тив реч ног жи во та.
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Bi lja na V. Jo va no vić

RE FLEC TI ONS OF ORAL PO E TRY AND TRA DI TI O NAL CUL TU RE IN THE 
DRA MA TRA VEL LINg THE A TRE “Šo PA Lo VIć“ BY LJU BO MIR SI MO vIć

Sum mary

The aim of in ve sti ga tion in this ar tic le was to de ter mi ne the ex tent to which Lju-
bo mir Si mo vić used folk cre a ti vity and tra di tion – to de ter mi ne works, mo tifs, the mes 
and non-ver bal mo dels of tra di ti o nal cul tu re which tran spo se in Si mo vić’s dra ma Tra
vel ling “The a tre Šo pa lo vić“, as well as tran spo si tion pro ce du res li ke de-se man ti sa tion, 
re-se man ti sa tion and tra di ti o nal forms and the pre sen ce or ab sen ce of iro ni cal dis tan ce 
to wards them. On the ba sis of the con duc ted re se arch we can con clu de that the wri ter in 
many ways ab sor bed in spi ra tion from folk li te ra tu re and tra di ti o nal cul tu re, both in the 
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cho i ce of co lo ur, the mes, mo tifs and in the sha ping of spa ce, ti me and a de ep me a ning of 
dra ma.

Tra vel ling The a tre “Šo pa lo vić“ oc cu pi es the most im por tant pla ce in the dra ma tic 
opus of Lju bo mir Si mo vić. This dra ma is the most suc cessful work of Si mo vić, in which 
the po et cle arly esta blis hed a link bet we en tra di ti o nal and con tem po rary cre a ti vity. Re-
flec ti ons of folk li te ra tu re and tra di ti o nal cul tu re in Tra vel ling The a tre “Šo pa lo vić“ can 
be no ti ced pri ma rily in the mythi cal bor der area gi ven in the form of wa ter and the a tre. 
Such a mythi cal spa ce al so in clu des the su per na tu ral po wers, as well as be ings with su-
per na tu ral abi li ti es. They mostly oc cur as me di a tors – tho se who are on the bor der and 
can com mu ni ca te with the up per-lo wer world. In the Tra vel ling The a tre “Šo pa lo vić“ in 
the dra ma Exi led King So fia plays the ro le of a girl who can heal pe o ple and she has the 
cha rac te ri stics of a wa ter fa iry. Ho we ver, tho se he a lings are the re sult of cros sing the 
mythi cal wa ter, plants and the one who per forms the act of ma gic. The re fo re, the su per-
na tu ral in Tra vel ling The a tre “Šo pa lo vić“ is gi ven in the form of lu stra ti ve wa ter, the 
form of a per son who is able to per form the lu stra tion (in folk po e try it is mostly a fa iry) 
as well as the pos ses sed, spi ri tu ally di se a sed, im pu re and po ten ti ally de mo nic cre a tu res 
over whom the ri te is be ing exe cu ted. The su per na tu ral or the ele ments of the fan ta stic 
can al so be no ti ced in the bloody tra ils, as well as the ir di sap pe a ran ce af ter the ini ti a tion. 
The uni ver sal mythe me of ha ir – po wer in dra ma, is par ti ally re-se man ti sed by Si mo vić, 
who gi ves it the me a ning of wo men’s po wer of se duc tion.

Ho we ver, we can con clu de that, with all the vi si ble links and re flec ti ons of oral li te-
ra tu re and folk tra di tion, the wri ter ac hi e ves a full auto nomy in his dra ma. Si mo vić ta kes 
so me of the ele ments of oral li te ra tu re and tra di ti o nal cul tu re and tran sforms them so they 
fit in to the ir own po e tic lan gu a ge. At the sa me ti me, by lo o king in to me a ning of tra di ti o-
nal symbols and mythe mes, of fe ring (and im po sing) the ir po ten ti ally mul ti ple in ter pre ta-
ti ons, Si mo vić bu ilt an est he ti cally po wer ful and sug ge sti ve am bi gu ity of his work, which 
al so be ars the pos si bi lity of the mul ti ple, di ver se, even con tra dic tory me a ning of li fe.

This is how the cre a ti ve re la ti on ship with tra di tion is esta blis hed and the works of 
the past and the va lue system wit hin which they oc cur be co me, abo ve all, the ba sis for the 
de ve lop ment of the self-be ing, an in di vi dual and ori gi nal mo dern po e tic lan gu a ge.

Key words: spa ce, the po wer of the the a tre, su per na tu ral po wers (fa i ri es, de mons), 
symbo lic.
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томислав Иричанин

НУШИЋ И гОгОЉ

СА ЖЕ ТАК: Циљ овог члан ка је да по ка же ко ји прин цип Ну шић при ме-
њу је у кре а ци ји фор ме и ко ли ко му је у то ме би ла од по мо ћи го го ље ва ко ме ди-
ја Ре ви зор. Ни сам се упу штао у де таљ ну ана ли зу са др жа ја и ли ко ва, же лео сам 
да се за др жим са мо на јед ном пи та њу, на то ме ка ко Ну шић об ли ку је фор му 
сво јих нај зна чај ни јих ко ме ди ја осла ња ју ћи се на го го љев мо дел ком по зи ци је, 
о че му до са да ни је пи са но у на шој кри ти ци. По ка зао сам да је Ну шић у свим 
овим ко ме ди ја ма при ме њи вао го го љев прин цип па ра док сал ног си жеа, али то 
ни је чи нио ме ха нич ки већ ства ра лач ки, по ла зе ћи од кон крет не исто риј ске си-
ту а ци је ср би јан ског дру штва, и ре ша ва ју ћи по ста вље ни про блем увек на свој 
ори ги на лан – ну ши ћев ски – на чин. Нај зад, ис та као сам да је Ну шић усва ја ју ћи 
го го љев мо дел ком по зи ци је до вео сво је нај зна чај ни је ко ме ди је до пот пу ног 
са вр шен ства.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ко ме ди о гра фи ја, Ну шић, го гољ, Ре ви зор, На род ни по
сла ник, Сум њи во ли це, Ожа ло шће на по ро ди ца, Го спо ђа ми ни стар ка, Др, По
кој ник.

У пред го во ру сво је ко ме ди је Сум њи во ли це, Бра ни слав Ну шић ће ис та-
ћи да је ути цај Ни ко ла ја го го ља на срп ску књи жев ност 80-их го ди на XIX ве-
ка био огро ман, по чев од Ми ло ва на гли ши ћа па на да ље, и да се ни он ни ка ко 
ни је мо гао из ву ћи ис под та ко сна жног де ло ва ња. До да ће још да је све ко ме-
ди је 80-их го ди на пи сао под не по сред ним ути ца јем ко ме ди је Ре ви зор ко ја је 
би ла оми ље на лек ти ра це ло куп не књи жев не омла ди не и на ко ју нај ви ше и 
под се ћа ње го во Сум њи во ли це, пре све га због са ти рич не кри ти ке би ро кра ти-
је ко ја је би ла слич на ру ској би ро кра ти ји, а ко ју је го гољ та ко не ми ло срд но 
исме ја вао у сво јој ко ме ди ји.

Ну шић је и сам осе ћао да ко ме ди ја на ра ви, ка кву је он же лео да пи ше, 
и за ко ју му је жи вот пру жао оби ље ма те ри ја ла, ка ко је сам го во рио, не мо же 
да има онај об лик ка кав су има ле Сте ри ји не ко ме ди је, јер, упра во, то оби ље 
ма те ри ја ла ни је мо гло да се сме сти у ону фор му (ко ме ди ју ка рак те ра) ка кву 
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су има ле ко ме ди је про све ти тељ ског ти па. И ка да се на шао пред ди ле мом ко-
јим пу тем да кре не у кре а ци ји фор ме, по ја вио се го гољ са сво јим Ре ви зо ром. 
Оду ше вљен Ре ви зо ром, кре нуо је пу тем ко ји је тра си рао ве ли ки го гољ. 

го гољ је от крио да ко ме ди ја на ра ви мо ра да бу де за сно ва на на дру штве-
но ре ле вант ном и ори ги нал ном си жеу са ка рак те ри ма (ти по ви ма) као пред-
став ни ци ма од ре ђе них сло је ва и гру па, као и из ра за вре ме на и сре ди не у 
ко јој жи ве и де ла ју. Ка рак те ри ни су ка ри ка ту рал не ма ске, већ жи ве, пу но-
крв не лич но сти са ја сно из ра же ним ин ди ви ду ал ним осо би на ма. Рад ња мо ра 
да обу  хва ти сва ли ца без из у зет ка, да се за пле те са ма од се бе у за јед нич ки 
чвор и ка да јед ном до би је по чет но убр за ње, раз ви ја се по за ко ни ма ди на-
мич ке сти хи је но ше на уну тра шњом сцен ском енер ги јом. го гољ, да кле, из 
драм ског де ла из ба цу је сва ку су бјек тив ност, сва ко упли та ње пи сца у жи вот 
сво јих ју на ка. Ње гов основ ни став је да сво је иде је и ми сли пи сац мо ра да 
ова пло ти у жи вој и ди на мич кој сцен ској рад њи. Не сме да по сто ји ни јед на 
ре пли ка ко ја се не укла па у зби ва ње, а ко ја до ла зи спо ља као пи шче ва по-
шта па ли ца или ко мен тар.1 

Мо же се ре ћи да је Ну шић у пот пу но сти сле дио ове го го ље ве прин ци-
пе и да ни у јед ној од сво јих зна чај них ко ме ди ја ни је од њих од сту пио. Био 
је то ли ко убе ђен да је то је ди ни и пра ви пут ко јим он као ко ме ди о граф мо ра 
да иде да је си же сво је дру ге ко ме ди је Сум њи во ли це фор мал но по и сто ве тио 
са си же ом Ре ви зо ра и у ру ко пи су ста вио под на слов „го го љи ја да у два чи-
на“. Ну шић ће се ових го го ље вих прин ци па не са мо до след но при др жа ва ти 
то ком сво је књи жев не де лат но сти, већ ће се тру ди ти да их из ко ме ди је у ко-
ме ди ју уса вр ша ва. Ка ко је он то чи нио и по сти зао по ка за ће мо на ње го вим 
нај зна чај ни јим ко ме ди ја ма. 

Ну шић је већ био упо знат са са др жи ном Ре ви зо ра ка да је на пи сао сво ју 
пр ву ко ме ди ју На род ни по сла ник, јер је ова го го ље ва ко ме ди ја 70-их го ди на 
би ла пре ве де на, штам па на у ча со пи су и игра на на сце ни На род ног по зо ри-
шта у Бе о гра ду. Ме ђу тим, На род ни по сла ник ни по из бо ру те ме ни по об ра ди 
ни ма ло не ли чи на Ре ви зо ра. Ну шић је из ван ред но уочио јед ну ка рак те ри-
стич ну по ја ву ср би јан ског дру штва то га вре ме на, по ку шај да се у окви ру 
ап со лу ти стич ког ре жи ма уве де пар ла мен тар на де мо кра ти ја и то са на ро дом 
још увек не до вољ но по ли тич ки зре лим и обра зо ва ним. Он је са из ван ред ним 
мај стор ством исме јао та кав је дан по ку шај.

1  го гољ је оштро кри ти ко вао сво је прет ход ни ке Фон ви зи на и гри бо је до ва ко ји су у ко ме-
ди ја ма Ма ло лет ник и те шко па мет ном уве ли по зи тив не ли ко ве као гла сно го вор ни ке соп стве них 
иде ја и ста во ва. О то ме де таљ ни је ви де ти чла нак: Т. Ири ча нин, Го го љев дра ма тур шки прин цип. 
– Сце на, год. 21, св. 6, 1985, стр. 89–94.
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Но, без об зи ра што је те ма На род ног по сла ни ка раз ли чи та од те ме 
Ре ви зо ра, мно ги еле мен ти го го ље ве по е ти ке мо гу ов де ја сно да се уоче. 
Ту не ми сли мо са мо на по сту пак у ка ри ки ра њу ли ко ва (ка рак те ро ло шко-
-пси хо ло шка хи пер бо ли за ци ја не га тив них осо би на), што је еви дент но и у 
јед ној и у дру гој ко ме ди ји, већ пре све га у на чи ну ком по но ва ња си жеа и 
ства ра њу це ло ви те струк ту ре. И код го го ља, и код Ну ши ћа, си же се са -
сто ји од јед не си ту а ци је ко ја је дру штве но ве о ма зна чај на; код го го ља то 
је анег дот ска си ту а ци ја из не над ног до ла ска ре ви зо ра, а код Ну ши ћа си ту-
а ци ја у ко јој је дан по лу пи смен тр го вац по же ли да бу де на род ни по сла ник 
и та ко до спе у вр хо ве вла сти. Као што ви ди мо, Ну ши ће ва си туа ци ја за-
сно ва на је на па ра док су (по лу пи смен чо век хо ће да бу де вр хов на власт и 
упра вља на ро дом), као што је и го го ље ва анег до та па ра док сал ног ка рак-
те ра (чи нов ни ци схва те јед ног про би све та за ва жну лич ност). Це ло куп на 
рад ња и јед не и дру ге ко ме ди је за сни ва се на раз ре ша ва њу то га па ра док са 
с ци љем да се исме је не га тив на по ја ва. У раз ви ја њу и раз ре ша ва њу па-
ра док сал не рад ње (си ту а ци је) уче ству ју сва ли ца без из у зет ка и то је не-
што што је Ну шић ап со лут но усво јио од го го ља. Ну шић је схва тио да без 
јед не та кве па ра док сал не си ту а ци је ни је мо гућ на ни за ни мљи ва сцен ска 
игра, ни са ти рич но-ху мо ри стич ни то нус ко ме ди је, тј. ху мо ри стич но-са-
ти рич но раз ре ше ње па ра док са све до нео че ки ва ног и ефект ног ка тар зич-
ног за вр шет ка. У На род ном по сла ни ку Ну шић не ће ус пе ти да од пр вог 
мо мен та (пр ве ре пли ке или пр ве сце не) за пле те рад њу и са мим тим ди-
на ми зи ра зби ва ње. По треб но му је ви ше од по ло ви не пр вог чи на, ко ли ко 
тра је екс по зи ци ја, да би до шао до сце не ка да Је врем Про кић из ја вљу је да 
хо ће да бу де вла дин кан ди дат за на род ног по сла ни ка, чи ме рад ња на гло 
до би ја ди на мич но уну тар ње убр за ње. Тек од овог мо мен та Ну шић у пот-
пу но сти усва ја го го љев ди на мич ки прин цип, тј. да се рад ња ди на мич ки 
раз ви ја са мо за хва љу ју ћи стра сти ма, же ља ма, на ме ра ма глав не лич но-
сти, али и свих оних ко ји уче ству ју у зби ва њу. У овој ко ме ди ји Ну шић ће 
уве сти и па ра лел ну рад њу чи ји ће но си лац би ти опо зи ци о ни кан ди дат, 
адво кат Ив ко вић, да кле обра зо ван чо век, као пан дан по лу пи сме ном вла-
ди ном кан ди да ту Ј. Про ки ћу. Овом при ли ком Ну шић де ли мич но од сту па 
од го го ље вог прин ци па је дин стве ног анег дот ског си жеа и рад ња ће се 
са да раз ви ја ти на су ко бу ова два ли ка. Ипак, он нај ви ше про сто ра по-
све ћу је исме ва њу вла ди ног кан ди да та и све га што се пле те око ње га, а 
нај пре по ква ре ну и ко рум пи ра ну власт, та ко да опо зи ци ја слу жи ви ше 
де гра да ци ји по ро ка, не го афир ма ци ји по зи тив ног прин ци па. У фи на лу, 
Ну шић ће, ипак, по ми ри ти власт и опо зи ци ју и та ко ис та ћи пре ва гу по-
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зи тив ног над не га тив ним на че лом што је, опет, од сту па ње од го го ље вог 
мо де ла. Па ипак је гло бал ни ути сак ко ме ди је да се исме је по рок, а не да 
се ис так не по зи ти ван дру штве ни иде ал, јер је кон цен тра ци ја Ну ши ће ве 
са ти рич не ми сли на Ј. Про ки ћу као но си о цу по ро ка и он то ме под ре ђу је 
струк ту ру ко ме ди је.

Пр ва Ну ши ће ва ко ме ди ја На род ни по сла ник по ка за ла је да је Ну шић 
усво јио онај пут ко јим дру штве на ко ме ди ја мо ра да иде, а ко ји је тра си рао 
ве ли ки го гољ. Еле мен ти то га пу та, ко је је Ну шић при ме нио у овој ко ме ди ји, 
је су сле де ћи:

1. Те ма ко ме ди је је са вре ме на и со ци јал но зна чај на по ја ва.
2. Си же је за сно ван на не кој па ра док сал ној си ту а ци ји.
3. Ли ко ви су пу но крв ни со ци јал но-пси хо ло шки ти по ви, а не фар сич-

не ма ске.
4. Рад ња об у хва та сва ли ца без из у зет ка и раз ви ја се за хва љу ју ћи 

стра сти ма глав не лич но сти, а он да и оста лих ко ји сви за јед нич ки ак тив но 
уче ству ју у зби ва њу.

5. Не га тив не осо би не ли ко ва су хи пер бо ли зо ва не до ка ри ка ту ре.
6. Па ра док сал на си ту а ци ја се раз ре ша ва по ра зом глав не лич но сти 

(или ви ше њих), чи ме се по сти же са ти рич но или ху мо ри стич но деј ство.
Све на ве де не еле мен те Ну шић ће при ме ни ти и у сле де ћој ко ме ди ји 

Сум њи во ли це, али ће до да ти и не ке но ве, и то ће га још ви ше при бли жи ти 
ве ли ком го го љу. На ме сто па ра док са ко ји ства ра јед на лич ност (Је врем Про-
кић), ов де има мо гло бал ну па ра док сал ну си ту а ци ју (по ли цај ци на ив ног мла-
ди ћа схва те као ан ти др жав ну опа сну лич ност) ко ја об у хва та сва ли ца и што 
знат но про ши ру је идеј ни и ми са о ни хо ри зонт де ла. Ну шић бу квал но пре -
узи ма ше му Ре ви зо ра у ком по зи ци ји си жеа, али је ис пу ња ва са свим дру гим 
са др жа јем. Рад ња се за пли ће од пр вог мо мен та „це ло куп ном сво јом ма сом“, 
ка ко сли ко ви то ка же го гољ, и од мах до би ја ди на мич ко сти хиј ско убр за ње и 
та ко тра је све до мо мен та рас пле та. Ну шић, чак, узи ма и ме ха ни зам за пле та 
и рас пле та од Ре ви зо ра (по мо ћу пи са ма). Нај зад, есте тич ки до жи вљај и јед не 
и дру ге ко ме ди је је иден ти чан. Ми при су ству је мо зби ва њу ко је је ап сурд но, 
јер про та го ни сти ко ме ди је же ле да се до мог ну не че га не по сто је ћег и сво јим 
по роч ним стра сти ма ср ља ју у ка та стро фу. Ми се слат ко сме је мо и ру га мо за-
јед но са пи сцем њи хо вим на стра но сти ма, те жња ма и на ме ра ма и ужи ва мо у 
оче ки ва њу њи хо ве ко нач не про па сти.

Сум њи во ли це је ко ме ди ја у ко јој Ну шић по ка зу је ве ли ко мај стор ство 
у ди на мич ком раз во ју рад ње, бу квал но од пр ве ре пли ке па до ко нач не ка-
та стро фе. Као и у Ре ви зо ру, све лич но сти су об у зе те не ком сле пом сти хи-
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јом да оства ре соп стве не на ме ре; не га тив не – да ухва те не што не по сто је-
ће (сум њи во ли це), по зи тив не – да за до во ље сво је ин тим не же ље (Ан ђа, 
Ма ри ца). У по ве зи ва њу и пре пли та њу ова два мо мен та Ну шић по сти же 
са вр ше но је дин ство, та ко да оно по зи тив но, ко је ина че код го го ља не по-
сто ји, не са мо да не ре ме ти склад ност ком по зи ци је већ се из ван ред но укла-
па у оп шту за ми сао (до при но си да се же шће исме је по рок) и без ко је ни је 
мо гу ћан ни ефек тан за вр ше так. Ну шић ни је упао у зам ку да по зи тив ним 
лич но сти ма дâ не ку кри тич ку функ ци ју у од но су на не га тив не, по што би 
у том слу ча ју це ло ви та струк ту ра до би ла кон флик тан при звук и та ко по-
ре ме ти ла го го љев ски прин цип ком по зи ци је ко ји се за сни ва, као што зна-
мо, на раз ре ша ва њу анег дот ског па ра док са. Ну ши ће ве по зи тив не лич-
но сти па сив не су у идеј ном и естет ском сми слу, ни су но си о ци ни ка квих 
про грам ских на че ла ко ја би би ла су прот ност све му не га тив ном што се 
под вр га ва кри ти ци, већ су ту са мо да по ве жу зби ва ње и до ве ду га до за вр-
шет ка, као и да кроз чи тав раз вој рад ње не пре кид но по ја ча ва ју са ти рич но- 
-ху мо ри стич ки ефе кат. Ни у оста лим сво јим зна чај ним ко ме ди ја ма по зи тив-
не лич но сти не ће има ти не ку ак тив ну функ ци ју, већ ће би ти ту са мо да упот-
пу не сцен ску сли ку ти ме што ће би ти ка ри ке у скло пу це ли не (адво кат и ћер-
ка Да ни ца у Ожа ло шће ној по ро ди ци, Жив ки на ћер ка Да ра и муж ми ни стар 
у Го спо ђи ми ни стар ки, Не ми ца Кла ра и про фе сор у Др, ин же њер Ма рић у 
По кој ни ку). У Ожа ло шће ној по ро ди ци до дат на функ ци ја адво ка та и Да ни це 
је да још ви ше про ду бе дво ли чан ка рак тер нај не га тив ни јих ли ко ва – Ага то-
на и ве чи тог сту ден та Ми ће. Ин же њер Ма рић у По кој ни ку та ко ђе је па сив на 
фи гу ра иако је spi ri tus mo vens це ло куп не ком по зи ци је. Ме ђу тим, он не чи ни 
ни шта да се су прот ста ви пљач ка ши ма сво јих до ба ра, и за то рад ња не ма кон-
флик тан ка рак тер и не раз ви ја се на тој осно ви, већ се раз ви ја по анег дот ском 
прин ци пу, тј. по прин ци пу раз ре ша ва ња јед не анег дот ско-па ра док сал не си-
ту а ци је, у овом слу ча ју си ту а ци је „по кој ни ка“ (гру па пљач ка ша се по ве зу је 
и до го ва ра ка ко да оза ко ни оно што је при гра би ла).

Из прет ход но из ло же ног мо же се ви де ти ка ко је Ну шић у сво јим ко ме-
ди ја ма прак тич но при ме њи вао го го љев ски прин цип струк ту ри са ња си жеа и 
ства ра ња це ло ви те фор ме. Ну шић је увек по ла зио од јед не из у зет не или па-
ра док сал не си ту а ци је (код го го ља анег дот ске) ко ја је би ла око сни ца рад ње 
и ди на ми ке раз во ја. Ну шић је, чак, от крио и не што но во – да у рад њу уве де 
и по зи тив не ли ко ве, а да не од сту пи од го го љев ског прин ци па струк ту ре си-
жеа, што је на пред по ка за но.

Мај стор ство ком по зи ци је Ну шић је, мо жда, нај бо ље по ка зао у ко ме ди ји 
Ожа ло шће на по ро ди ца. Ну шић је ус пео да без ика квог за пле та је дан ба на-
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лан са др жај учи ни ди на мич ним и сцен ски за ни мљи вим. То је по сти гао не 
са мо за хва љу ју ћи свом да ру да про на ла зи све но ве и но ве де та ље у де фи ни-
са њу ка рак те ра и њи хо вих ме ђу соб них од но са, већ и ти ме што је све де ло ве 
ко ме ди је та ко хар мо нич но по ве зао да спон та но те же од ре ђе ном ци љу, по сле 
че га до ла зи до ефект ног за вр шет ка.

У Ожа ло шће ној по ро ди ци не по сто ји ни ка кав спољ ни чи ни лац као по-
кре тач рад ње. Све по ти че из ну тра, из пси хо ло шког са ста ва ли ко ва. Рад ња се 
раз ви ја за хва љу ју ћи стра сти ма, су ко би ма и сва ђа ма по хлеп них ћиф ти ко ји 
оче ку ју до би так од на сле ђа и не пре кид но се пре пи ру и ме ђу соб но гло же ко 
тре ба да узме нај ве ћи део. А ка да се уве ре да ни су до би ли ни шта, он да се 
ба ца ју др вљем и ка ме њем на по кој ни ка и ле пе му нај по грд ни је епи те те. И 
то би био сав са др жај ове ко ме ди је. Али, шта је Ну шић од то га на пра вио? 
Ка ква га ле ри ја жи во пи сних ли ко ва, ка ква про ме на рас по ло же ња уну тар њих 
са мих, ка кве јар ке и ра зно вр сне сце не бо га те асо ци ја ци ја ма на ни штав ност и 
пре вр тљи вост људ ске при ро де и то све та ко хар мо нич но и склад но по ве за но 
да не ма ни јед ног де та ља ко ји штр чи, та ко да све рав но мер но те че као рав-
ни чар ска ре ка си гур но се кре ћу ћи пре ма од ре ђе ном ци љу. И ка да је из гле да-
ло да је ко ме ди ја го то ва, да ви ше не ма шта да се ка же, та мо где би је сва ко 
дру ги за вр шио, Ну шић иде да ље. У по след њих не ко ли ко сце на он по ка зу је 
ка ко је људ ско ли це мер ство, пре вр тљи вост и при ла го дљи вост, људ ска хље
ста ков шти на2, ов де у ли ку Ага то на, без гра нич на и ве чи то жи ва у чо ве ку. 
И он хо ће да ту нај го ру цр ту чо ве ко вог ка рак те ра, то ка ме ле он ство3 људ ске 
при ро де до ве де до крај ње кон се квен це, до ла жи. Због то га го го љев ском сли-
ком за вр ша ва ко ме ди ју. Ага тон бе стид но ла же, по сле че га до ла зи не ма сце-
на. И на је дан пут, сви про та го ни сти су за не ме ли; јед ни, мо жда, од то га што 
су по ве ро ва ли, а дру ги ужа сну ти ве ли чи ном ла жи. У сва ком слу ча ју, она има 
сво је уну тар ње пси хо ло шко оправ да ње.

Ну ши ће ва не ма сце на не ма тај оп сег и кри тич ку ду би ну ко ју има го го ље-
ва у Ре ви зо ру. Али, и она ка жња ва, до ду ше бла же, по ро ке ово га све та као што 
су по хле па, ли це мер ство и лаж. Што је нај ва жни је, до те сли ке до ла зи се по-
сте пе ним хо дом, склад ним, ре кли би смо, му зич ким рит мом и ње го вим стал-
ним и рав но мер ним по ја ча ва њем, без ма ка квих ско ко ва и на глих из не на ђе ња. 

2  Хље ста ков шти на, ко ва ни ца, пре ма глав ној лич но сти Хље ста ко ву из ко ме ди је Ре ви зор. 
Озна ча ва чо ве ка ко ји бр зо пре ла зи из јед ног пси хо ло шког ста ња у дру го и хи тро се при ла го ђа ва 
сва кој но во на ста лој си ту а ци ји.

3  Ка ме ле он ство, пре ма Че хо вље вој при чи „Ка ме ле он“. По гр дан на зив за чо ве ка ко ји стал-
но ме ња ста во ве, при че му су по то њи пот пу но су прот ни прет ход ним.
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Ожа ло шће на по ро ди ца је ве ли ко Ну ши ће во мај стор ство у ко јем је спо јио жи-
вот ну увер љи вост, бли ста ву ду хо ви тост и са вр ше ну ар ти фи ци јел ност.4

Ну шић је знао да без ди на мич ког раз во ја рад ње не мо же би ти ни ка кве 
за ни мљи ве сцен ске игре. Ну ши ћу ни ка да ни је би ло до вољ но игре на сце ни, 
и он ће, за то, про на ла зи ти та кав па ра док са лан си же ко ји ће по тен ци јал но 
но си ти у се би ве ли ке мо гућ но сти ме та фо рич ко-асо ци ја тив не сцен ске ди на-
ми ке. У ко ме ди ја ма ко је смо на пред ана ли зи ра ли, та кву ди на ми ку је ства рао 
на ба зи те жњи и на ме ра глав них про та го ни ста, не ких сле пих стра сти ко је 
их на гло об у зму и гу ра ју у ка та стро фу. У ко ме ди ја ма Го спо ђа ми ни стар ка и 
Др рад ња се та ко ђе за пли ће и до би ја по чет но убр за ње за хва љу ју ћи стра сти-
ма глав них лич но сти. Али, Ну шић ће у ове две ко ме ди је уне ти и је дан но ви 
струк ту рал ни еле ме нат, а то је ин три га. У ко ме ди ји Го спо ђа ми ни стар ка све 
се за хук та ва од мо мен та ка да Жив ка са зна да је по ста ла ми ни стар ка. Ма ни ја 
ве ли чи не за вла да Жив ки ним ка рак те ром и та ди вља страст по ре ме ти све у 
по ро ди ци ства ра ју ћи ат мос фе ру лу ди ла. Лу ди ло иде та ко да ле ко да она пле-
те ин три гу ка ко би оте ра ла зе та, ина че не рад ни ка и ва га бун да, а ћер ку уда ла 
за дру гог, ве о ма ва жног чо ве ка. На Жив ки ну ин три гу, зет од го ва ра кон тра-
ин три гом и са да ће сце на по ста ти по при ште уз бур ка них стра сти два не при-
ја те ља ко ји плам те мр жњом. Ну ши ћу, на рав но, ни је би ла на ме ра да ство ри 
ин три гу ко ја би би ла са ма се би циљ, тј. ка ко би што ви ше за плео рад њу и 
раз и грао сце ну, већ да Жив ку обру ка пред све том, спу сти је на зе мљу, на ру га 
се ма ни ји ве ли чи не јед не про сте, при ми тив не и нео бра зо ва не же не. Ну шић 
је на шао нај бо љи на чин да то по стиг не та ко што је у рад њу увео ин три гу.

У ко ме ди ји Др има мо струк ту ру слич ну оној у Го спо ђи ми ни стар ки. 
Чи тав га ли ма ти јас до га ђа ја и сцен ску збр ку ства ра са мо је дан чо век, тр го вац 
Жи во та Цви јо вић, ко ји по сва ку це ну хо ће да свом си ну, лен чу ги и па ра зи-
ту, при ба ви ди пло му док то ра фи ло зо фи је. Због то га он ства ра ин три гу та ко 
што у ино стран ство ша ље јед ног спо соб ног али си ро ма шног мла ди ћа, ко ји 
ће под име ном ње го вог си на за вр ши ти фи ло зо фи ју и до не ти та ко же ље ну 
ди пло му. Ин три га, на рав но, не ће ус пе ти и сви пла но ви на до буд ног тр гов ца 
ће про па сти, а он и ње гов по ду хват ће би ти исме ја ни. Ме ђу тим, у раз ре ша-
ва њу ове па ра док сал не ин три ге то ком раз во ја рад ње Ну шић ће уне ти мно го 
во двиљ ских еле ме на та та ко да ће му би ти ва жни је да за пли ће и рас пли ће 

4  го гољ је зах те вао да драм ска иде ја на ђе сво је ова пло ће ње не са мо у фа бу ли, си ту а ци ја ма 
и ли ко ви ма, већ и у рит му, у му зич кој ор ке стра ци ји тек ста. „Не ма ве ћег уз бу ђе ња ко је у чо ве ку 
мо же да иза зо ве јед на дра ма, не го кад осе ти са вр шен склад свих ње них де ло ва што је до та да мо-
гао да чу је са мо у јед ном сим фо ниј ском ор ке стру...“, пи сао је го гољ (иза бра на ме ста из пре пи ске 
с при ја те љи ма, 1847. год.). Ми слим да је ову го го ље ву ми сао Ну шић сјај но ова пло тио у Ожа ло
шће ној по ро ди ци.
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сцен ске си ту а ци је, не го да ка ри ка ту рал но бо ји ли ко ве, у че му је, ина че, по-
ка зао ве ли ко мај стор ство. Ну шић је био у при ли ци да са ти рич но об ра ди ову 
те му, јер је она сво јом основ ном за ми сли то омо гу ћа ва ла, и та ко се же сто ко 
на ру га и по ро ди ца ма и дру штву у це ли ни у ко ме су мо гућ не та кве на ка рад не 
по ја ве. Ну шић се, пак, за до во љио ти ме да на пра ви је дан бри љан тан во двиљ 
у ко ме су ли ко ви ви ше ка ри ка ту рал но ски ци ра ни, не го пси хо ло шки ожи вље-
ни и про ду бље ни. Па ипак је ова по ја ва ка ри ка ту рал но не ги ра на и као та кву 
је тре ба схва ти ти и ре жиј ски ин тер пре ти ра ти.

И у дра ми По кој ник Ну шић ко ри сти ин три гу као до дат но сред ство у 
раз ре ша ва њу кон флик та. У овој ко ме ди ји си ту а ци ја „по кој ни ка“ по слу жи-
ће пи сцу да раз об ли чи гру пу гра ђа на, ло по ва и пре ва ра на та, ко ји раз бој-
нич ки, до го ле ко же, огло бе свог „мр твог ро ђа ка“. Је дан му узме има ње, 
дру ги пре от ме же ну, тре ћи укра де на уч ни рад, че твр ти се кри во за ку не. И 
та гру па не са ве сних гра ђа на на ђе се у чу ду ка да ви ди да се по ја вио чо век 
за ко га су ми сли ли да је мр тав. И са да ће се рад ња раз ви ја ти та ко што ће 
се ова гру па не мо рал них пљач ка ша ор га ни зо ва ти, до го ва ра ти и пра ви ти 
пла но ве (пле сти мре жу у спре зи са др жа вом) ка ко би се осло бо ди ла „по-
кој ни ка“ и за др жа ла све оно што је не за ко ни то при гра би ла да би му, на 
кра ју, под мет ну ла ин три гу да је ан ти др жав ни еле мент и оте ра ла га ван зе-
мље. По ред ово га, у овој ко ме ди ји по сто ји још јед но и зна чај но од сту па ње 
од го го ље вог мо де ла. На и ме, у Ре ви зо ру, као и у свим ко ме ди ја ма ко је су 
по ме ну те, па ра док сал на рад ња раз ре ша ва се на ко ми чан на чин. Лич но сти, 
но си о ци по ро ка, то ком раз во ја рад ње, ка ри ки ра не су, из врг ну те ру глу, чи-
ме пи сац за у зи ма став, не ги ра од ре ђе ну со ци јал но не га тив ну по ја ву. У овој 
ко ме ди ји Ну шић се кло ни не са мо ка ри ка ту ре, већ и са ти ре. Ну шић при ка-
зу је гру пу опа сних љу ди, спрем них на сва ки зло чин, и ту не ма ме ста ру га-
њу (из у зе так је кри во клет ник Ан та). Ну шић је по во ка ци ји ко ме ди о граф, 
та ко да ће на по чет ку (нај пре у пр вом чи ну) би ти ко ми ке, али ка ко се рад ња 
бу де раз ви ја ла ко мич ни то но ви ће се гу би ти и ли ко ви и је зик ко јим го во ре 
би ће све озбиљ ни ји, да би за вр шна сце на до би ла дра ма ти чан тон. Ви ди мо 
да је Ну шић па ра док сал ну рад њу раз ре шио дра ма тич но, а не ко мич но, као 
што је то у Ре ви зо ру и у ње го вим прет ход ним ко ме ди ја ма. Не га ци ја по ро ка, 
да кле, има ће дра ма ти чан на бој у чи јој осно ви је мо рал на осу да.

Као што ви ди мо, Ну шић се ни је дог мат ски кру то др жао го го ље вог 
мо де ла. Он га је ве што при ла го ђа вао оном си жеу ко ји је про ис ти цао из 
од ре ђе не со ци јал не и исто риј ске си ту а ци је. Нај ве ћи успех по сти зао је он-
да ка да је при ме њи вао го го љев прин цип са мо ра звит ка рад ње, тј. рад ње 
ко ја спон та но про ис ти че из ка рак тер но-пси хо ло шких осо би на свих ли-
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ко ва у де лу. Та мо где тај прин цип ни је био во де ћи, гу би ла се спон та ност 
у раз вит ку рад ње и струк ту ра се за сни ва ла на ба зи јед не те зе (Ми стер 
до лар, Свет, Ујеж, Бе о град не кад и сад).5

Сна га Ну ши ће вог та лен та ис по љи ла се у про на ла же њу ори ги нал ног 
си жеа ко ји има сво ју дру штве ну ре ле вант ност, као и у спо соб но сти да си-
же ди на мич ки раз ви ја и до ве де га до за вр шне кри тич ке по ен те.

Ну шић је не пре кид но те жио да уса вр ша ва свој ства ра лач ки по сту-
пак по ку ша ва ју ћи да бу де што кри тич ни ји пре ма дру штве ним по ја ва ма. 
То му је нај ви ше ус пе ло у По кој ни ку, по след њој за вр ше ној ко ме ди ји. По-
ка за ло се и овом при ли ком да са мо кри тич ка ми сао, пра вил но усме ре на 
и до след но спро ве де на, да је чвр сту, је згро ви ту и хар мо нич ну струк ту ру, 
упра во она кву ка кву је зах те вао и ве ли ки го гољ, и ко ју је до са вр шен ства 
до вео у Ре ви зо ру. И у то ме ви ди мо нај ве ћу го го ље ву за слу гу у фор ми ра-
њу Ну ши ћа као вр сног ко ме ди о гра фа.

To mi slav Iri ča nin 

NU ŠIć AND GO GOL

Sum mary 

Nu šić is by far the most fre qu ently per for med wri ter on our sta ges, all the mo re so not 
only be ca u se he was able to por tray cha rac ters and si tu a ti ons in a vi vid and pla stic man ner, 
but al so be ca u se he co uld ma ke the ac tion in te re sting, full of turns and sur pri ses. For Nu šić the 
the a ter was a ga me and a way to use an in te re sting sta ge event to vo i ce so me im por tant truths 
of li fe and so ci ety. This co uld not be do ne if the dra ma was not ba sed on an ori gi nal story and 
if the story was not ba sed on a li fe pa ra dox (the Go gol Prin ci ple). Nu šić was re stless in the qu-
est for fin ding and ma king up ever new to pics and ide as. His most sig ni fi cant co me di es, which 
are men ti o ned in this pa per, are the best pro of of that. They are ori gi nal not only in the ir ba sic 
idea but al so in a who le ran ge of de ta ils (cha rac ters and si tu a ti ons). Al ways be ing ori gi nal, 
fin ding new forms of ex pres si on, that was Nu šić’s mot to. (On his desk af ter his de ath many 
sketches we re fo und with dif fe rent ide as for new co me di es.) His in ven ti ve ness in fin ding new 
and ori gi nal si tu a ti ons in li fe and tur ning them in to li te rary sto ri es pa ved the path for the the a-
ter that wo uld be not only so ci ally event ful, but al so al ways new, ori gi nal and en ter ta i ning.

5  У Ми сте ру до ла ру те за је да бо га та па ра зит ска кла са це ни љу де са мо по то ме ко ли ко им 
је нов ча ник те жак, док је пра ви жи вот за сно ван на тру до љу би вом ра ду и љу ба ви, у Ује жу да је 
же ни ме сто у ку ћи а не у јав ним по сло ви ма, у Све ту и Бе о гра ду не кад и сад да но во вре ме ру ши 
ста ре иди лич не па три јар хал не вред но сти, итд.
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Весна Крчмар

МЛАДЕН ЛЕСКОВАЦ – ПОЗОРИШНИ КРИТИЧАР

Поводом двадесет година од смрти (1990–2010)

СА ЖЕ ТАК: Мла ден Ле ско вац је био је ви ше стру ко ве зан за по зо ри ште, 
пр во као пре во ди лац драм ских тек сто ва са фран цу ског. По себ но су зна чај ни 
ње го ви пре во ди Мо ли је ра: Дон Жу ан, Жорж Дан ден, Гра ђа нин пле мић, али и 
Го спо ђа Бо ва ри г. Фло бе ра у дра ма ти за ци ји г. Ба ти ја. О по зо ри шту је оста ло 
ви ше тек сто ва, пр вен стве но по зо ри шних кри ти ка (шест), исто риј ских тек сто-
ва, при год них тек сто ва. Пи ше о ауто гра фу де ла Ј. Сте ри је По по ви ћа – По ми
ре ње, Ре то ри ка. С по себ ном си сте ма тич но шћу, ис трај но шћу и пре ци зно шћу 
ис тра жу је по зо ри шно де ло Ла зе Ко сти ћа. О по је ди ним сег мен ти ма по зо ри-
шне це ли не, као што је, ре ци мо, пу бли ка, пи ше ле пе при че. Код по зо ри шних 
кри ти ка је по себ но зна чај но да су пи са не с мно го љу ба ви за са му пред ста-
ву, са за вид ном оба ве ште но шћу о ре пер то а р ској ори јен та ци ји. Сва ки по зо ри-
шни де таљ по сма тра се уну тар по зо ри шне це ли не – пред ста ве. Пр ву кри ти ку 
об ја вио је 1936. у ли сту Дан о Кр ле жи ној пред ста ви У аго ни ји, а по след њу 
1951. Без кри ви це кри ви и Ду бро вач ка три ло ги ја на Су сре ту про фе си о нал них 
по зо ри шта Вој во ди не. Из ме ђу су кри ти ке о пред ста ви Ма ти 1945, још је дан 
фе сти вал и Ви шњик и Ожа ло шће на по ро ди ца, као и го сто ва ње Ма ке дон ског 
на род ног те а тра 1948.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Мла ден Ле ско вац, пре во ди лац, Мо ли јер, по зо ри шна 
кри ти ка, ре то ри ка, Јо ван Сте ри ја По по вић, Ла за Ко стић.

Про шле го ди не на вр ши ло се два де сет го ди на од смр ти Мла де на Ле-
сков ца (1904–1990), јед ног од на ших нај плод ни јих књи жев ни ка, про фе-
со ра, исто ри ча ра књи жев но сти, пре во ди ла ца, по зо ри шних кри ти ча ра… 
Ве о ма је ши рок ра спон ње го вог ин те ре со ва ња, али у сфе ри мо га ин те-
ре со ва ња је ње го во де ло ва ње ве за но за по зо ри ште. И оно је би ло ве о ма 
ра зно вр сно.

UDC 821.163.41.09 Leskovac M.
               792(497.11)(091)
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При ка зи
У Ле то пи су Ма ти це срп ске пи ше о Сте ри ји ном ауто гра фу По ми ре

ње. Об ја ви ли су не по зна ту јед но чи ну ко ме ди ју Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. 
Про на ђен је ру ко пис ма лог ко ма да ко ји се на ла зи у Ма ти ци срп ској, где 
се чу ва ју сви пре о ста ли ру ко пи си пр вог зна чај ног ко ме ди о гра фа. „Уоста-
лом, при оце ни ове ма ле ко ме ди ји це не тре ба би ти су ви ше строг пре ма 
ње но ме пи сцу; у сва ком слу ча ју не стро жи но што је пре ма њој био сâм 
пи сац. Ва ља да кле има ти на уму да је она, ова ква ка ква је, на пи са на још 
1830, а Сте ри ја је ни кад ни је об ја вио.

Де ло оди ста ни је мно го зна чај но: па ипак, за про у ча ва ње пи сца твр
ди це, По кон ди ре не ти кве и Ро до љу ба ца ни ова ква сит на ствар ни је за од-
ба ци ва ње“.1 Сле ди пре ци зан опис са мог ру ко пи са, ко ли ко стра ни ца има, 
ка кве мар ги не. На гла ша ва да је у По ми ре њу Сте ри ја из вео на сце ну две 
го ро пад не же не пред сме те ну фи гу ру не ве шта адво ка та. Но во је у ко-
ме ди ји не же не-сва ђа ли це, Ани ца Ву ле ти на и ње на су сет ка Фе ма, не го 
адво кат Пе трић, јер је о адво ка ти ма Сте ри ја пи сао ре ла тив но ма ло.

 Ве ли кој те ми на ше драм ске књи жев но сти и ње го вом зна ча ју за наш 
ре пер то ар – Јо ва ну Сте ри ји По по ви ћу, вра ћа се 17. ма ја 1950. у Вр шцу, 
на за јед нич ком књи жев ном ве че ру срп ских, ма ђар ских и ру мун ских пи-
са ца, чла но ва Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је. За ни мљи во је ко ли ко је тај 
ње гов текст Наш на ци о нал ни ре пер то ар и Јо ван Ст. По по вић ак ту е лан и 
да нас, оди ше све жи ном, а свог ауто ра пред ста вља као вр сног по зна ва о ца 
на ше по зо ри шне про шло сти.

 По ла зна те за му је да се ве ли ки пи сац ниг де и ни ка да не ја вља са-
свим из не бу ха. Ка да се та кав пи сац осмо три осве тљен и епо хом ко ја му 
је прет хо ди ла, у њој се уоча ва ју „мно ге, не рет ко и све бит ни је цр те ко је га 
де тер ми ни шу и прет ска зу ју, час је два слу тљи вим час чуј ни је под ву че ним 
на го ве шта њи ма“.2

Сма тра да је из вор на на ци о нал на дра ма на ше но ве књи жев но сти 
у пр вој фа зи сво га раз вит ка кре ну ла ра но и енер гич но. Јо ва на Сте ри ју 
По по ви ћа по сма тра као пра вог оца на шем по зо ри шту, јер се за ло жио да 
ство ри ре пер то ар. За на ше по зо ри ште је учи нио „оно о че му до ње га код 
нас ни ко ни је смео ни да са ња а не са мо да то ни ко ни је мо гао да оства-
ри: унео је у ње га жи вот и исти ну, мно го про сто ра и раз ма ка дру штве ног 

1  „По ми ре ње“ Јо ва на Ст. По по ви ћа. – Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 125, св. 4, књ. 364, 
Но ви Сад 1949, 296–302.

2  Мла ден Ле ско вац, Наш на ци о нал ни ре пер то ар и Јо ван Ст. По по вић, у: На на шој по стој
би ни, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1951, 163–174.
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и исто риј ског, и сун ца и ва зду ха, и у то ли кој ме ри, да је у ње га сце на на 
да ска ма не јед ном би ла не по сре дан на ста вак и умет но шћу пре о бра же ни 
за кљу чак оно га што се де ша ва на ули ци, у на шим ку ћа ма, у нај при сни-
јој и нај ду бљој утро би на ше га та да шњег дру штва“.3 И оно што је упут но 
за да на шње чел ни ке Сте ри ји ног по зор ја је ње го ва сле де ћа кон ста та ци ја: 
„Ре пер то ар на ше га по зо ри шта мо ра има ту на шу бо ју и кус, на шом по-
зор ни цом мо ра ју ко ра ча ти на ши љу ди, они исти од ко јих смо се ма ло час 
рас та ли на ули ци, са ко ји ма ће мо по но во на ста ви ти ма ло час пре ки ну ти 
раз го вор, знао да по зо ри шни ди ја лог мо ра би ти на ста вак оних пре ки ну-
тих у на шим до мо ви ма. Он је знао да је за да так по зо ри шта: сли ка ти сво је 
вре ме, а кроз епо ху сли ка ти чо ве ка, по стој би ну, на род“.4

Је дан од по след њих тек сто ва ко ји се од но се на по зо ри шно де ло ва-
ње је сте крат ка ре цен зи ја за Ре то ри ку Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. И у том 
крат ком тек сту до ла зе до из ра жа ја све осо би не ње го ва на чи на пи са ња. Ту 
су ја сно ћа, пре ци зност, са же тост основ не осо би не.

„У Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске на ла зи се до да нас још не-
штам пан рад Јо ва на Сте ри је По по ви ћа под на сло вом Ре то ри ка. Ру ко пис 
је ауто граф. Тај до ста обим ни и са ве сно ра ђе ни рад Сте ри јин ва жан је не 
са мо за бо ље по зна ва ње и пот пу ни ју оце ну Сте ри ји на на став нич ког ра да, 
не го, ско ро, исто то ли ко, и за пре ци зни ју пред ста ву о ње го вим те о риј-
ским схва та њи ма и књи жев но сти. Ве се ли но ва ни је ула зи ла у оце ну сло-
же них те о риј ских пи та ња ни ти је ис тра жи ва ла из во ре Сте ри ји них та квих 
по гле да, не го се огра ни чи ла на ужи за да так: да Сте ри јин ру ко пис об ја ви. 
Она је по сао при пре ме за штам пу ово га ру ко пи са оба ви ла са свом по-
треб ном са ве сно шћу и акри би јом, та ко да ће ово ње но из да ње Сте ри ји не 
Ре то ри ке од са да у пот пу но сти мо ћи за ме ни ти ауто граф, и та ко ко ри сно 
по слу жи ти за по треб на да ља ис пи ти ва ња.

Сто га пред ла жем да се овај рад Иван ке В. Ве се ли нов штам па без 
ика кве из ме не“.5

Текст вре дан по зо ри шне па жње је сте ре цен зи ја док тор ске те зе о Јо-
ва ну Ђор ђе ви ћу Бо жи да ра Ко ва че ка. У јед ном сег мен ту те ана ли зе, го-
во ре ћи о вр ли на ма пи са ња мла дог на уч ни ка, из ра жа ва сво је књи жев не 
по сту ла те: „Сво јом сту ди јом о Ђор ђе ви ћу Ко ва чек је, нај зад, по ка зао да 
је до ра стао и ства ри ни ма ло ла кој: ње го во де ло, са не ми ло ра зно род ним 
Ђор ђе ви ће вим те ма ма без јед ног ис так ну тог ли те рар ног сре ди шта, ипак 

3  Исто.
4  Исто.
5  СА НУ, Гла сник, књ. XXIv, св. 1, ја ну ар–јун 1972, Бе о град 1973.
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је из вр сна це ли на, ко ја се др жи сви ма сво јим мно го број ним по је ди но сти-
ма. Уоп ште, док се чи та Ко ва че ко ва рас пра ва, не пре ста но се осе ћа да иза 
ње сто је ду ге го ди не стр пљи вог, си сте мат ског, не ле пом жур бом не ре ме-
ће ног, пи па вог и ис трај ног, и баш за то по у зда ним ре зул та ти ма на гра ђе ног 
ра да. Ко ва чек има сми сла за не на ме тљи во и дис крет но сли ка ње сре ди не, 
ат мос фе ре, пор тре та, иако у сво јој сту ди ји ни је ишао ни ка да у јев ти но 
ли те ра ту ри са ње ро ман си ра них би о гра фи ја, увек уз др жан али не и нео се
тљив за ху мор и ка рак тер јед не сце не“.6

По зо ри шна кри ти ка
Као по зо ри шни кри ти чар Мла ден Ле ско вац се по ја вљу је пр во у ли-

сту Дан. Јед на од по чет них кри ти ка би ла је ве за на за пред ста ву У аго ни ји 
Ми ро сла ва Кр ле же. У пр вом де лу кри ти ке да та је ана ли за и про це на Кр-
ле жи ног књи жев ног де ла – пред ло шка пред ста ве. Из у зе тан је по зна ва лац 
мо дер не драм ске књи жев но сти али и сти ла Ми ро сла ва Кр ле же. Сле ди, 
по том, па не ги рик о са мом из во ђе њу: „Пред ста ва У аго ни ји у На род ном 
по зо ри шту, а у ре жи ји г. Тан хо фе ра, би ла је чи тав ма ли до га ђај. … би ло 
је на гла ше но при су ство сти ла, чвр сте, режиjске ло ги ке“. И сле ди ана ли за 
глу мач ки оства ре ња: „глу мач ко ве че при па да ло је гђи Кос (Ла у ра Лен-
бах), и с раз ло гом, њен дру ги чин, ина че та ко опа сан, био је ре мек-де ло 
глу мач ке игре, са вла да но до сит ни ца, до ап со лут не илу зи је …

Те шку уло гу ба ро на Лен ба ха играо је г. Пе три чић, и са раз ло гом је 
био то пло по здра вљен, он је од ли чан глу мац, сва ка ко је дан од оних на ко-
је На род но по зо ри ште мо же да бу де по но си то“.7

И на кра ју све за слу ге за „нај зад, ова квог Кр ле жу“ при па да ју ре ди-
те љу То ми сла ву Тан хо фе ру. У Ле сков че вој пр вој кри ти ци об у хва ће не су 
све ком по нен те пред ста ве: од тек ста, пре ко глу мач ких оства ре ња, сце но-
граф ских ви зи ја ује ди ње них до бром ре ди тељ ском ру ком.

Већ на осно ву пр ве об ја вље не кри ти ке и ње не ана ли зе мо же се оста-
ти упи тан над тврд њом проф. Пе тра Мар ја но ви ћа у од лом ку Ин тер ме цо: 
по зо ри шна кри ти ка и жур на ли сти ка и СНП у сту ди ји о ре жи ји у СНП: 
„док су по зо ри шне кри ти ке ко је су вр ло рет ко пи са ли књи жев ни ци од 
угле да би ле без де таљ ни јих те а тар ских ана ли за (Мла ден Ле ско вац, Бо-
шко Пе тро вић, Бог дан Чи плић)“.8

6  Док тор ска те за о Јо ва ну Ђор ђе ви ћу, из књи ге Мла де на Ле сков ца Из срп ске књи жев но
сти I, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1968, 342–351 /кур зив В. К./.

7  У аго ни ји. – Дан, бр. 294, Но ви Сад, 18. де цем бар 1936. 
8  Спо ме ни ца. Срп ско на род но по зо ри ште 1861–1986, Но ви Сад 1986, 335. 
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По сле Дру гог свет ског ра та кри ти ке ко је пи ше Мла ден Ле ско вац об-
ја вљу ју се у Сло бод ној Вој во ди ни и у На шој сце ни. Не по сред но по сле 
ра та, пи сао је јед ну од пр вих кри ти ка и то за пред ста ву Ма ти Ка ре ла 
Ча пе ка. Пр во нас вр ло по е тич но уво ди у ат мос фе ру пи шче ве до мо ви не. 
„Од мно гих асо ци ја ци ја у ве зи са Ка ро лом Ча пе ком, нај ве ћим књи жев ни-
ком ма са ри ков ске Че хо сло вач ке, да нас је нај ак ту ел ни ја ми сао на ње го ву 
тра гич ну смрт у де цем бру 1939, из гле да ло је у том тре нут ку да са њи ме 
и у ње му уми ре и ње го ва зе мља. Ча пек је био де мо крат и ин ди ви ду а лист, 
до бар Чех и вр ло кул ту ран ко смо по лит, из ра ђен умет ник и вр ло са ве стан 
но ви нар, ко ји је нај ви ше ве ро вао у оно што би се у јед ном са же том реч ју 
нај пре мо гло на зва ти Евро пом…“.9 Из ат мос фе ре пи шче ве пре ла зи се на 
ат мос фе ру пред ста ве, ко ли ко је та пред ста ва „би ла то пла, дра ма тич на, 
пу на елек три ци те та, као ни јед на ово се зон ска, би ло је пра ве по зо ри шне 
и жи вот не ат мос фе ре и на пе то сти. То су осе ти ли и глум ци, то је осе ћа ла 
и пу бли ка. А сву да, у сва кој ре чи, у ва зду ху се осе ћао Ча пек, пе сник и чо-
век. До бри су би ли на ши глум ци си ноћ. Ле по се осе ти ло да и њих но си 
ова те ма, та ко ин тим но и чи сто. Ра хе ла Фе ра ри (Мај ка) до ми ни ра ла је с 
раз ло гом“.10 И ова по зо ри шна кри ти ка је за о кру же на це ли на ат мос фе ре 
пи шче ве до мо ви не, и ат мос фе ра пред ста ве је осми шљен оквир у ко ји се 
укла па ју глу ма, ре жи ја, сце но гра фи ја.

Као кри ти чар ко ји пра ти по зо ри шна оства ре ња нај ста ри јег про фе си-
о нал ног те а тра, Мла ден Ле ско вац пи ше по сле за вр ше ног Че твр тог фе
сти ва ла на род них по зо ри шта Вој во ди не у Зре ња ни ну. Вој во ђан ско на-
род но по зо ри ште пред ста ви ло се са две драм ске и две опер ске пред ста ве 
у окви ру ко јих је при ка за на и јед на ба лет ска пред ста ва. Сма тра да је до-
бро што се на ово го ди шњем фе сти ва лу Вој во ђан ско на род но по зо ри ште 
по ја ви ло са два „ко ма да у сти лу и ду ху, по умет нич ким и дру штве ним 
тен ден ци ја ма и уну тра шњем скло пу та ко раз ли чи та као што је Че хо вљев 
Ви шњик и Ну ши ће ва Ожа ло шће на по ро ди ца; ма ње је до бро, за пра во је 
ве ли ко зло, што у ту ма че њу та два ко ме ди о граф ска сти ла та ко раз ли чи тих 
ко ме ди о гра фа глав на сце на Вој во ди не ни је би ла до след но пра вед на ни-
ти да ла њи хов до крај њих мо гу ћих на по ра под јед на ко узо рит умет нич ки 
сцен ски при каз“11. Из бо ром та ко раз ли чи тих де ла има ло је ис пит ну при-
ли ку да по ка же ко ли ки је ра спон њи хо вих при ка зи вач ких мо гућ но сти. У 

9  „Ма ти“ Ка ре ла Ча пе ка. – Сло бод на Вој во ди на, Но ви Сад, 14. април 1945.
10  Исто.
11  Ну ши ће ва „Ожа ло шће на по ро ди ца“ и Че хо вљев „Ви шњик“ у пред ста ва ма 

Вој во ђан ског на род ног по зо ри шта. – На ша сце на, год. Iv, бр. 2–3, Но ви Сад, 1. ју ла 
1950. 
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јед ном де лу ана ли зи ра Ну ши ћев дра ма тур шки пред ло жак за пред ста ву. 
Ре ди тељ Ра до слав Ве снић по ку шао је да Ну ши ћа „осве жи и уз диг не од 
тра ди ци о нал них на сла га про вин циј ских по зо ри шних ка лу па“.12 Сле ди, 
по том, ана ли за глу мач ких оства ре ња: Ду ша на Жи во ти ћа, Бран ка Та ти ћа, 
Љу би це Ра ва си…

Сле де ћег да на, ка да се ди гла за ве са Ви шњи ка, при зор је био дру га-
чи ји. „Био је то не сум њив, чак ве лик умет нич ки успех“.13 Ис ти че да су се 
сви тру ди ли да до при не су ле по ти те све ча но сти, сви су би ли „бо љи од се-
бе са мих“.14 Вр ло отво ре на ана ли за глу мач ких оства ре ња, по ре ђе ња. По-
себ но хва ли Ла за ра Ла за ре ви ћа у уло зи Фир са, за тим Љу би цу Се ку лић у 
уло зи Вар је. Сма тра да је „из вр сно схва ти ла Че хо вље ву ми сао“.15 На исту 
ра ван ста вља и глу мач ко оства ре ње Мир ја не Ко џић у уло зи Шар ло те. Ме-
ђу мла ђим глум ци ма по хва лио је Ре на ту Ул ман ски у уло зи Ање. По себ но 
из не на ђе ње му је Ми лан То шић ко ји је Ло па хи на оства рио са до ста све-
жи не и сна ге. Под ву као је успех Љу би це Ра ва си у уло зи Ра њев ске и то 
по сма тра по сле ду ге ана ли зе као зна чај ну сте пе ни цу у ње ном глу мач ком 
ра ду и раз во ју. Те жак за да так имао је, по ми шље њу кри ти ча ра, Љу би ша 
Или чић, „глу мац од ис ку ства, ру ти не и кул ту ре“.16

Хва ли, на кра ју, Ра ки ти на ко ји је ре жи јом Ви шњи ка по твр дио сво је 
ду бо ко по зна ва ње че хо вљев ске дра ма тур ги је. На овој пред ста ви нај бо ље 
се по ка за ло ко ли ко је Ра ки тин „још увек ка дар да бу де учи тељ и ту мач не 
са мо на шој умет но сти жељ ној по зо ри шној пу бли ци, не го и на шим глум-
ци ма, па и оним нај и стак ну ти јим, а не на по след њем ме сту и на шем ма-
лом ре ди тељ ском ка дру“.17

На при ме ру при ка за пред ста ва Вој во ђан ског на род ног по зо ри шта на 
Че твр том су сре ту вој во ђан ских по зо ри шта по ка за ло се с ко ли ко па жње 
Мла ден Ле ско вац као по зо ри шни кри ти чар при сту па ана ли зи глу мач ких 
оства ре ња.

И сле де ће го ди не Ле ско вац пра ти оства ре ња Вој во ђан ског на род ног 
по зо ри шта, на Пе том фе сти ва лу у Сом бо ру – Без кри ви це кри ви Остров-
ског 5. ју на и 6. ју на Ду бро вач ка три ло ги ја Вој но ви ће ва. У увод ном де лу 
има кри ти чан од нос пре ма ре пер то а ру Вој во ђан ског на род ног по зо ри шта 

12  Исто.
13  Исто.
14  Исто.
15  Исто.
16  Исто.
17  Исто.
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ко је се кре ће „су ви ше ута ба ним пу те ви ма“.18 Ис ти че да „на ши ре пер то-
а ри не ма ју ма ште, да ха и ви ди ка“.19 Ка да го во ри о по зо ри шти ма, има на 
уму њи хо ву ди дак тич ну уло гу, јер „за да так по зо ри шта је сте и мо ра оста-
ти да бу де вас пи тач, све стран и не мир но ра до знао, да из бо ру ре пер то а ра 
при ла зи с мно го ви ше сме ло сти и идеј не ши ри не, ин си сти ра ју ћи та ко ђе, 
и све ви ше, и на са вре ме ним оства ре њи ма“.20 У из бо ру стра них ко ма да 
тај кри те ри јум би тре ба ло да бу де по себ но ви сок. Ну жно и осет но би се 
мо рао спу шта ти код са вре ме них до ма ћих оства ре ња. Сáмо оства ре ње Без 
кри ви це кри ви пр во по сма тра у кон тек сту це ло куп ног ре пер то а ра.

У кри ти ци о пред ста ви Без кри ви це кри ви на гла ша ва да је то био 
успех не пи сца не го раз и гра них глу ма ца и ре ди те ља Ра ки ти на, „мај сто ра 
за ру ску дра ма тур ги ју“.21 На гла ша ва да је Ра ки тин ре ди тељ „ин ту и ци-
је ко ли ко и еру ди ци је, за љу бљен у по ма ло и гро теск ну ру ску те ле сност 
оно ли ко ко ли ко и у њи хо ве гро зо те и сен ти мен та ли зме жи вот не и ми са-
о не“.22 Сма тра да је Ра ки тин дао жи ву и ра до сну пред ста ву не ка да шњег 
ру ског жи во та.

Јо ван Ко њо вић ства ра пред ста ву Ду бро вач ка три ло ги ја Иве Вој но-
ви ћа из у зет ном пре ци зно шћу сво је ре ди тељ ске за ми сли, чи сто том из-
во ђе ња и до след ном ис трај но шћу. Као по себ ну вред ност ис ти че то што 
је осе тио про блем го вор ног тек ста. Је зич ки је пред ста ва би ла „пот пу но 
са вла да на“. Он при ме ћу је не ке ома шке ко је су се до го ди ле на сом бор-
ској пред ста ви. По се бан ли чан тон тра жи у из два ја њу глу ма ца: Слав ке 
То шић, Со фи је Пе рић Не шић и Мир ја не Ко џић. По ми ње и дру га ле па 
оства ре ња. На та ра ци – ис ти че и ана ли зи ра глум це Љу би шу Или чи ћа, 
Ол гу Жи во тић, Бран ка Та ти ћа.

Овај текст је вре дан, ако не са мо по ана ли зи ре ди тељ ског и глу мач-
ког ра да, а оно из над све га, по про роч кој оце ни и про це ни за глум ца Сте-
ва на Ша ла ји ћа. „Мла ди Сте ван Ша ла јић као Не зна мов имао је тре ну та
ка са свим сна жних; не мо же би ти ни ка кве сум ње: тај глу мац ће да ле ко 
до те ра ти.“23

Као по зо ри шни кри ти чар Мла ден Ле ско вац је по ка зао да је кри ти-
чар ко ји во ли пред ста ву, по зо ри ште и глум це. Без об зи ра на тач ност или 

18  Вој во ђан ско на род но по зо ри ште на Пе том фе сти ва лу у Сом бо ру. – На ша сце на, год. v, 
бр. 13, Но ви Сад, 15. ју ли 1951, 2. 

19  Исто.
20  Исто.
21  Исто.
22  Исто.
23  Исто.
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не тач ност по је ди них ње го вих ста во ва у ве зи са по зо ри штем, био је пра-
во осве же ње и, оно што је још ва жни је, био је ко рак у бор би за ства ра ње 
здра ве по зо ри шне кри ти ке ко јој ни у ком слу ча ју не би сме ла да не до ста је 
по треб на људ ска љу бав пре ма по зо ри шном оства ре њу, лич но сти или до-
га ђа ју о ко ме пи ше.

О Ла зи Ко сти ћу као по зо ри шном кри ти ча ру
Мла ден Ле ско вац је из у зе тан по зна ва лац по зо ри шног де ло ва ња Ла зе 

Ко сти ћа. При пре мио је за књи гу све ње го ве по зо ри шне кри ти ке ко је су 
би ле штам па не под ра зним псе у до ни ми ма. Ка да је пи сао о Ла зи Ко сти ћу 
у По ли ти ци 1967, ис та као је Ко сти ће во схва та ње пре ма ко јем се у по-
зо ри шним кри ти ка ма усред сре ђу је на пу бли ку, глум ца и пи сца (пре во
ди о ца та ко ђе). То се мо же узе ти и као Ле сков че во по и ма ње по зо ри шне 
кри ти ке. Ва ља на гла си ти уло гу пре во ди о ца. По и сто ве ћи ва ње зна ча ја пи-
сца и пре во ди о ца је не што што је део по зо ри шног ства ра ла штва Мла де на 
Ле сков ца, ко ји је зна ча јан део жи во та по све тио пре во ди лач ком ра ду, са 
фран цу ског је зи ка. Исти на, у кри ти ка ма о пред ста ва ма у ко ји ма је Мла-
ден Ле ско вац био пре во ди лац, ни је по ме нут. До го ди ло се то са мо у два 
слу ча ја, али то ви ше го во ри о на шој по зо ри шној кри ти ци.

Ка да пи ше о Ла зи Ко сти ћу као по зо ри шном кри ти ча ру, ис ти че да је 
то „до ба док ре ди тељ још ни је по стао све мо гу ћи дик та тор по зор ни це и 
док је на ша сце но гра фи ја би ла у по во ју, дру го и ви ше ни је мо гао.

го во рио је да кле и о пу бли ци. О њој, да нас и већ по о дав но, не ка зу је 
ни ко ни шта. У Ко сти ће во до ба ме ђу тим, из гле да, би ло је то не из бе жно. 
Он је чак то чи нио стра сни је и ан га жо ва ни је но ико од ње го вих са вре-
ме ни ка: по зо ри ште је за ње га без ма ло ко ли ко умет нич ка, то ли ко и по ли-
тич ка аре на“.24 Же лео је да га за во ли и ћиф та и кал фа, и гра ђа нин, да се 
пре ми јер ско уз бу ђе ње иза ку ли са пре не се у пар тер и на га ле ри ју „у не из-
ме ње ном ин тен зи те ту и та ко сли је у је дан је дин ствен до жи вљај ве шти не. 
(Та реч, ве шти на, за ње га зна чи: нај ве ћа умет нич ка сен за ци ја, вр ху нац 
мо гућ но га.)“.25 Да ље го во ри о Ко сти ће вом схва та њу по зо ри шне кри ти ке.

го во рио је о глум цу као глав ној лич но сти у по зо ри шту. Увек је био 
пун при мед би, упо зо ре ња. Сва ка му је при мед ба би ла на ме сту. „Текст зна 
на па мет: спре ман, са че ку је глум ца на кри ви на ма; ни шта му не ће опро-

24  Ла за Ко стић по зо ри шни кри ти чар / Све стран и не пре вар љив ана ли ти чар ду
хов ног ста ња срп ског дру штва пре 100 го ди на. – По ли ти ка, бр. 19247, год. LXIv, Бе о-
град, 7. мај 1967, 18.

25  Исто.
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сти ти, али ни ка да ус кра ти ти ве нац (све у ње га по грч ки). Не пре ста но по-
ре ди глум це и уло ге, раз не глум це у истим уло га ма, исте у ра зним“.26

Ко стић је пи сао „от при ли ке о ше зде се так ко ма да: од то га је три че-
твр ти не стра на дра ма“.27

„Ко стић је пре све га у сво јим по зо ри шним кри ти ка ма, до бар пи сац.
… Дао је нај бо љу збир ку по зо ри шних ре цен зи ја ко ју нам је за ве-

штао XIX век.
Ко стић се сва ком ми шљу сво јих по зо ри шних кри ти ка обе ло да њу је 

као све стран и не пре вар љив ана ли ти чар ду хов но га ста ња, јер умет нич ке 
до ра сло сти, срп ског дру штва из ме ђу год. 1870. и 1895. ка да те сво је ра-
до ве пи ше. Он је по сма трач ши ро ких ви ди ка, хра бар ми шљу, упор но и у 
му ка ма ’тра же ћи без да ну дно’, али све ма ње ха ју ћи ка ко се, чак и да ли 
се, исти на о ле по ти и глад за обе ма при ма ју или иг но ри шу“.28

У овом тре нут ку не по сма тра мо ње го ву сту ди ју штам па ну као Пред
го вор за књи гу О по зо ри шту и умет но сти у Са бра ним де ли ма Ла зе Ко-
сти ћа у из да њу Ма ти це срп ске 1989. За штам пу је при пре мио сто пет по-
зо ри шних тек сто ва Ла зе Ко сти ћа, од го нет нуо и де ши фро вао не пот пи са не 
кри ти ке. глав ни ну пред ста вља ју по зо ри шне кри ти ке. Био је је дан од нај-
бо љих по зна ва ла ца жи во та Ла зе Ко сти ћа. Мла ден Ле ско вац, као вре дан 
на ста вљач ра да свог про фе со ра Па вла По по ви ћа, по се ду је ис тра жи вач ке 
осо би не нај ви шег ран га, нео бич ну са ве сност и спрем ност да у ис тра жи-
ва њи ма ни шта не об ја вљу је пре ра но.

На кра ју по пут за кључ ка
Мла ден Ле ско вац био је стра стан чи тач и из у зет но по у здан, та чан, 

те чан, пре ци зан пре во ди лац. За по зо ри ште је пре во дио драм ске тек сто-
ве са фран цу ског. Пр ви пре вод ко ји је игран у На род ном по зо ри шту Ду-
нав ске ба но ви не би ла је ша љи ва игра у три чи на три пут отац Едвар да 
Чајл да Кар пен те ра (пре вод пре ко фран цу ског из во ра) 1937. Зна чај ни су 
ње го ви пре во ди Мо ли је ра: Дон Жу ан је из во ђен од 1949, ка да се бе ле жи 
пр во из во ђе ње у На род ном по зо ри шту у Са ра је ву, па 1953. у Срп ском 
на род ном по зо ри шту и све до 1996. као по след ња пре ми је ра тог де ла у 
На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду. У Срп ском на род ном по зо ри шту из во-
ђе не су пред ста ве по ње го вим пре во ди ма: Жорж Дан ден 1945, Гра ђа нин 

26  Исто.
27  Исто.
28  Исто.
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пле мић 1949. и 1973. го ди не (Мо ли је ра), али и Го спо ђа Бо ва ри г. Фло бе ра 
у дра ма ти за ци ји га сто на Ба ти ја 1967.

О по зо ри шту је оста ло ви ше тек сто ва, раз ли чи тих жан ров ских од-
ред ни ца. У пр вом ре ду су то по зо ри шне кри ти ке (шест), исто риј ски тек-
сто ви, при год ни тек сто ви. Као вре дан ис тра жи вач пи ше о ауто гра фу де ла 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа – По ми ре ње, Ре то ри ка. Пи ше и ре цен зи ју док-
тор ске те зе о Јо ва ну Ђор ђе ви ћу. С по себ ном си сте ма тич но шћу, ис трај но-
шћу и пре ци зно шћу ис тра жу је по зо ри шно де ло Ла зе Ко сти ћа. О по је ди-
ним сег мен ти ма по зо ри шне це ли не, као што је, ре ци мо, пу бли ка, пи ше 
ле пе при че са свим осо би на ма мај сто ра при по ве да ча.

Сва ки ње гов текст, без об зи ра на ду жи ну, фи но је за о кру же на, до бро 
ар ти ку ли са на це ли на ко ја мо же да сто ји са ма за се бе. За по зо ри шне кри-
ти ке је по себ но зна чај но да су пи са не с мно го љу ба ви за са му пред ста ву, 
са за вид ном оба ве ште но шћу о ре пер то ар ској ори јен та ци ји, глу мач ким 
шко ла ма и о по зо ри шном на чи ну жи во та. Сва ки по зо ри шни де таљ по-
сма тра се уну тар по зо ри шне це ли не – пред ста ве. Пр ву кри ти ку об ја вио 
је 1936. у ли сту Дан о Кр ле жи ној пред ста ви У аго ни ји, а по след њу 1951. 
Без кри ви це кри ви и Ду бро вач ка три ло ги ја на су сре ту про фе си о нал них 
по зо ри шта Вој во ди не. Из ме ђу су кри ти ке о пред ста ви Ма ти 1945, још 
је дан фе сти вал и Ви шњик и Ожа ло шће на по ро ди ца, као и го сто ва ње Ма-
ке дон ског на род ног те а тра 1948.

За На род но по зо ри ште Ду нав ске ба но ви не пи сао је при год не тек-
сто ве као што је текст пре пре ми је ре По кон ди ре не ти кве и не кро лог за 
Бра ни сла ва Ну ши ћа пре ре при зне пред ста ве По кој ни ка. На гла ше ни сми-
сао за по сма тра ње у исто риј ској пер спек ти ви из ра жа ва код при год них 
тек сто ва пи са них по во дом На род ног по зо ри шта Ду нав ске ба но ви не ко ји 
пред ста вља пре крет ни цу у на чи ну ра да по зо ри шта, за тим по во дом 90-го-
ди шњи це Срп ског на род ног по зо ри шта. С на гла ше ном цр том књи жев ног 
исто ри ча ра пи сао је прет пре ми јер не тек сто ве за Ре ви зо ра и тар ти фа.

Ка да се са гле да ју у це ли ни сви по зо ри шни тек сто ви Мла де на Ле-
сков ца, мо же се с по но сом за кљу чи ти да је и у тој умет нич кој сфе ри де-
ло вао са стра шћу на уч ни ка ис тра жи ва ча, стр пљи вог по сма тра ча по зо ри-
шног чи на, да је пи сао с ве ли ком љу ба вљу за не по но вљи ви по зо ри шни 
тре ну так и све му то ме у исто риј ској пер спек ти ви не на ме тљи во од ре ђи-
вао си стем вред но сти. Ва ља ло би, сто га, раз ми сли ти о при пре ма њу по-
себ не књи ге у ко јој би се са др жа ло све што је Мла ден Ле ско вац пи сао и 
ра дио за по зо ри ште.
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Ve sna Krč mar

MLA DEN LE SKO vAC – THE A TER CRI TIC

Sum mary

Mla den Le sko vac had mul ti ple ti es with the the a ter, first as a tran sla tor of dra mas from 
French. His tran sla ti ons of Mo li e re are very im por tant: Dom Juan, ge or ge Dun din, The Bo ur
ge o is gen tle man, as well as Ma da me Bo vary by G. Fla u bert, which was dra ma ti zed by G. 
Ba ti. He wro te se ve ral texts abo ut the a ter, pri ma rily the a ter re vi ews (six), hi sto ri cal texts, 
and texts writ ten on cer tain oc ca si ons. He al so wro te abo ut the pi e ce by Jo van Ste ri ja Po-
po vić, Re con ci li a tion, Rhe to ric. With a spe cial syste ma ti city, per si sten ce and pre ci sion he 
in ve sti ga ted the the a tri cal work of La za Ko stić. So me seg ments of the the a tri cal who le, 
such as the audi en ce, we re well-men ti o ned in his wri ting. It is gre at im por tan ce that the-
a tri cal re vi ews we re writ ten with a lot of lo ve for the play it self, with the aut hor be ing 
ex tre mely well-in for med abo ut the re per to i re ori en ta tion. Every the a tri cal de tail was ob-
ser ved as part of the the a tri cal who le, the play. He pu blis hed his first re vi ew in 1936 in the 
pa per Dan abo ut Kr le ža’s play In agony (U ago ni ji) and his last in 1951 abo ut the plays 
gu ilty wit ho ut gu ilt (Bez kri vi ce kri vi) and The Du brov nik Tri logy (Du bro vač ka tri lo gi ja) at 
the Me e ting of pro fes si o nal the a ters of voj vo di na. Bet we en the first and the last re vi ew, he 
pu blis hed re vi ews of the play Mot her (Ma ti) in 1945, anot her fe sti val and The Che rry or chard 
(Vi šnjik) and The gri e ving Fa mily (oža lo šće na po ro di ca), as well as the gu est per for man ce of 
the Ma ce do nian Na ti o nal The a ter in 1948.
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Бисерка Рајчић

ПОЉСКА ДРАМА И ПОЗОРИШТЕ У ВРЕМЕ 
ТРАНЗИЦИЈЕ

СА ЖЕ ТАК: У овом освр ту се раз ма тра крат ка исто ри ја пољ ске дра ме, 
од но сно на ста нак по је ди них жан ро ва, њи хо во оса мо ста љи ва ње и спе ци фи ку 
од про све ти тељ ства до да нас, с по себ ним освр том на вре ме тран зи ци је ко ја 
је и у Пољ ској усле ди ла по сле про па сти ко му ни зма. Ка ко је дра ма по ве за на 
с из во ђе њем у по зо ри шту, раз ма тра се и ути цај дра ме на тип по зо ри шта ко ја 
је из во де, као и на тип ре жи је и ре жи се ра. И у Пољ ској у вре ме тран зи ци је 
у обла сти дра ме и у обла сти по зо ри шта ства ра ју три ге не ра ци је, при лич но 
раз ли чи тих по е ти ка, а још увек по сто је и спе ци ја ли зо ва на по зо ри шта ко ја се 
ба ве од ре ђе ним ти пом дра ма. Ве ли ки зна чај По ља ци и да нас при да ју на ци о-
нал ној дра ми и у свим ве ћим гра до ви ма по сто је тзв. на род на по зо ри шта ко ја 
је при ка зу ју, као што по сто ји и Фе сти вал кла сич не пољ ске дра ме у Опо лу. 
На рав но, при ка зу је се и стра на дра ма, од ан ти ке до да нас, а не за не ма ру је се 
ни екс пе ри мен ти са ње у по зо ри шту, че му је по све ћен низ ма њих по зо ри шта 
ши ром Пољ ске.

По ред ве ли ких са вре ме них драм ских пи са ца по пут гом бро ви ча, Ру же ви-
ча, Мро же ка, Сло бо ђа не ка ства ра ју и мла ђи: гже ла, Вал чак, Вил квист, Би зјо, 
Коц, Бро да, Ку чињ ска, Са ла, Имјел ска и др. Док по ред Лу пе, „европ ског ре-
жи се ра број је дан“, сла ву ужи ва и низ мла ђих ко ји су при сут ни на свим зна чај-
ним по зо ри шним фе сти ва ли ма Евро пе и све та (Вар ли ков ски, Ја жи на, Кла та, 
Кле чев ска, За да ра и др.).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пољ ска дра ма, XX–XXI в., пољ ско по зо ри ште, XX–XXI 
в., пољ ски драм ски пи сци, XX–XXI в., пољ ски ре жи се ри, XX–XXI в.

Си ту а ци ја у пољ ској дра ми и по зо ри шту од сре ди не 80-их и по чет-
ка 90-их го ди на XIX ве ка слич на је оној у це ло куп ној књи жев но сти и 
умет но сти. На јед ној стра ни је тр жи ште ко је има сво је зах те ве и у пр вој 
фа зи ви ше се ин те ре со ва ло за об ја вљи ва ње књи га еми грант ских и ди-
си дент ских пи са ца, ко је су де це ни ја ма би ле не до ступ не, док је у дру гој 
фа зи за вла да ло ве ли ко ин те ре со ва ње за књи жев ност фак та, до ку мен тар-
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ну књи жев ност, днев ни ке, се ћа ња, по ро дич не хро ни ке, по пу ња ва ње тзв. 
бе лих мр ља исто ри је, на ро чи то о пољ ско-ру ским од но си ма, а усле ди ли 
су и зах те ви мла ђих по зо ри шних кри ти ча ра, те о ре ти ча ра и пи са ца ко ји се 
ин те ре су ју за за пад ну књи жев ност, по себ но за пост мо дер ни зам и дру ге 
аван гард не тен ден ци је с кра ја XX и по чет ка XXI ве ка.

По сле по е зи је, у Пољ ској дра ма спа да у нај зна чај ни ји жа нр. Ма да, 
не знам из ког раз ло га, драм ски пи сци рет ко до би ја ју на гра де, а Но бе ло ву 
го то во ни кад. Пин тер, а пре то га Фо, у том по гле ду су из у зе так. Мо жда 
због то га што је спе ци фи ка дра ме као жан ра по ве за ност са ре а ли за ци јом 
у по зо ри шту. Као жа нр по сто ји и дра ма за чи та ње, ме ђу тим пр ви тип пре-
ва же. Ње ну струк ту ру и ком по зи ци ју у ве ли кој ме ри од ре ђу је си ту а ци ја у 
по зо ри шту и тип по зо ри шта. Тек у по зо ри шту има мо при ли ке да у пот пу-
но сти са гле да мо свет ко ји дра ма при ка зу је. До га ђа се и обр ну то, да дра ма 
ути че на кон вен ци ју по зо ри шне умет но сти. Ни по јам дра ме за чи та ње 
ни је оно што је био. Мно ге дра ме за чи та ње се да нас из во де, с об зи ром 
да је аван гар да још по чет ком XX ве ка по че ла да уки да по де ле на ро до ве 
и вр сте, да их ме ша или ком би ну је. То је чест ме тод ра да и нео а ван гар-
де, по го то ву от кад је за вла да ла мул ти ме ди јал ност. Ско ро сва ки текст, не 
са мо драм ски, мо же се ре а ли зо ва ти у по зо ри шту, у спре зи са ви зу ел ном 
умет но шћу и ал тер на тив ном му зи ком, и због то га што се са вре ме но по-
зо ри шно де ло одав но не др жи кла сич ног то ка драм ске рад ње на сце ни, 
већ се ди на ми зу је, уво ђе њем из не над них про ме на си ту а ци ја, на пе то сти, 
из не на ђе ња и што се из осно ва про ме ни ла уло га сце но гра фи је. Ви ше не 
по сто ји хи је рар хи за ци ја кон струк тив них еле ме на та при ка за ног све та. 
Као и у по е зи ји, уво де се кон тра сти, аси ме три зми, кат кад па ра ле ли зми. 
Ди да ска ли је се из јед на чу ју са глав ним тек стом. Ди ја лог као из ра жај на 
фор ма ви ше не до ми ни ра, чак пре ва же мо но лог. Ве ћи на пољ ских драм-
ских пи са ца су и про зни. Ме ђу тим, ка ко нам је исто ри ја пољ ске дра ме и 
по зо ри шта ма ло по зна та, из не ћу је у нај кра ћим цр та ма.

Пољ ска дра ма се као и у дру гим европ ским књи жев но сти ма ин тен-
зив но раз ви ја од вре ме на про све ће но сти. До тле су до ми ни ра ле пре ве де-
не или адап ти ра не стра не дра ме, фран цу ских, ен гле ских, ита ли јан ских, 
не мач ких пи са ца. У до ба про све ће но сти у пр ви план из ла зи ко ме ди ја, а 
ра сте и по пу лар ност опе ре и ба ле та. Вр ло бр зо у тим жан ро ви ма се об-
ра ђу је пољ ска те ма ти ка, у при лич ној ме ри фол клор на, јер су до тле до ми-
ни ра ли двор ско по зо ри ште и пле мић ка про бле ма ти ка. Ја вља ју се и по ку-
ша ји ства ра ња тра ге ди је по узо ру на кла сич ну, а и ме ло дра ме као ме ђу-
жан ра. С ро ман ти змом до ла зи до још ве ћег су прот ста вља ња нор ма тив ној 
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кла си ци стич кој по е ти ци. С об зи ром на по ли тич ку си ту а ци ју Пољ ске, тј. 
на гу би так не за ви сно сти, од 1795. до 1918. на ста је ка рак те ри сти чан стил 
пољ ске дра ме и то пре све га у еми гра ци ји. Због то га та де ла ни су при ка-
зи ва на у Пољ ској у вре ме ка да су на ста ла, већ тек у XX ве ку. Ве ћи ном су 
их пи са ли пе сни ци, Миц кје вич, Сло вац ки, Кра сињ ски, Нор вид, у сти ху, 
нај че шће на пољ ске исто риј ске те ме. У слич ном сти лу пи са ли су и За-
бо ров ски, Оди њец, Си ро ко мла, Шуј ски, Ма лец ки, Ро ма нов ски, не ки од 
њих по ку ша ва ју ћи да ство ре тра ге ди је с пољ ском на ци о нал ном те ма ти-
ком. Ни вар шав ском На род ном по зо ри шту ни је по шло за ру ком да ство ри 
нов тип тра ге ди је. Је дан од раз ло га је тај што су оку па то ри цен зу ри са ли 
по зо ри шни ре пер то ар и тра ге ди ју из ба ци ва ли. У еми гра ци ји тра ге ди је је 
пи сао Сло вац ки. У ду ху та да шње европ ске исто риј ске дра ме.

То ком це лог XIX ве ка на те ри то ри ји по де ље не Пољ ске углав ном се 
игра ла стра на дра ма, нај че шће књи жев на де ла оку па то ра, а би ло је и до-
ста дра ма ти за ци ја пољ ске про зе: Па се ко ви Ме мо а ри, Ма ри ја Мал чев ског, 
Но вем бар Же ву ског и сл.

Нај ве ћи драм ски пи сац ипак је био Алек сан дер Фре дро ко ји је остао 
у Пољ ској и ство рио по се бан тип ко ме ди је ко ји се, као и наш Сте ри ја, 
игра у по зо ри шти ма до да на да на шњег.

По зи ти ви зам као пра вац и док три на пу бли ци стич ког ка рак те ра ни-
је дао ни јед ног зна чај ни јег драм ског пи сца. За ни мљи ву дра му ну ди тек 
Мла да Пољ ска или пољ ска ва ри јан та мо дер ни зма и сим бо ли зма ко ја уво-
ди еле мент са ти ре, але го ри је, гро те ске, им пре си о ни стич ко рас по ло же ње 
и, нај ва жни је, „де фор ма ци ју фо то гра фи је ко ја при ка зу је при ро ду“, од ба-
ци ва ње „при зем но сти“. Зна ча јан пред став ник те дра ме је га бри је ла За-
пол ска, чи је се дра ме игра ју до да на да на шњег. Ве ли ки ути цај из вр шио 
је и Пши би шев ски, ко ји се то ком сту ди ја у Не мач кој упо знао са ве ли ким 
скан ди нав ским драм ским пи сци ма, на ро чи то с Иб зе ном, али и с та да по-
пу лар ним Ме тер лин ко вим де лом, због че га је ра ди кал но рас ки нуо са на-
ту ра ли змом. По узо ру на ње га чи ни ли су то и дру ги пи сци те ге не ра ци је, 
по пут Ки сје лев ског, Ка спро ви ча, Ста фа, Ви спјањ ског, ма да су у мно го 
че му и да ље би ли по ве за ни са ро ман ти чар ском исто ри о зо фи јом. Нај зна-
чај ни ја по ја ва Мла де Пољ ске је Ви спјањ ски, сли кар и драм ски пи сац, 
сце но граф ко ји је по угле ду на ве ли ке ро ман ти ча ре пи сао дра ме у сти-
ху, на пољ ске и ан тич ке те ме. Жи вео је крат ко. Ства рао је крат ко. Са мо 
де се так го ди на. Ме ђу тим, сма тра се ка ме ном те мељ цем мо дер не по зо-
ри шне умет но сти и књи жев но сти. Едвард гор дон Крег га сма тра пр вим 
ре а ли за то ром Ве ли ке ре фор ме по зо ри шта ко ја је ко ју де це ни ју ка сни је 
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ре зул ти ра ла ни зом аван гард них пра ва ца. У по след њој ства ра лач кој фа зи, 
јер је умро 1907. го ди не, ве о ма се при бли жио екс пре си о ни зму. У ра ни 
екс пре си о ни зам спа да ју и дра ме Та де у ша Ми ћињ ског Кнез Па тјом кин, 
У мра ку злат не па ла те, Ва си ли са те о фа на и За ча ра ни круг, Пољ ски Ви
тле јем Лу ци ја на Ри дла, Врт мла до сти Та де у ша Рит не ра, Ру жа Сте фа-
на Же ром ског. И по сле осло бо ђе ња и ује ди ње ња Пољ ске 1918, ка да су 
на књи жев ној сце ни екс пре си о ни зам, фу ту ри зам и кра ков ска аван гар да, 
мла до пољ ски стил још увек оп ста је. Он је у при лич ној ме ри ути цао и 
на ре а ли за ци ју ве ли ке ро ман ти чар ске дра ме ко ја се пр ви пут при ка зу је 
на пољ ским сце на ма, јер су ње но из во ђе ње оку па ци о не ру ске, пру ске и 
аустриј ске вла сти за бра њи ва ле. Ве ли ко от кри ће пред ста вља ју дра ме Ста-
ни сла ве Пши би шев ске, ћер ке Пши би шев ског, у ко ји ма на по се бан на чин 
об ра ђу је те му Фран цу ске ре во лу ци је. Би ла је ле ви чар и бли ска с по знањ-
ским екс пре си о ни сти ма. На осно ву нај по зна ти је ње не дра ме Вај да је сни-
мио филм Дан тон.

Нај ре пре зен та тив ни ји пи сац ко ме ди ја ко је је те шко увр сти ти у би ло 
ко ји од по сто је ћих пра ва ца био је Је жи Ша њав ски. Ње го ве дра ме обо је не 
су дис крет ном иро ни јом и иро нич ним скеп ти ци змом и у мно го че му су 
бли ске Че хо вље вим, пре све га због ба вље ња сва ко дне ви цом и от кри ва-
њем ње них ду бљих сми сло ва. У бо га том и ра зно род ном ства ра ла штву 
ме ђу рат ног пе ри о да нај о ри ги нал ни ја по ја ва је аван гард на дра ма ко ја се 
те ме љи ла на цр ном ху мо ру, гро те ски, екс пе ри мен ти са њу. Ако се мо же 
го во ри ти о ути ца ју дра ме на об лик по зо ри шта у том пе ри о ду, то је та да 
ап со лут но по стиг ну то. Дра ме Чи жев ског, Ја сјењ ског, Пај пе ра, Ван дур-
ског, гом бро ви ча, Вит кје ви ча и јед но чин ке Че хо ви ча, на ро чи то гал чињ-
ског, од ли ко ва ле су се са вре ме ним ху мо ром, сар ка змом, ка та стро фи змом, 
ви зи о нер ском ма штом, са вре ме ном фор мом, сме лим по зо ри шним екс пе-
ри мен ти ма. По себ но ре во лу ци о на ран је био Вит кје вич, сли кар, ро ма но-
пи сац и драм ски пи сац, фи ло зоф, тво рац Те о ри је чи сте фор ме. Је ди ни је 
по стао по пу ла ран у Евро пи, а ка сни је у Аме ри ци и на дру гим кон ти нен-
ти ма, це ње ни ји по сле Дру гог свет ског ра та не го у вре ме ка да је ства рао. 
То ком Дру гог свет ског ра та по зо ри шта у Пољ ској су би ла за бра ње на. Пи-
сци су се бо ри ли за жи вот и го то во да ни су пи са ли. По сле ра та усле ди ла 
је ла ви на дра ма о ра ту, об но ви и из град њи, но вом чо ве ку: Круч ков ски, 
Бранд ште тер, За вјеј ски, Бро шкје вич, Ју ран дот, Ша њав ски, Ива шкје вич, 
Абра мов-Не вер ли, Кар по вич и не што мла ђи, Ми шлив ски, Ре длињ ски, 
гро хо вјак, Ире дињ ски, Дро здов ски, Брил, Ско вроњ ски, Лу бјењ ски, Рим-
кје вич, Кра сињ ски, гло вац ки и др. По сле уки да ња соц ре а ли зма по че ла се 
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об на вља ти ко ме ди ја ко ја је у про шло сти по сти гла сјај не ре зул та те. Омо-
гу ћа ва ла је сло бод ни је из ра жа ва ње у си сте му у ко ме је још увек по сто ја ла 
цен зу ра, ка ко драм ског ства ра ла штва та ко и по зо ри шног ре пер то а ра, та ко 
да је ко ме ди ја убла жа ва ла кри ти ку си сте ма ко ја је спа да ла у нај че шће те-
ме дра ма на ста ја лих све до уки да ња цен зу ре и про па сти ко му ни зма.

По сле 1956. учи њен је ве ли ки по мак у мо дер ни за ци ји по зо ри шта 
уоп ште. Већ по сле 1965. пољ ско по зо ри ште из би ја у сам европ ски врх. 
За хва љу ју ћи пи сци ма по пут Ру же ви ча, Мро же ка, Бја ло шев ског, ко ји 
ства ра ју у Пољ ској, и гом бро ви ча у еми гра ци ји, као и пре во ди ма пољ-
ске аван гард не дра ме, на ро чи то Вит кје ви ча, ко га из јед на чу ју са Бе ке том, 
Јо не ском и Ар то ом. И ни шта ма ње ве ли ким глум ци ма и ре жи се ри ма. Не-
по сред но по сле ра та, чак у вре ме соц ре а ли зма, Ле он Ши лер је на ста вио 
да ства ра у ду ху Кре го ве Ве ли ке по зо ри шне ре фор ме, оства рив ши тзв. 
мо ну мен тал но по зо ри ште, на ма те ри ја лу ста ро пољ ске дра ме, по себ но 
ми сте ри ја, а ка сни је ро ман ти чар ске, сим бо ли стич ке и аван гард не, ме ђу 
пр ви ма при ме њу ју ћи ку би стич ку сце но гра фи ју, нај че шће са ра ђу ју ћи са 
фор ми стом Андже јом Про на шком. Ве о ма је ути цао на све ка сни је ве ли ке 
пољ ске ре жи се ре ко ји су ре жи ра ли пољ ске ро ман ти ча ре и аван гар ди сте.

Већ сре ди ном 60-их, за хва љу ју ћи по пу шта њу цен зу ре и уче шћу 
пољ ских по зо ри шта на европ ским фе сти ва ли ма аван гард ног по зо ри шта, 
у пр ви план из ла зе гро тов ски, Кан тор, Шај на и пан то ми ми чар То ма шев-
ски. Твор ци пот пу но но вих по зо ри шних фор ми. С еле мен ти ма та да ак-
ту ел ног те а тра ап сур да и те а тра окрут но сти, али и са крај ње дру га чи јим 
схва та њем глу ме, сце но гра фи је, ко сти ма. гро тов ски ба ве ћи се ре ли гиј-
ским ри ту а ли ма и по че ци ма по зо ри шта, ство рив ши тзв. си ро ма шно по-
зо ри ште и по зо ри ште ла бо ра то ри ја. По сле де вет ре а ли зо ва них пред ста ва 
за ко је је до био све мо гу ће свет ске на гра де, по све тио се ба вље њу ан тро-
по ло ги јом по зо ри шта, у ви ду про је ка та: Пра зник, Бде ње, Ноћ но бде ње, 
Пут, По ду хват пла ни на, Др во љу ди.

Кан тор је на ста вљао тра ди ци ју ме ђу рат них екс пе ри мен тал них по зо-
ри шта, бли ских да да и зму и фу ту ри зму, кон крет но кра ков ског ме ђу рат ног 
по зо ри шта Cri cot, ко је је на звао Cri cot 2, узи ма ју ћи за осно ву сво ју би о-
гра фи ју, али ре жи ра ју ћи и пољ ске аван гард не драм ске пи сце, пре све га 
Вит кје ви ча. Сам пи шу ћи тек сто ве сво јих пред ста ва, про јек ту ју ћи сце-
но гра фи ју, ре жи ра ју ћи их и уче ству ју ћи у њи ма као „ди ри гент“. Пред-
ста ва Мр тви раз ред до не ла му је свет ску сла ву, по ка зав ши мак си мал не 
мо гућ но сти „по зо ри шта смр ти“. Шај на, сли кар и сце но граф, са сво јим 
вар шав ским по зо ри штем Сту дио, у ко ме је то ком де се так го ди на по сто-
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ја ња оства рио де се так из у зет них пред ста ва, а пре све га Ре пли ку, та ко ђе 
је по стао свет ски сла ван и до био низ свет ских на гра да. Пан то ми ми чар 
Хен рик То ма шев ски је де би то вао у кра ков ском Пољ ском ака дем ском по-
зо ри шту, ре ви јал но-са ти рич ног ка рак те ра, вр ло по пу лар ном из ме ђу два 
ра та. О окре та њу аван гар ди од лу чи ле су ње го ве глу мач ко-ба лет ске сту-
ди је код Ива га ла и Фе лик са Пар не ла. Oсновао је 1958. сво је пан то мим-
ско по зо ри ште у Вроц ла ву. Сам је кон ци пи рао сво је пред ста ве, са ста вљао 
ан самбл од нај бо љих мла дих игра ча, ис та кав ши сло ган: „У окви ру тек ста 
и из над тек ста“. Ин спи ри сао се пољ ском и европ ском драм ском књи жев-
но шћу, на род ним об ре ди ма и оби ча ји ма, ис точ њач ким по зо ри штем, ка-
ба лом, ма ги јом, што је ре зул ти ра ло из у зет ним, ве о ма це ње ним и на гра-
ђи ва ним оства ре њи ма: ар ле ки но ве ма ске, Ча роб ња ков уче ник, Ка би нет 
рет ко сти, Ми но та ур, Врт љу ба ви, Гил га меш, Фан та стич не сце не из 
ле ген де о Па ну твар дов ском и дру гим.

Ве о ма је зна чај но и екс пе ри мен тал но По зо ри ште у Тар чињ ској пе-
сни ка Ми ро на Бја ло шев ског ко јим се ба вио од 1955. до 1963. го ди не, 
ма да је оста ло ло кал ног ка рак те ра. Са дво је сво јих ко ле га у по ме ну том 
пе ри о ду при ка зао је пет про гра ма, углав ном пре ма сво јим тек сто ви ма, 
у ду ху лин гви стич ке по е зи је. Oбјавио их је 1973. у књи зи под на сло вом 
Лич но по зо ри ште. Те мат ски и је зич ки спа да у нај о ри ги нал ни је по сле рат-
не пољ ске ства ра о це. Ба вио се обич ним, сва ко днев ним, про вин циј ским, 
пе ри фе риј ским, „ства ри ма из ван ви со ке ци ви ли за ци је“, из ван би ло ког 
си сте ма, чак гра ма тич ког. У по е зи ји, про зи и дра ма ма при мат је да вао го-
вор ном је зи ку над књи жев ним. У по след њој фа зи свог ства ра ла штва ба-
вио се пи са њем „кућ не хро ни ке“, сво је вр сног днев ни ка, у ко ји ма је остао 
до сле дан свом ста но ви шту „при ват ног чо ве ка“. Без об зи ра на то ње го во 
по зо ри ште, и пе снич ко и про зно стварaлашт во спа да ју у нај це ње ни је по-
ја ве пољ ске кул ту ре. го ди не 1965, за хва љу ју ћи Збиг ње ву Бјењ ков ском, 
ви де ла сам јед ну ње го ву пред ста ву, мо жда је ди ну да да и стич ку у свом жи-
во ту. И про стор у ко ме се из во ди ла, и трет ман тек ста, и трет ман пу бли ке 
– све је би ло је дин стве но. Ни је би ло по зор ни це. Ни је би ло сце но гра фи је. 
Ни је би ло ко сти ма. Бја ло шев ски се ни је тру дио да дâ пу бли ци би ло ка кво 
ме сто, ма да смо се ор ган ски укла па ли у свет пред ста ве. Та ко не што ни-
сам ви де ла ни на јед ном БИ ТЕФ-у ко ји сам го ди на ма пра ти ла.

Сла ву су до жи ве ли и Вај да, Деј мек, Ха ну шкје вич, Сви нар ски, гже-
го жев ски, Ја роц ки. Ба ви ли су се пре те жно пољ ском дра мом. Ста ри јом и 
но ви јом. На ве о ма раз ли чи те на чи не. Мно ги од њих су уче ство ва ли на 
БИ ТЕФ-у и би ва ли на гра ђе ни. Деј мек и Ја роц ки су у вре ме со ли дар но сти 
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с ве ли ким успе хом ре жи ра ли у на шим по зо ри шти ма, у Бе о гра ду и Но вом 
Са ду, др жа ли кур се ве на По зо ри шној ака де ми ји.

И у слу ча ју по зо ри шта и дра ме у вре ме тран зи ци је те шко је на пра-
ви ти раз ли ке ме ђу ге не ра ци ја ма. И ста ри ја и сред ња ге не ра ци ја пи са ца и 
ре жи се ра са вр ше но је вла да ла за на том, на ста вља ла тра ди ци ју аван гард-
ног по зо ри шта. Па ипак, 90-их го ди на осе ти ла се раз ли ка ка да је на сце ну 
сту пи ла мла да ге не ра ци ја пред во ђе на Кри сти ја ном Лу пом: Вар ли ков ски, 
Ја жи на, Шко так, Ће плак, Кла та, За да ра, Кле чев ска, Ру бин и др. Од мах су 
по че ли да се ба ве но вим кру гом про бле ма и ко ри сте пот пу но но вим је-
зи ком. Ма ни фе сти ма тог но вог је зи ка сма тра ју се елек тра Вар ли ков ског 
и Ја жи ни но троп ско бле са вље ње. Кри ти ча ри су их на зва ли „мла ди спо-
соб ни ји“, „но ви не за до вољ ни“, „оце у би це“, ма да ни су чи ни ли гру пе или 
прав це у уоби ча је ном сми слу. По ве зи ва ло их је за ни ма ње за тек сто ве за-
пад них бру та ли ста, пре све га Са ре Кејн, Мар ка Ре вен хи ла, Вер не ра Шва-
ба, Ма ри ју са фон Ма јен бур га и др. Нај зна чај ни је пред ста ве из во ђе не су 
у вар шав ским по зо ри шти ма Про ме на, Mon tov nja (Мон та жни ца), Ста ра 
ба ру та на, Stu di um Te a tral ne, Trans-Fuzj dla wаrszаwskich scen (Транс-Фу-
зи ја за вар шав ске сце не), сту дент ска асо ци ја ци ја, у при ват ном по зо ри шту 
ве ли ке глу ми це Кри сти не Јан де Te a tr Po lo nia, у кра ков ском Ку па ти лу и 
Но вом ку па ти лу, вроц лав ском По зо ри шту Pi e śń Ko zła (Јар че ва пе сма) и 
Te a tr Porywac ze ci ał (По зо ри ште оти ма чи те ла), по знањ ском Te a tr Ósmego 
dnia (По зо ри ште осмо га да на), Stre fa Ciszy (Зо на ти ши не), Уста Уста, гар-
ђе њи ца ма, Дру штву Вјер ша лин (ко је су осно ва ли Сло бо ђа нек и То ма шук, 
ко јим са да ру ко во ди То ма шук), у ре пер то ар ским по зо ри шти ма у Валб жи-
ху, Лег ни ци, Шче ћи ну, гди њи, Ра до му, Отвоц ку, Ра до му, Te a tr Wybr ze-
że (При мор ско по зо ри ште), с бо га том тра ди ци јом и ко ји је оку пио и низ 
мла дих ре жи се ра, Ре ков ског, Кле ма, Бжи ка, Кла ту, За да ру, Ви шњев ског, 
гра жи ну Ка њу, Аг ње шку Ол стен и пи сце Инг ма ра Вил кви ста и Па ве ла 
Де мир ског. Са на шег про сто ра при ка зи ван је Де јан Ду ков ски.

Што се мла дих драм ских пи са ца ти че, нај и зво ђе ни ји и нај пре во ђе-
ни ји су гже ла, Вал чак, Би зјо, Ко ца, Бро да, Ку чињ ска, Имјел ска, Ман, Са-
ла, Ов ша ни. Ве о ма су ан га жо ва ни и мла ди ре жи се ри, по го то ву Лу пи ни 
уче ни ци. Ре жи ра ју и ван зе мље, на гра ђи ва ни су на до ма ћим и ме ђу на род-
ним фе сти ва ли ма. Из ме ђу оста лих на БИ ТЕФ-у.

Ста ри ји ре жи се ри нај ви ше су се про сла ви ли ре жи ра њем дво ји це 
нај по пу лар ни јих пољ ских драм ских пи са ца, Ру же ви ча и Мро же ка, ко ји 
су пре во ђе ни и из во ђе ни ши ром Евро пе и све та, из ме ђу оста лог и код 
нас. Све њи хо ве дра ме. Пре све га због на чи на пи са ња о вре ме ну у ко-
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ме и ми жи ви мо. На на чин ко ји ни је са мо кри ти ка ко му ни зма већ и ду-
бо ка ана ли за чо ве ка у до ба по тро шач ког дру штва, оту ђе но сти, су ко ба 
ге не ра ци ја, дру штве них кла са, уче сни ка и не у че сни ка Дру гог свет ског 
ра та, укло пље них и не у кло пље них у но ви си стем. По себ но Ру же ви че ва 
Кар то те ка и Мро же ко ви тан го и еми гран ти. Од пи са ца у еми гра ци ји 
у сва ком по гле ду нај вред ни је су гом бро ви че ве дра ме. Од 80-их го ди на 
нај пре во ђе ни је и нај и зво ђе ни је су дра ме Ја ну ша гло вац ког. Од тре нут ка 
ка да је еми гри рао у Аме ри ку и по чео да се ба ви про бле ми ма љу ди иш-
чу па них из ко ре на, бес кућ ни ка, еми гра на та из ис точ не Евро пе. Нај ве ћи 
успех је по сти гао дра мом ан ти го на у Њу јор ку ко ја је из во ђе на у че тр-
де се так зе ма ља. Из ме ђу оста лих и код нас у Бу два те а тру и Ате љеу 212. 
За тим из ра зи то пост мо дер ни стич ком Че твр том се стр ом из ве де ном и у 
зре ња нин ском По зо ри шту То ша Јо ва но вић. Пре де се так го ди на вра тио се 
у Пољ ску, не на пи сав ши ни шта зна чај но ни на пла ну про зе ни на пла ну 
дра ме. Као ни Мро жек ко ји још увек жи ви од ста ре сла ве. Тран зи ци ја их 
јед но став но не ин спи ри ше да пи шу.

Од мла ђих у Би теф те а тру, у вре ме ка да је Не над Про кић био ди-
рек тор, из во ђе ни су Вил квист, Би зјо и две За ну си је ве јед но чин ке. Све у 
ре жи ји Не на да Про ки ћа.

По ља ци су би ли слав ни и по ка ба ре и ма. Из ме ђу два свет ска ра та и 
по сле Дру гог свет ског ра та. По спе ци јал ним тек сто ви ма пи са ним за њих. 
По на чи ну ин тер пре та ци је тих тек сто ва. Тран зи ци ја се као и за пољ ски 
афо ри зам по ка за ла не ин спи ра тив ном. Је дан за дру гим се за тва ра ју или 
по ста ју сте ре о тип ни у од но су на оно што су би ли.
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Bi ser ka Raj čić

PO LISH DRA MA AND THE A TER AT THE TI ME OF TRAN SI TION

Sum mary

The pa per fo cu ses on the bri ef hi story of Po lish dra ma, that is the oc cur ren ce of so me 
gen res in re la tion to the Euro pean ones, how they ga i ned the ir in de pen den ce and spe ci fi city 
from the Age of En lig hten ment un til to day, with a spe cial fo cus on the ti me of tran si tion 
which fol lo wed the de mi se of com mu nism in Po land. Sin ce dra ma is con nec ted with the a ter 
per for man ce, the pa per al so di scus ses the in flu en ce of dra ma on the type of the a ter which per-
forms it, as well as the type of di rec tion and di rec tor. In Po land at the ti me of tran si tion three 
ge ne ra ti ons ha ve been ac ti ve in the fi eld of dra ma and the fi eld of the a ter, and the re are still 
spe ci a li zed the a ters that per form cer tain types of dra ma. For Po lish pe o ple na ti o nal dra ma is 
still very im por tant to day and in all lar ger towns the re are the so-cal led na ti o nal the a ters which 
sta ge dra mas, such as the Fe sti val of Clas sic Po lish Dra ma in Opo le. The a ters al so sta ge fo re-
ign dra mas ran ging from the clas si cal an ti que pe riod un til to day. Ex pe ri men tal the a ter is al so 
not ne glec ted and it can be seen in a num ber of smal ler the a ters all over Po land.

Be si des gre at con tem po rary playwrights li ke Gom bro wicz, Różewicz, Mro ż ek, Slo-
bod zi a nek, youn ger ones ha ve al so been wri ting: Gze la, Wal czak, vil kvist, Bi zio, Koc, 
Bro da, Kuczynska, Sa la, Imi el ska, and ot hers. Be si des Lu pe, “Euro pean di rec tor num ber 
one“, a num ber of youn ger pe o ple ha ve enjoyed fa me and ha ve been pre sent at all sig ni fi-
cant the a ter fe sti vals in Euro pe and the world (War li kow ski, Jarzyna, Kla ta, Klec zew ska, 
Za da ra, etc.).
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Маријана Кокановић Марковић

СРПСКИ И СЛОВЕНСКИ БАЛОВИ У БЕЧУ И 
ШТРАУСОВА гОСТОВАЊА У „ДУНАВСКИМ“ 

ЗЕМЉАМА (1847)*

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је ука за но на то ка ко је Јо хан Штра ус (мла ђи) до шао 
у кон такт са срп ским кул тур ним кру гом у Бе чу, а по себ на па жња по све ће на 
је ње го вим де ли ма, ко ја су би ла из во ђе на том при ли ком, и у ко ји ма је ком-
по зи тор ко ри стио срп ске на род не на пе ве. Штра ус је 1847. го ди не, у скло пу 
ве ли ке тур не је у зе мља ма Ду нав ског ре ги о на, го сто вао са сво јим ор ке стром 
у Но вом Са ду, Зе му ну, Пан че ву, Ве ли ком Беч ке ре ку (Зре ња нин) и Бе о гра ду, а 
пут га је да ље во дио у Ру му ни ју. Штра у со ва де ла, као и ње го ва тур не ја, би ће 
по сма тра ни кроз при зму на пи са об ја вље них у он да шњој аустриј ској и срп ској 
штам пи.1

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Јо хан Штра ус (мла ђи), кнез Ми лош Обре но вић, Беч, 
сло вен ски ба ло ви, Срп ски марш, Срп ски ка дрил, алек сан дар ка дрил, Сло вен
ски пот пу ри, опе ре та Ја бу ка, штам па.

До че тр де се тих го ди на XIX ве ка у аустриј ском цар ству се с по но сом 
ис ти ца ло да под вла да ви ном ку ће Хаб збур га жи ве мно го број ни на ро ди, 
а „цар ству ју шћи град Ви је на“ пред ста вљао је сим бол иде је „це ли не и за-
јед ни штва“. Ме ђу тим, на че ла овог др жа во твор ног схва та ња, уте ме ље на 
на ви ше ве ков ном др жав ном и ди на стич ком кон ти ну и те ту, озбиљ но су на-
ру ше на ре во лу ци јом 1848. го ди не.2 Већ у ка сним че тр де се тим го ди на ма 

* Овај рад настао је у оквиру пројекта Идентитети српске музике од локалних до глобалних 
оквира: традиције, промене, изазови Музиколошког института Српске академије наука и умет-
ности у Београду, који је у Министарству за науку и технолошки развој евидентиран под бројем 
177004.

1  Овом при ли ком за хва љу јем се го спо ди ну Вла ди ми ру Ха кли ку (vla di mir Ha klik), То ма су 
Ајг не ру (Tho mas Aig ner, Wi en bi bli ot hek im Rat ha us), као и др Еду ар ду Штра у су (Edu ard Stra uss, 
Wi e ner In sti tut für Stra uss-For schung) из Бе ча на дра го це ним ин фор ма ци ја ма о из во ри ма и се кун-
дар ној ли те ра ту ри.

2  Де јан Ме да ко вић, Ср би у Бе чу, Про ме теј, Но ви Сад 1998, 231.

UDC. 78(497.11)"18"
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XIX ве ка, на ро ди у Хаб збур шкој ца ре ви ни по че ли су да са мо стал но раз-
ви ја ју дру штве ни жи вот, па и кул ту ру.

У вре ме ка да мла ди Јо хан Штра ус син (Jo hann Stra uss Sohn) осни-
ва свој ор ке стар, и за по чи ње ка ри је ру као ком по зи тор и ди ри гент, Беч 
је пред ста вљао ва жан ду хов ни цен тар пан сло вен ских иде ја и оку пљао 
је зна ча јан део сло вен ске кул тур не ели те. Ње ном срп ском кру гу, из ме ђу 
оста лих, при па да ли су ре фор ма тор срп ског пи сма Вук Сте фа но вић Ка ра-
џић, пе сник Бран ко Ра ди че вић, ком по зи тор Кор не ли је Стан ко вић и сли-
кар Сте ван То до ро вић.

Сре ди ном 1841. го ди не у Бе чу се об рео и срп ски кнез Ми лош Обре-
но вић, ко ји је на зах тев опо зи ци је аб ди ци рао 1839. го ди не. На кон дво го-
ди шњег бо рав ка у Бу ку ре шту, по на го во ру ру ског кон зу ла Да шко ва, пре-
се лио се у Беч где је тра жио по ли тич ки азил. Аустриј ска вла да омо гу ћи ла 
му је стал ни бо ра вак и ука за ла све по ча сти као бив шем срп ском кне зу.3

Прог на ни срп ски кнез је не го вао дру штве не кон так те са љу ди ма из 
окру же ња кне за Ме тер ни ха. До би јао је по зи ве на двор ске ба ло ве, као и на 
при ред бе сло вен ског кру га. Не сум њи во је да су му го ди ли ови „ви со ко-
род ни“ по зи ви, на ко је се ода зи вао са „пу но ва жно сти и ра до сти“. Ми лан 
Ђ. Ми ли ће вић је за бе ле жио да је јед ном при ли ком кнез на ру чио да му се 
у Бе о гра ду „скро ји и са ши је пар срп ских жен ских ха љи на за г-ђу Ме тер-
ни ко ви цу. Те су ха љи не би ле то ли ко из ве зе не зла том да су, што но рек ну, 
мо гле дуп ке ста ја ти. За њих је ве ле, кнез пла тио пре ко 500 ду ка та“.4

Кнез Ми лош је око се бе оку пљао срп ске пи сце и умет ни ке по пут 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, Ана ста са Јо ва но ви ћа и ње го ве кћер ке Ка та-
ри не (чу ве на срп ска сли кар ка), Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, Бран ка Ра ди-
че ви ћа, Ђу ре Да ни чи ћа, Љу бо ми ра Не на до ви ћа и Ја ко ва Иг ња то ви ћа,5 а 
ин те ре со вао се и за „рад срп ских сту де на та, обич них рад ни ка, ђа ка та мо-
шње срп ске ко ло ни је“.6 И срп ска и аустриј ска штам па с па жњом су пра-
ти ле дру штве ни ан га жман бив шег срп ског кне за, као и ње гов при ват ни 
жи вот. Та ко је у Серб ским на род ним но ви на ма об ја вљен кра так осврт на 
про сла ву Св. Са ве у Бе чу:7

3  Вла ди мир Сто јан че вић, Ми лош Обре но вић и ње го во до ба, Про све та, Бе о град 1966, 425.
4  Исто, 443.
5  Нов ча но је по ма гао срп ске књи жев ни ке, а по себ но из да ва ње њи хо вих де ла (Лу ки ја на 

Му шиц ког, Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, Јо а ки ма Ву ји ћа, Ву ка С. Ка ра џи ћа, Си му Ми лу ти но ви ћа, Ђор-
ђа Ма га ра ше ви ћа, Ди ми три ја Иса и ло ви ћа); Вла ди мир Сто јан че вић, Нав. де ло, 307–308.

6  Исто, 444.
7  Серб ске на род не но ви не, числ. 11, Пе шта, 9. II 1847, 42.
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Дан све то га Са ве сла ви ли су ов де Ср би у грч кој ка пе ли. Ру ски све-
ште ник г. Ра јев ски, то ли ку је ука зао љу бав, на тај срб ски ве ли ки пра зник 
све ште но деј ство ва ти. При бо жен стве ној ле тур ги ји при су ство вао је кнез 
Ми лош и Вла ди ка Цр но гор ски са сво јим се кре та ри ма.

У то вре ме, де вет на е сто го ди шњи Јо хан Штра ус (син) за по чео је ка-
ри је ру са ,,So irée dan san te“ у До ма је ро вом ка зи ну (15. X 1844). По ред 
по зна тог ор ке стра Штра у са оца, та да су у Бе чу сви ра ле мно ге ка пе ле. 
Ве ли ка кон ку рен ци ја ме ђу ор ке стри ма, а по себ но пре ма оцу, као и еко-
ном ске те шко ће у пред ре во лу ци о нар ним че тр де се тим го ди на ма, на ве ли 
су мла дог Штра у са да „сво ју пу бли ку“ тра жи ме ђу раз ли чи тим на ро ди ма 
Мо нар хи је ко ји су жи ве ли у Бе чу, а по себ но ме ђу Сло ве ни ма.

Штра ус син је имао до бре кон так те са Ми ло шем Обре но ви ћем, на шта 
ука зу је и по да так да је био ди ри гент и умет нич ки ру ко во ди лац на срп ским 
ба ло ви ма у Бе чу. За вре ме бо рав ка у Аустри ји, Ми лош се и да ље ин те ре со-
вао за по ли тич ке при ли ке у Ср би ји. У на сто ја њи ма да при ву че што ви ше 
по ли тич ких при ста ли ца, ка ко би при пре мио по вра так на срп ски пре сто, он 
је из ме ђу оста лог при ре ђи вао и фи нан си рао срп ске ба ло ве у Бе чу. За по тре-
бе срп ских ба ло ва, Штра ус је ком по но вао Срп ски марш (Ser bische Marsch), 
у ко јем је аран жи рао по зна ту буд ни цу ,,Ра до иде Ср бин у вој ни ке“.8 Ово 
де ло би ло је ве о ма по пу лар но и за крат ко вре ме по ста ло је пра ви „хит“ на 
срп ским и сло вен ским ба ло ви ма у Бе чу, али и у Но вом Са ду и Пе шти.

На сло вен ском ба лу, одр жа ном „Код злат ног но ја“ у Бе чу (8/20. ја ну-
а ра 1845), из во ђе ње Штра у со вог Срп ског мар ша иза зва ло је оду ше вље но 
кли ца ње при сут них. Ка ко из ве шта ва аутор члан ка у Серб ским на род ним 
но ви на ма, на по ме ну том ба лу ,,ви ди смо Че ске, Ру ске и Пољ ске вел мо же, и 
зна ме ни те на ше књи жев ни ке, из очи ју им је си ја ла ра дост ре чи су им са мо 
сла вен ске би ле“. На ба лу су игра не не мач ке, фран цу ске и сло вен ске игре, а 
ве ли ко ин те ре со ва ње иза зва ло је из во ђе ње срп ског ко ла у ко јем су стран ци 
,,ви де ли обра зац ју нач ке про сто те спо је не са от ме но шћу са ло на, ви де ли су 
оно, што су у сво јим игра ма фа ли ти на у чи ли, и чу ли су свир ку но ву, ко ја је 
моћ на би ла по бу ди ти чув ства уми ле ни ја и у њи ним гру ди ма, ко ја су овој 
до сад стра на би ла. – Штра ус је срб ске пе сме че ти ри пу та пов то рио; – ус-
клик је био нео пи сан; срб ске пе сме и Штра ус сла ви ли су сво је три ум фе“.9

8  Ово де ло об ја вље но је у фе бру а ру 1847. го ди не код по зна тог беч ког из да ва ча му зи ка-
ли ја Х. Ф. Ми ле ра (H. F. Müller, Wi en). vla di mir Ha klik, Jo hann Stra uss (Sohn) und die Sla wischen 
Volksstäme, у: Die Fle der ma us, Mit te i lun gen 3 des Wi e ner In sti tuts für Stra uss-For schung, Tut zing 
1991, 18.

9  Ага тон, Серб ске на род не но ви не, числ. 8, Пе шта, 18. I 1845, 17–18. 
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Све то сав ски бал, одр жан те исте 1845. го ди не, био је отво рен и за вр-
шен упра во Штра у со вим Срп ским мар шем. На ба лу је по ред кне за Ми ло-
ша, при су ство ва ло и „не ко ли ко ви со ки ли ца од Ру ског и тур ског По сла-
ни че ства“, а ме ђу број ним зва ни ца ма по себ ну па жњу је пле ни ла Ву ко ва 
кћер ка Ми на, ко ја је у ,,на род ном ср би јан ском ру ву дич ну бај ност на све 
при су ству ју ће ба ца ла“.10 По ред са лон ских ига ра, игра ло се и срп ско ко ло.

У истом ли сту, дру ги из ве штач је та ко ђе сла вио три јумф Срп ског 
мар ша, ко ји је на по ме ну том ба лу из во ђен чак пет пу та, уз оп ште одо бра-
ва ње не са мо Ср ба, не го и стра на ца. Из ре цен зи ја је очи то да је Срп ски 
марш пред ста вљао сим бол на ци о нал ног пре по ро да:11

из во ли те зна ти да се ов де у Бе чу зве зда уте хе ју че јав но по ка за Срб ству на 
не бу дич не Ав стри је, где је за сва ког при ја тељ ска тр пе љи вост обез бе ђе на. 
Си ноћ је сву да јав но об зна ње но, да ће код Шпер ла мла ди Штра ус ка пел-
мај стер из ме ђу дру ги ко ма да и ве ли ки Срб ски на ци о нал ни марш сви ра ти: 
сте кло се да кле та мо то ли ко чи сло љу бо пи тљи ви Беч ли ја, да је мло жи на 
мо ра ла до ма вра ти ти се, бу ду ћи је ме ста оз ку де ва ло. Кад пак по че ре че-
ниј марш сви ра ти се, за о ри ла се са ла срб ским оду ше вље њем […] чим пак 
стра ни пу бли кум крај мар ша раз у ме, то ли ко уз хи ћен бу де, да је сад он зах-
те вао да исту свир ку ви ше пу та на но во пов то ри ти […] са мо на во дим као 
глас сло ге и ав стриј ске и љу ба ви уза јам не тр пе љи во сти, што је за нас Ср бе 
с тим ве ћа уте ха, јер бо смо ми ов де нај ма ња ка пља ав стриј ског оке ја на, па 
се опет та ко дич но ува жа ва мо!

Већ у апри лу 1845. го ди не, шест ме се ци на кон де би ја, мла ди Штра ус 
је, са сво јим ор ке стром од три де сет шест му зи ча ра, на сту пио у гра цу. На 
про гра му се, из ме ђу оста лог, нaлазио и Ве ли ки срп ски на ци о нал ни марш.12

За све то сав ски бал, ко ји је одр жан 28. ја ну а ра 1846. го ди не у ло ка лу 
„Код злат не кру шке“ (Zum Gol de nen Bir ne, Graziensälen,Wi en-Land straße), 
кнез Ми лош је на ру чио од Јо ха на Штра у са је дан ка дрил у ко јем су ко ри-
шће не ме ло ди је срп ских на род них пе са ма.13 У беч ким но ви на ма Wi e ner 
All ge me i nen The a ter ze i tung од 15. ја ну а ра 1846. пи са ло је: „С об зи ром на 
за слу ге ко је има за ши ре ње срп ске му зи ке, ка пел ник Штра ус син је до био 
на руџ би ну од ов де бо ра ве ћих Ср ба, да за њи хо ве ба ло ве ком по ну је је дан 
је дин стве ни ка дрил“.14

10  Ђ. К., Серб ске на род не но ви не, чис. 8, Пе шта, 28. I 1845, 30. 
11  Ћ. К., Серб ске на род не но ви не, чис. 21, Пе шта, 15. III 1845, 82–83.
12  vla di mir Ha klik, Нав. де ло, 16.
13  Franz Ma i ler, Fre u et euch des Le bens – Einführun gen in die Wer ke von Jo hann Stra uss (1825–

1899) mit Wer kver ze ic hnis, Stra uss Ar chiv – Edi tion, Wa id ho fen an der Ybbs 1998, 228–229.
14  Пре ма: vla di mir Ha klik, Нав. де ло, 16.
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Срп ски ка дрил оp. 14 (Ser ben Qu a dril le) био је по све ћен мла дом кне зу 
Ми ха и лу,15 а пр ви пут је из ве ден на по ме ну том ба лу, ко јем су при су ство-
ва ли и Ми лош и Ми ха и ло Обре но вић.16 Бал је по уста ље ној тра ди ци ји 
отво рен Срп ским мар шем. У ли сту ge gen wart (3. фе бру ар 1846) ис так ну-
то је да су на ба лу би ли „та мо шњи“ Ср би, као и при пад ни ци дру гих сло-
вен ских на ро да, те да је де ло до жи ве ло не ве ро ва тан успех: „Оду ше вље ње 
је би ло оп ште и ни ко ни је на пу стио са лу, без осе ћа ња нај ве ћег за до вољ-
ства“.17 И чи та о ци Серб ских на род них но ви на има ли су при ли ку да чи та ју 
о овом ба лу и пре ми јер ном из во ђе њу Срп ског ка дри ла:18

Ово је пе та го ди на, ка ко Ср би, ко ји су се са сви ју кра је ва Срб ства 
ова мо ску пи ли, свој бал др же: сва ке го ди не све леп ше и сјај ни је. – Ко се 
не се ћа злат ни вре ме на код ,,злат не кру шке“, ди је Ла не ро ва свир ка по кре-
та ла не ка да и ста ро и мла до; злат на је кру шка пре зре ла и не ста ло је; ал 
ле по ти је оно ме сто, што жи во твор ну има у се би си лу […] на то ме гра ци је 
по ди го ше се би дво ре, сјај не и ве ли чан стве не. […] гра ци на са ла (Gra zi en-
saal – Apol lo kre denz) то је ме сто на ше га ве се ља, а ди умор ни тра же што да 
се опо ра ве, то се зо ви дво ри Апол ло на. […] Три пут је сви ран (Срп ски ка-
дрил, прим. аут.), и по од мо ру два пут, а јошт ср цу, уву и но га ма не би ја ше 
до ста. На ше пе сме до па до ше се, и отво ри ше пут у ви со ке кру го ве.

Био је за и ста ве ли ки успех при ре ди ти срп ски бал у ло ка лу „Код злат-
не кру шке“, где су не ка да одр жа ва ни ве ли чан стве ни ба ло ви, уз ор ке стар 
слав ног беч ли је Јо зе фа Ла не ра (Jo seph Lan ner).19 Ово га пу та, за пул том 
је био Јо хан Штра ус син, а пле са чи су игра ли уз зву ке срп ских на ро дних 
пе са ма. Кнез Ми лош је код П. Ме ке ти је (P. Mec het tia) на ру чио че ти ри 
сто ти не штам па них при ме ра ка ка дри ла, да се по ша љу и по де ле ме ђу ње-
го вим при ста ли ца ма у Ср би ји. Био је ово још је дан при мер ње го вог по-
ли тич ког мар ке тин га.20

У про ле ће исте го ди не, Штра ус је ком по но вао још је дан срп ски ка-
дрил, али ово га пу та по све ћен Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу – алек сан дров 
ка дрил op. 33. На на слов ној стра ни на ћи ри ли ци би ла је ис пи са на по све-

15  Син Ми ло ша Обре но ви ћа; срп ски кнез од 1839. до 1842. и од 1860. до 1868. го ди не.
16  У на сто ја њу да об но ви тра ди ци ју срп ских ба ло ва у Бе чу из XIX ве ка, Срп ски цен тар у 

Бе чу од 1998. сва ке го ди не ор га ни зу је Све то сав ски бал, ко ји се по већ уста ље ној тра ди ци ји отва ра 
Срп ским ка дри лом. 

17  Franz Ma i ler, Нав. де ло, 229.
18  - д – д - , Серб ске на род не но ви не, числ. 9, Пе шта, 31. I 1846, 34–35. 
19  Ви ди: Ot to Bru sat ti, Jo seph Lan ner – Com po si te ur, En ter ta i ner & Mu sik ge nie, Böhlau ver lag 

Wi en, Köln, We i mar 2001.
20  Ви ди при лог на стра ни 128.
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та: Ње го вој све тло сти Го спо да ру алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу вла да ју ћем 
кња зу Ср би је по све тио са чи ни тељ Ј. Штра ус син. У овој по пу лар ној пле-
сној фор ми Штра ус је сје ди нио ме ло ди је по пу лар них срп ских на род них 
и гра ђан ских пе са ма и ига ра: у че твр тој фи гу ри Trénis на ла зи се об ра да 
јед не од те ма из Срем ског ко ла,21 док тре ћа те ма у фи гу ри Fi na le до но си 
ме ло ди ју из Tria Срп ског мар ша („Ра до иде Ср бин у вој ни ке“).

При мер бр. 1: Jo hann Stra uss Sohn, Ale xan der Qu a dril le, op. 33, Trénis, т. 1–10.

Штра ус је у овој по све ти, ве ро ват но, имао на уму го сто ва ње у Бе о-
гра ду, ко је је пла ни ра но у скло пу умет ни ко ве тур не је на је сен исте го ди-
не. У при лог то ме го во ри и на слов на стра на пр вог из да ња на ћи ри ли ци, 
без озна ке за це ну де ла – што је ука зи ва ло да је реч о по кло ну за Алек-
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. Ова кав гест ни је остао без од го во ра. Штра ус је од 
кне за Ка ра ђор ђе ви ћа, по ред нов ча не на гра де, до био и зла тан сат са кра-
љев ским гр бом и број не дру ге по кло не.22

Ин те ре сант но је да је ово де ло Штра ус, нај ве ро ват ни је, пр ви пут из-
вео под на сло вом Ale xan dri nen Qu a dril le 16. ју на 1847. го ди не и то при-
ли ком јед не се ре на де ис пред ку ће кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, у част ње-
го вог по врат ка са пу та!23 Оста је отво ре но пи та ње да ли је Штра у су био 
по знат ри ва ли тет из ме ђу ди на сти ја Обре но вић и Ка ра ђор ђе вић, или га је 
све сно иг но ри сао?

21  Ме ло ди ју Срем ског ко ла Ј. Штра ус је ко ри стио и у Сло вен ском пот пу ри ју оp. 39 (у ну ме-
ри бр. 19) и опе ре ти Ја бу ка (ну ме ра бр. 13, Fi na le II). 

22  Tho mas Aig ner, Ser bische Ver wic klun gen, у: Die Fle der ma us, Mit te i lun gen 3 des Wi e ner 
In sti tuts für Stra uss-For schung, Tut zing 1991, 13.

23  vla di mir Ha klik, Нав. де ло, 23.
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Ме ђу тим, дру го из да ње овог ка дри ла (на не мач ком је зи ку), Штра ус 
је по све тио ру мун ском пле ми ћу Алек сан дру Би бе ску (Se i ner Ho he it dem 
Dur chla uc htig sten He rrn Fürsten Ale xan der Bi be sco in ti ef ster Ehr furcht) и 
пред ста вио га у Бу ку ре шту мла дом ру мун ском кне зу, што је му зи ко лог 
Франц Мај лер ду хо ви то про ко мен та ри сао: „Не ста шни Jean (Ј. Штра ус, 
прим. аут.) знао је да се би по мог не у свим жи вот ним си ту а ци ја ма!“24 На 
на слов ној стра ни овог из да ња, упр кос про ме ње ној по све ти, за др жан је 
срп ски грб, као и под на слов Ser ben Qu a dril le No 2.25

Штра ус је срп ске на род не ме ло ди је унео и у свој по зна ти Сло вен ски 
пот пу ри (Sla ven Pot po ur ri, op. 39), ком по но ван за „Ве чер њу за ба ву Сло-
ве на“ (Aben dun ter hal tung der Sla ven), ко ја је одр жа на 27. мар та 1847. го-
ди не у ло ка лу „Код Шпер ла“ (Zum Sperl). У овом де лу, ко је се са сто ји од 
23 ну ме ре, Штра ус је са брао та да по зна те и по пу лар не на род не ме ло ди је 
Сло ве на, „од Ру си је и Че шке до ју жно сло вен ских ре ги ја“. Де ло је до-
жи ве ло ве ли ки успех, о че му је пи са но у штам пи, а по себ но је ис ти ца на 
ле по та „сло вен ске ме лан хо ли је“ (Wi e ner All ge me i ne The a ter Ze i tung, 28. 
Iv 1847). Ка ко су се сме њи ва ле ну ме ре пот пу ри ја, са пе сма ма и игра ма 
раз ли чи тих на ци ја, мо гло се пра ти ти и „пре но ше ње“ оду ше вље ња у са ли 
са јед не „на ци о нал не гру пе“ на дру гу.26 Ово де ло је са ве ли ким успе хом 
из во ђе но и на Штра у со вој тур не ји у је сен исте го ди не.

По ред ме ло ди ја сло вен ских на род них пе са ма и ига ра, Штра ус је у 
Сло вен ски пот пу ри увр стио и ме ло ди је из де ла сло вен ских ком по зи то-
ра.27 У Сло вен ском пот пу ри ју на шле су се и по пу лар не срп ске гра ђан ске 
игре Срем ско ко ло (у ну ме ри бр. 19) и Ле па Ма ца (у ну ме ри бр. 20), ко је 
је Штра ус не сум њи во мо гао чу ти на срп ским ба ло ви ма. И док је ме ло ди ја 
Срем ског ко ла „пре тр пе ла“ од ре ђе не из ме не, Штра ус је са чу вао ка рак те-
ри стич ну бор дун ску прат њу, са гај да шким кварт ним по кре ти ма, ко ја је 
го то во иден тич на са вер зи јом овог ко ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа.

Три го ди не на кон де би ја, Ј. Штра ус је 8. ок то бра 1847. под у зео тур-
не ју ко ја је тра ја ла око се дам ме се ци: Бра ти сла ва, Пе шта, Но ви Сад, Зе-
мун, Пан че во, Ве ли ки Беч ке рек и Бе о град, а пут га је да ље во дио у Ру-
му ни ју. Пла ни ран пут у Ца ри град ни је оства рен. При ли ком го сто ва ња 

24  Franz Ma i ler, Нав. де ло, 6.
25  Ви ди при лог на стра ни 129.
26  Franz Ma i ler, Нав. де ло, 223.
27  У ну ме ри бр. 6 је об ра да пе сме Цр ве ни ша ра фан (Der ro te Sa ra fan) ру ског ком по зи то-

ра А. Ј. Вар ла мо ва (Алек сан др Его ро вич Вар ла мов); на пев у ну ме ри бр. 8 по ти че из зинг шпи ла 
Фи дло вач ка Фран ти ше ка Ја на Шкро у па (Fran ti šek Jan Škro up). Ова ме ло ди ја је од 1918. го ди не 
по ста ла че шка хим на. vla di mir Ha klik, Нав. де ло, 20.
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у Пе шти, из во ђе на су оба Штра у со ва „срп ска ка дри ла“, као и Хр ват ски 
марш из опе ре Љу бав и зло ба Ва тро сла ва Ли син ског, на ра дост при сут-
них Ср ба и Хр ва та:28

Пу ту ју ћи за др жао се не ко ли ко да на ов де у Пе шти и да вао је 28 и 30 
септ. у ве ли ком ре ду ту му зи кал ну за ба ву, гди се је мно жи на ра зни слу ша-
те ља сте кла би ла. Из ме ђу мло ги пре кра сни пар че та, ко је је сва ко пље сак 
пу ног за до вољ ства пра тио, нај ве ће су за ни ма ње по бу ди ле сла вен ске сме си-
це из срб ски, чес ски и пољ ски пе са ма са ста вље не, срб ски ка дрил, и но ви 
Алек сан дер ка дрил […] Мла ди не ко ли ко Ср ба, ко ји су се он де де си ли, и 
ко ји ма су го ре ре че не ме ло ди је нај та њу уро ђе ну жи цу срб ског им ср ца дир-
ну ле, ви ше су пу та вик ну ли: „жи вио“. […] а мла ди ма је Ср би ма и Хор ва-
ти ма ра дост по дво стру чи ло то, што су пре ко сва ког оче ки ва ња Хор ват ски 
марш из на род не опе ре „Љу бав и зло ба“ […] ко је је наш мла ди г. Штра ус 
са сво јом дру жи ном та ко ле по и ве што из вео, да се је опет на но во у ве ли-
ком ре ду ту, и то у Пе шти! ори ло срб ско: „жи вио“, а ја му ево и са да па и 
сваг да из про ста ср ца и из свег гр ла ви чем: „жи вио и сре ћан му пут био“, а 
ро до љу би ве Но во са ђа не и Пан чев це, ко је ће пр ве, као што ре че, по о ди ти, 
на пред из ве шћу ем, да би та ко ми лог на шег го ста са при ро ђе ним им го сто-
љу би ем при ми ли, и срб ском до бро до шли цом по здра ви ли.

У Серб ским на род ним но ви на ма ано ним ни из ве штач из Пе ште ука зао 
је на зна чај пред сто је ће тур не је Јо ха на Штра у са мла ђег за срп ску му зи ку: 29

Не ка је Бо гу фа ла, да се је дан пут и срб ске ари је по че ше сред ством 
му зи кал них но та по бе лом све ту раз но си ти, и од стра них на ро да по зна ва ти 
и ува жа ва ти, ко је мла дој на шој Ср ба ди ји у Бе чу, чрез њи гди ну Штра у су 
(си ну) има мо бла го да ри ти. го спо дин Штра ус мла ђи на ме ра ва по ду нав ске 
зе мље по се ти ти, гди би до бро би ло да га Ср би са на шим ари ја ма бо ље упо-
зна ду, и да му ту на ру ке иду.

За вре ме бо рав ка у Но вом Са ду, Штра у са је у сво јој ку ћи уго стио 
та да шњи град ски бла гај ник Кон стан тин По по вић,30 ко ји је био ве о ма ак-
ти ван у дру штве ном и кул тур ном жи во ту Но вог Са да. Пи сао је по е зи ју, 
пре во дио књи жев на де ла са не мач ког је зи ка, а по себ но по зо ри шне ко ма-

28  Л. М – ћ, Серб ске на род не но ви не, числ. 77, 2. X 1847, 305.
29  Серб ске на род не но ви не, числ. 75, 25. IX 1847, 297.
30  Кон стан тин По по вић Ко мо раш (1795–1871) сту ди рао је у Те ре зи јан ској гим на зи ји у Бе-

чу фи ло зо фи ју и пра ва, а пра ва је за вр шио у Пе шти и Бра ти сла ви. Ње го ва су пру га Со фи ја, ро ђе на 
Јо ва но вић, би ла је уну ка осни ва ча но во сад ске гим на зи је Са ве Ву ко ви ћа. Ду шан По пов, По по вић 
Кон стан тин, Ко мо раш, у: ен ци кло пе ди ја Но вог Са да, књи га 21, гл. уред ник Ду шан По пов, Но ви 
Сад 2003, 191–193.
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де, бу ду ћи да је и сам био ве ли ки за љу бље ник у по зо ри шну умет ност. У 
ње го вом до му оку пља ли су се углед ни Но во са ђа ни, а по себ но „млад свет 
склон му зи ци и дру гим умет но сти ма“. Дру же ња у По по ви ће вом до му не-
рет ко су се за вр ша ва ла у зо ру: „ту се игра ло, пе ва ло, сви ра ло“, а не де љом 
и пра зни ци ма до ла зио је „је дан се љак до бар играч, ко ји је го спод ску де цу 
учио ка ко се срп ски игра“. 31

Упра во од јед не од По по ви ће вих кћер ки Јо хан Штра ус је до био на по-
клон све ску са пре пи са ним срп ским на род ним пе сма ма, ко је је на пи сао Јо-
сиф Шле зин гер. У беч ком ли сту Wan de rer из ве шта ва но је о „ве ли ком ба лу“ 
у Но вом Са ду 12. ок то бра, а на во ди се и да је, на зах тев пу бли ке, Штра ус 
при ре дио још је дан кон церт на ко јем је из ве де на ње го ва фан та зи ја Се ћа ње 
на Но ви Сад (Er ri ne rung an Ne u satz).32 И ово га пу та Штра ус је на сту пио пред 
мно го број ном пу бли ком, ко ја га је по здра ви ла апла у зи ма одо бра ва ња.33

Штра у са је пут да ље во дио у Зе мун, где је два пу та при ре дио „му зи-
кал ну за ба ву“. На јед ном од кон це ра та ди ри го вао је об у чен у срп ску на-
род ну но шњу, ко ју му је из ве зла су пру га го спо ди на Пав ко ви ћа, код ко јег 
је ста но вао. У Wi e ner All ge me i ne The a ter ze i tung-у 28. ок то бра об ја вљен је 
чла нак у ко јем је из ве шта ва но да је „го спо дин Јо хан Штра ус син са сво-
јим ор ке стром на сту пио у Зе му ну пред не у о би ча је но број ним ауди то ри ју-
мом и по бу дио је дан нео пи сив ен ту зи ја зам“, док је у Серб ским на род ним 
но ви на ма об ја вљен оп ши ран при каз Штра у со вог го сто ва ња.34 Зе мун ци су 
има ли при ли ку да слу ша ју Штра у сов ор ке стар у „са ли код Ро кли це ра“ 9. 
и 12. ок то бра, а „са ла је пу на дуб ком би ла“. У члан ку је на гла ше но да је 
кон церт отво рен Срб ским ка дри лом, а за вр шен Срб ским мар шем, што по-
ка зу је да је Штра ус вр ло про ми шље но пла ни рао про грам, во де ћи ра чу на 
о „пул су пу бли ке“. По ме ну та де ла су на зах тев пу бли ке по на вља на ви ше 
пу та. У члан ку се ниг де не на во ди да је из во ђен алек сан дров ка дрил!

Кон церт у Бе о гра ду у Срб ским но ви на ма на ја вљен је као „ред ка и 
осо би та за ба ва“, а ано ним ни из ве штач о про гра му пи ше на осно ву по да-
та ка „из раз да но га ју трос огла са“.35 Ин ди ка тив но је да се у на ја ви Штра у-
со вог кон цер та у Бе о гра ду не по ми ње Срп ски ка дрил, по све ћен Ми ха и лу 
Обре но ви ћу, већ се ис ти че да ће нај ви ше би ти из во ђе на „на ша на род на 
пар че та“: алек сан дро ва че твор ка, Сла вен ска спе ва ни ја и Срп ски марш.

31  Са чу ва не су и но те са ње го вим пе сма ма, пре те жно љу бав не са др жи не, ко је су пе ва не на 
сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду; Исто, 192.

32  vla di mir Ha klik, Нав. де ло, 25.
33  Ова ком по зи ци ја је из гу бље на.
34  Серб ске на род не но ви не, числ. 85, 30. X 1847, 338.
35  Срб ске но ви не, бр. 80, 10. X 1847, 320.
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Ве че рас ће мо има ти у сре ди ни на шој ред ку и осо би ту за ба ву. Мла ди г. 
Штра ус син, гла со ви ти ком по зи тор ка пел мај стор дру го га Беч ко га гра ђан ско-
га пол ка и ди рек тор му зи ке из Бе ча, ко ји је пр ви Евро пу упо знао са сла до-
шћу и ми ли ном на ши на род ни ме ло ди ја, пу ту ју ћи у По ду нав ске пре де ле, где 
на род наш жи ви, да овај и ње го ве кра сне ме ло ди је јо ште бо ље по зна, до шао 
је пре кју че к на ма са це лим сво јим да ле ко чу ве ним ор ке стром, и на ме ра ва 
нас ве че рас са јед ном му зи кал ном за ба вом усре ћи ти и при ли ку нам да ти, 
ди ви ти се ње го вом из ван ред ном та лен ту. Ка ко из раз да но га ју трос огла са ви-
ди мо, по нај ви ше ће би ти сви ра на на ша на род на пар че та: као алек сан дро ва 
че твор ка Ње го вој Све тло сти пре ми ло сти вом го спо да ру и Кња зу на шем по-
све ће на; Сла вен ска спе ва ни ја; Срб ски на род ни марш; ве ли ка свир ка из срб-
ских на род них пе са ма итд. све са чи ње но и уре ђе но истим г. мла дим Штра-
у сом. Ком Ср би ну не ће од ми ли не ср це за и гра ти, кад чу је пе сме, ко је на ше 
про сте се љан ке пе ва ју, ху до же стве но из ве де не, ко ји ма се са да пр ви са ло ни 
у Евро пи сла ве? Јест, има дра го це но га бла га у на ро ду на шем, и чест и хва ла 
оно ме, а на ро чи то г. Штра у су си ну, ко ји га из на ро да на ше га ва ди и ши ро ком 
из о бра же ном све ту са об шта ва! – Ми се на да мо, да ће Ср би за слу ге ово га му-
жа до стој но оце ни ти и ве че рас мно го број ним по се ће ни јем по че ство ва ти.

Штра ус је го сто вао и у Пан че ву и Ве ли ком Беч ке ре ку, где је ње гов 
ор ке стар „уче ство вао у из во ђе њу Бе ли ни је ве опе ре Нор ма 2. но вем бра 
1847. го ди не“, ко ју је „да ла ма ђар ска пу ту ју ћа тру па под ру ко вод ством 
Ми кло ша Фе ле ки ја (Fe leky Miklós).“36

Штра у со ве ком по зи ци је, у ко ји ма је ко ри стио срп ске на род не ме ло-
ди је, ду го су из во ђе не на ба ло ви ма, а исто вре ме но су би ле под сти цај не 
и за дру ге ком по зи то ре да на ста ве у истом прав цу. За ни мљив при лог об-
ја вљен је у Серб ским на род ним но ви на ма, 11. де цем бра 1847, у ко јем је 
пред ста вље на јед на „му зи кал на за ба ва“ одр жа на у Бу дим пе шти, а на ко-
јој су по ред Ср ба при су ство ва ли и Ма ђа ри, Не м ци и Сло ва ци. 37

Ов де се на ше срб ске на род не ме ло ди је ува жа ва ју све ви ше, и до ус-
хи ће ња до па да ју. Та ко је про ша сте не де ље ов да шњи упра ви тељ свир ке, ис-
ку сни г. Мо рел ли, у јав ној јед ној са ли ве ли ку му зи кал ну за ба ву др жао, где 
се не бро је но људ ство ску пи ло; би ло је ту Ма ђа ра, Не ма ца, Ср ба, Сло ва ка 
и пр. обо е га по ла. У гру ди ма Ср ба пре ли ва ло се чув ство ва ње уми ле ни ја, 
ка да се за чуо Срб ски марш: ,,Ра до иде Ср бин у вој ни ке“, сви ра ти. г. Мо-
рел ли ка же, да му се од сви ју нај бо ље до па да ју срб ске ме ло ди је, и да ће 
их, као што је и до сад чи нио, сву да, и у нај све тли јим дру же стви ма сви ра-

36  Káich Ka ta lin, A nagybec ske re ki magyar színjátszás történe te és repertóriuma (1832–1918), 
I, Fo rum Könyvkiadó, Újvidék 2002, 31–32. 

37  г, Серб ске на род не но ви не, числ. 97, 11. XII 1847, 386.
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ти. – По сле мно ги дру ги раз ли чи ти на свир ку са ста вље ни ко ма ди, сви рао 
је два пут и срб ски ка дрил (Ser ben Qu a dril le) од мла дог Штра у са […] Исти 
упра ви тељ свир ке по слу је са да на јед ном срб ском ка дри лу, ко ји ће, као и 
онај Штра у сов, из срб ких ме ло ди ја са ста вљен би ти.

По сле кон це ра та у Бе о гра ду, Штра ус је от пу то вао за Ру му ни ју. У ме-
ђу вре ме ну, за вре ме ње го вог од су ства, у Бе чу је 13. мар та 1848. из би ла 
ре во лу ци ја. На кон аб ди ка ци је кне за Ме тер ни ха и бе га ца ра Фер ди нан да 
за Ин збрук ни Ми лош Обре но вић се ви ше ни је осе ћао си гур но у Бе чу, те 
је оти шао у За греб.38 Ти ме се и за вр ши ла плод оно сна са рад ња из ме ђу Јо-
ха на Штра у са си на и кне за Ми ло ша Обре но ви ћа.

По ли тич ке про ме не усло ви ле су и дру га чи је кул тур не при ли ке. По-
пу лар ни Сло вен ски пот пу ри, ко ји је на не ки на чин пред ста вљао и сим бол 
мул ти ет нич ке Двој не мо нар хи је, ви ше ни је био по же љан на беч ким за ба ва-
ма. Из во ђе ње овог де ла у де цем бру 1848. го ди не иза зва ло је бур ну ре ак ци ју 
пу бли ке, ко ја је же ле ла да чу је не мач ке буд ни це (va ter lands-Li e des). Иако је 
пред став ни ци ма вла сти, ка ко из ве шта ва Wi e ner All ge me i nen The a ter ze i tung, 
ус пе ло „да по но во ус по ста ве мир“, бој кот овог де ла пред ста вљао је од раз 
вре ња ко ја су ка сни је и „ра зо ри ла“ ви ше на ци о нал ну Аустри ју.39

 Ме ђу тим, Штра ус је и да ље остао ве ран сво јој „сло вен ској“ пу бли-
ци у Бе чу. Упра во за је дан „Сло вен ски бал“, ко ји је одр жан 17. фе бру а ра 
1851. го ди не у So fi en saal, ком по но вао је Sla venBall Qu a dril le op. 88, ко ји 
је отво рен ме ло ди јом по зна те срп ске буд ни це Устај, устај Ср би не.

При мер бр. 2: Jo hann Stra uss, Sla venBall Qu a dril le op. 88, Pan ta lon, т. 1–8.

38  Вла ди мир Сто јан че вић, Нав. де ло, 429–430.
39  Franz Ma i ler, Нав. де ло, 233.
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Штра у сов Сло вен ски ка дрил у Бе чу је мо гао чу ти и мла ди Кор не ли је 
Стан ко вић, ко ји се та да на ла зио на шко ло ва њу у аустриј ској пре сто ни ци. 
Већ 1855. го ди не Стан ко вић је об ја вио Сло вен ски ка дрил са го то во иден-
тич ним на зи вом као код Штра у са: Sla venBallKlänge и код истог из да ва-
ча П. Ме ке ти је!40

Вр ло је ве ро ват но да је на по чет ку ка ри је ре мла ди, та да не а фир ми-
са ни, Штра ус на сто јао да осво ји пу бли ку и сре ди не у ко ји ма је на сту пао. 
Но, чи ње ни ца је да је по во дом пе де се то го ди шњи це свог умет нич ког ра да, 
ка да је већ био свет ски по знат умет ник, ком по но вао срп ску опе ре ту Ја бу
ка, чи ме је 12. X 1894. го ди не, обе ле жио свој ју би леј у Бе чу.41

У пи сми ма ли бре ти сти Кал бе ку, ком по зи тор је пи сао: „У Ја бу ци сам 
же лео да на гла сим пу бли ци да смо на срп ској те ри то ри ји. Дру ге ком по-
зи то ре баш бри га где се де ша ва рад ња […] ја са сво је стра не, ко ри стим 
истин ске срп ске на род не мо ти ве у свр хе ка рак те ри за ци је“.42

Жи во то пис кра ља вал це ра те сно је по ве зан са исто ри јом ју го и сточ не 
Евро пе, иако се у „ве ћи ни ње го вих би о гра фи ја, ово по гла вље по ми ње са-
мо уз гред или се из о ста вља“.43 Штра ус не са мо да је сво јим кон цер ти ма у 
„ду нав ским“ зе мља ма оста вио зна ча јан од јек у сре ди на ма у ко ји ма је на-
сту пао, већ је и на род не на пе ве ових ре ги о на унео у сво ја ор ке стар ска и 
сцен ска де ла и та ко их учи нио по зна тим ши ром Евро пе. И као што Ду нав 
об је ди њу је зе мље кроз ко је про ти че у је дан је дин ствен европ ски ре ги он, 
та ко су и у Штра у со вим ком по зи ци ја ма на род ни на пе ви ових зе ма ља по-
ве за ни у јед ну це ли ну.

Ка ко до бро при ме ћу је Ри хард г. Пла шка, „беч ка ат мос фе ра по го до-
ва ла је срп ским на ци о нал ним чи ни о ци ма“. Беч је пред ста вљао зна ча јан 
кул тур ни цен тар, ко ји је омо гу ћа вао по ве зи ва ње са европ ским кул тур ним 
те ко ви на ма, а све то у кри лу „све сло вен ске уза јам но сти“, што се нај бо ље 
очи ту је на при ме ру сло вен ских ба ло ва и ску по ва. По зи ва ју ћи се на успех 
Штра у со вих „срп ских“ ком по зи ци ја, аутор при ло га у Серб ским на род
ним но ви на ма скре ће па жњу чи та о ци ма да из епи цен тра пан сло вен ства, 

40  Sla venBallKlänge, Qu a dril le für Pi a no for te, der hoc hwohlge bo re nen Frau He le ne Rigyts-
ky von Skri bestye hoc hac htungsvoll ge wid met von Cor ne li us Stan ko vits. Eigent hum des Com po ni sten 
(bei) Pi e tro Mec het ti, Wi en, 1855. 

41  Ви ди при лог на стра ни 130.
42  Tho mas Aig ner, Jo hann Stra uss’s ’Ser bian’ ope ret ta „Ja bu ka“, у: Mu si cal Cul tu re & Me

mory, The Eight in ter na ti o nal Sympo si um of the De part ment of Mu si co logy and Et hno mu si co logy, Ta-
tja na Mar ko vić & ve sna Mi kić (Eds.), Bel gra de 2008, 183–189.

43  Franz Metz, Нав. де ло, 8.
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цар ског Бе ча, зра чи ле по та и сна га срп ске и сло вен ске ин те ли ген ци је, чи-
ји та ла си већ за пљу ску ју и „осве шћу ју“ срп ску омла ди ну.44

Беч је маг нет, ко ји ср ца при вла чи, и по ка зу је стра не све та, – по ко ме 
се упра вља ју пут ни ци и пут ни це на без ко неч но ме пу ту мо де и еле ган ци је. 
– Оћу л’ вас и од о вуд уве ра ва ти, ка ко је ле по да на ше ко ло игра те, кад га ево 
већ и у Бе чу игра ју. Не! то би ја не раз бо ри то о Ва ми ми слио. По че ле сте Ви 
већ са ме се бе по зна ва ти и це ни ти; и ско ро ће мо ,,све“ Вас ра до сно гле да ти, 
ка ко свој ма тер њи је зик, сво ју на род ну свир ку и игру по но си то гр ли те.

44  - д – д -, Серб ске на род не но ви не, числ. 9, Пе шта, 31. I 1846, 35.



128

Срп ски ка дрил, оp. 14, на слов на стра на
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алек сан дер ка дрил, оp. 33, на слов на стра на
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Theo Zasche, Ја бу ка – ка ри ка ту ра, об ја вље на у ли сту Der Floh, 21. X 1894.
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Ma ri ja na Ko ka no vić Mar ko vić

SER BIAN AND SLA vIC BALLS IN vI EN NA AND STRA USS’ STAYS IN  
THE DA NU BE CO UN TRI ES (1847)

Sum mary

Un til the 1840s the Austrian Em pi re pro udly stres sed that un der the ru le of the ho u se of 
Hab sburg li ved many pe o ples. Ho we ver, the prin ci ples of this con sti tu ti o nal at ti tu de, fo un ded 
on the many cen tu ri es of sta te and dyna stic con ti nu ity, we re se ri o usly un der mi ned by the 1848 
re vo lu tion. At the ti me when young Jo hann Stra uss Sohn fo un ded his or che stra and star ted his 
ca re er as a com po ser and con duc tor, vi en na was an im por tant spi ri tual cen ter of pan Sla vic 
ide as and a pla ce whe re a lar ge part of the Sla vic cul tu ral eli te gat he red. In the mid dle of 1841 
the Ser bian Prin ce Mi loš Obre no vić ca me to stay in vi en na af ter ab di ca ting at the re qu est of 
the op po si tion in 1839. The exi led prin ce cul ti va ted so cial con tacts with pe o ple who as so ci-
a ted with Prin ce Met ter nich and gat he red Ser bian wri ters and aut hors aro und him. Both the 
Ser bian and Austrian press kept a clo se watch on the so cial li fe of the for mer Ser bian Prin ce, 
as well as his pri va te li fe. Stra uss Sohn had good con tacts with Mi loš Obre no vić, which is 
evi den ced in the fact that he was a con duc tor and ar ti stic le a der of Ser bian balls in vi en na. Du-
ring his stay in Austria, Prin ce Mi loš ma in ta i ned his in te rest in the po li ti cal si tu a tion in Ser bia. 
Trying to gat her as many po li ti cal sup por ters as pos si ble, he or ga ni zed and fi nan ced Ser bian 
balls in vi en na. For the ne eds of Ser bian balls and for sub se qu ent tra vels in Ser bia, Stra uss 
com po sed The Ser bian March, The Ser bian Qu a dril le, The Ale xan der Qu a dril le, etc.

On 8 Oc to ber 1847 Jo hann Stra uss or ga ni zed a grand to ur in the Da nu bian co un tri es, 
which la sted for abo ut se ven months. The con certs re so na ted strongly in the towns whe re he 
per for med, which was do cu men ted in the Austrian and Ser bian press at the ti me.
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александар Васић

РЕЦЕПЦИЈА АВАНгАРДНЕ МУЗИКЕ У  
МЕЂУРАТНОМ БЕОгРАДУ: 

ПРИМЕР ЧАСОПИСА МУЗИКа И ГЛаСНИК 
МУЗИЧКОГ ДРУШтВа „СтаНКОВИЋ“ / МУЗИЧКИ 

ГЛаСНИК*

СА ЖЕ ТАК: Срп ска му зич ка кул ту ра из ме ђу свет ских ра то ва би ла је ра-
за пе та из ме ђу на сле ђа про шло сти и мо дер ни за циј ских трен до ва. Сту ди ја пра-
ти ре цеп ци ју аван гард не му зи ке у ча со пи си ма Му зи ка (1928–1929) и Гла сник 
Му зич ког дру штва „Стан ко вић“ / Му зич ки гла сник (1928–1934, 1938–1941), 
от кри ва ју ћи раз ли чи те, па и су прот не ста во ве му зич ких пи са ца оно га вре ме на 
о лич но сти ма и оства ре њи ма са вре ме не му зи ке.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Му зи ка, Му зич ки гла сник, аван гар да у му зи ци – Ср би ја, 
Ри кард Шварц, Ми лен ко Жив ко вић.

Сти ца јем не по вољ них исто риј ских окол но сти, срп ска и ју го сло вен-
ска му зич ка кул ту ра и умет ност по че ле су се ин тен зив ни је укљу чи ва ти 
у то ко ве мо дер не европ ске му зи ке тек у XIX ве ку. Ро ман ти зам са сво јим 
афир ма тив ним од но сом пре ма му зич ком фол кло ру пред ста вљао је круп-
ну исто риј ску при ли ку за афир ма ци ју сло вен ских и дру гих на ро да, чи ја 
му зич ка умет ност до кра ја XvI II сто ле ћа ни је да ла ком по зи то ра и оства-
ре ња од зна ча ја за ка нон европ ске му зи ке.

Раз вој срп ске му зи ке у XIX ве ку до ста ду гу је му зич ким ама те ри ма. 
По ја ва Кор не ли ја Стан ко ви ћа, пр вог срп ског обра зо ва ног му зи ча ра, а за-
тим и Јо си фа Ма рин ко ви ћа и Сте ва на Мо крањ ца, ком по зи то ра чи ја де ла 
ни су (би ла) са мо од исто риј ског већ и од умет нич ког зна ча ја – за њи хо-

                  UDC 78(497.11)"18"
050Muzički glasnik

*  Ова студија представља резултат рада на пројекту „Идентитети српске музике од локал-
них до глобалних оквира: традиције, промене, изазови“. Пројекат изводи Музиколошки институт 
САНУ у Београду, а финансира га, под бројем 177004, Министарство просвете и науке Владе 
Републике Србије.
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во и ка сни је вре ме, уве ла је срп ску му зи ку у област про фе си о на ли зма и 
аутен тич не умет но сти.

То ком XIX сто ле ћа, као и у пр вим де це ни ја ма на ред ног ве ка, код 
Ср ба је пре о вла ђи ва ла иде ја о нео п ход но сти ком по но ва ња на осно ва ма 
на род не умет но сти. Ов да шњи усло ви омо гу ћи ли су да се на ци о нал ни му-
зич ки из раз оства ри нај пре у хор ској му зи ци. Раз ви так му зич ке кул ту ре, 
школ ства и уста но ва ка сни је је до вео и до успо на ин стру мен тал не и во-
кал но ин стру мен тал не му зи ке. Па ипак, вре ме на кло ње но на ци о нал ном 
му зич ком ро ман ти зму тра ја ло је пре крат ко. Срп ска и ју го сло вен ска му зи-
ка на сто ја ле су да по ђу уко рак с европ ском му зи ком – не са мо у по гле ду 
обра зо ва ња, ком по зи ци о не тех ни ке и му зич ког жи во та; на сто ја ња су би-
ла упра вље на и на укљу чи ва ње на ших ком по зи то ра у са вре ме не европ ске 
му зич ке сти ло ве.

Као што је по зна то, кра јем XIX ве ка у европ ској му зи ци је до шло 
до хро ма ти за ци је му зич ког је зи ка, а он да и до еман ци па ци је ди со нан це 
и по сте пе не раз град ње хар мо ни је и то на ли те та. Му зич ки је зик за сно ван 
на дур ско-мол ском то на ли те ту, је зик ко ји је пред ста вљао осно ву на ко јој 
је ства ра на европ ска му зи ка од XvII до кра ја XIX ве ка, му зи ка ба ро ка, 
ро ко коа, кла си ци зма и ро ман ти зма, по сте пе но је не ста јао. Пр ве де це ни је 
XX сто ле ћа обе ле жи ла је по ја ва ато нал но сти, ате ма ти зма и до де ка фо ни-
је. Срп ска и ју го сло вен ска му зи ка на шле су се пред ве ли ким иза зо ви-
ма, с об зи ром на по ме ну ту, из ра же ну тен ден ци ју укљу чи ва ња у мо дер ну 
европ ску му зич ку по ро ди цу. Тре ба ло је од у ста ти од ро ман ти зма и фол-
кло ра, ако се же ле ло пре ћи у са вре ме ну Евро пу. А на ци о нал ни ро ман ти-
зам код нас се још ни је био ис ка зао у пу ној, же ље ној ме ри.

Од нос пре ма са вре ме ној му зи ци, по себ но пре ма му зич кој аван гар-
ди, јед но је од кључ них пи та ња кор пу са ме ђу рат не срп ске му зич ке пе ри-
о ди ке. Ме ђу рат но до ба обе ле жи ле су ре во лу ци о нар не про ме не у европ-
ској му зич кој умет но сти, и на ша му зи ка, а он да и на ши му зич ки пи сци, 
има ли су сло жен за да так не са мо да пра те и по зна ју те про ме не, већ и 
да се пре ма њи ма од ре де – с об зи ром на по тре бе и хте ња сво је сре ди-
не. На ше ис пи ти ва ње усме ре но је на на пи се о са вре ме ној му зи ци у два 
беог рад ска му зич ка ча со пи са: Му зи ци (1928–1929) и Гла сни ку Му зич ког 
дру штва „Стан ко вић“ (1928–1934, 1938–1941; од ја ну а ра 1931. на зив је 
про ме њен у Му зич ки гла сник). На ше ис тра жи ва ње тре ба да по ка же ко-
је су и ка кве ин фор ма ци је о са вре ме ној и аван гард ној му зи ци об ја ви ли 
по ме ну ти ча со пи си, и да ука же на ар гу мен те на ко ји ма је био из гра ђен 
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кри тич ки од нос ових гла си ла пре ма ра ди кал ним ви до ви ма са вре ме не 
европ ске му зи ке.1

аван гар да о се би и уред нич ка иро ни ја у сен ци
Ме сеч ни ча со пис Му зи ка из ла зио је од ја ну а ра 1928. до мар та 1929. 

го ди не. Уред ни штво су са чи ња ва ли: Ми ло је Ми ло је вић, Ко ста Ма ној ло-
вић и Ри кард Шварц. На по чет ку дру ге го ди не из ла же ња са став ре дак ци-
је био је про ме њен. Као уред ник отад је пот пи си ван Ми ло је Ми ло је вић; 
Ма ној ло ви ћа ви ше не ма ме ђу чла но ви ма Уре ђи вач ког од бо ра, а од та да 
су се, по ред Р. Швар ца, та мо на шли још и Ми ха и ло Вук дра го вић, Јо ван 
Бан дур и Пре драг Ми ло ше вић.

Струк ту ра ча со пи са Му зи ка огле да ло је тро стру ке аспи ра ци је уред-
ни ка то га гла си ла. На и ме, до ма ћој пу бли ци тре ба ло је пре не ти зна ње, 
су ге ри са ти ка нон и са оп шти ти ин фор ма ци ју. За то су у ово ме ча со пи су 
ме сто до би ли есеј, му зич ка кри ти ка и ра зно вр сне бе ле шке о му зи ци. У 
есе ји ма на гла сак је био на про блем ском и кри тич ком пред ста вља њу лич-
но сти и по ја ва из исто ри је европ ске му зи ке, као и са вре ме не му зи ке. Те ме 
огле да у Му зи ци би ле су и из сфе ре ет но му зи ко ло ги је, му зич ке пе да го ги је 
и пси хо ло ги је, естет ско-ме то дич ка пи та ња у ве зи са сви ра њем на по је-
ди ним ин стру мен ти ма, од нос ју го сло вен ске и европ ске му зи ке и др. Па-
жња му зич ких пи са ца ни је про пу сти ла ни те ку ћа, прак тич на пи та ња као 

1  Не по сто је об у хват не сту ди је о овим два ма ча со пи си ма. Основ не на по ме не о срп ској му-
зич кој пе ри о ди ци ме ђу рат ног раз до бља да ју две аутор ке: Ста на Ђу рић-Клајн, Ис то ри ски пре глед 
ју го сло вен ских му зич ких ча со пи са, у: Му зи ка и му зи ча ри, из бор чла на ка и сту ди ја, Про све та, Бе о град 
1956, 79–93; Рок сан да Пе јо вић, Му зич ка кри ти ка и есе ји сти ка у Бе о гра ду (1919–1941), Фа кул тет му-
зич ке умет но сти, Бе о град 1999, 22–25. Нај о снов ни је по дат ке о срп ским му зич ким ча со пи си ма до но-
се и лек си ко граф ски при руч ни ци; ви де ти: S. Đ. K. [Sta na Đu rić Klajn], Mu zič ki gla snik, у: Mu zič ka en
ci klo pe di ja, tom II, gl. ur. Kre ši mir Ko va če vić, Ju go sla ven ski lek si ko graf ski za vod, Za greb MCMLXXIv2, 
651; Ista, Mu zič ki ča so pi si u Ju go sla vi ji. Sr bi ja, у: Isto, 650; B. D. [Bran ko M. Dragutinović], Mu zi ka, у: 
Isto, 675. Две су се аутор ке ба ви ле про бле мом аван гар де у на шим днев ним ли сто ви ма и му зич ким и 
књи жев ним ча со пи си ма, али без пре тен зи ја на це ло ви то ис пи ти ва ње из во ра; ви де ти: Rok san da Pe jo-
vić, Šta se u be o grad skoj sre di ni sma tra lo mu zič ki sa vre me nim, mo der nim i avan gard nim u pe ri o du iz me đu 
dva svet ska ra ta, Me đi mur je, ča ko vec 1988, br. 13/14, 172–184; Ме ли та Ми лин, На пи си о аван гар ди 
у бе о град ским му зич ким ча со пи си ма из ме ђу два свет ска ра та, у: Срп ска аван гар да у пе ри о ди ци, 
збор ник ра до ва, ур. Ви до са ва го лу бо вић и Ста ни ша Тут ње вић, Ма ти ца срп ска – Ин сти тут за књи-
жев ност и умет ност (Се ри ја: Исто ри ја срп ске књи жев не пе ри о ди ке, 8), Но ви Сад – Бе о град 1996, 
479–492. У нај но ви је вре ме иза шла је сту ди ја Би ља не Ми ла но вић, Ча со пис „Му зи ка“ као за ступ
ник ју го сло вен скоче хо сло вач ких му зич ких ве за на из ма ку дру ге де це ни је 20. ве ка, у: Праг и сту ден
ти ком по зи ци је из Кра ље ви не Ју го сла ви је. По во дом 100го ди шњи це ро ђе ња Ста ној ла Ра ји чи ћа и 
Во ји сла ва Вуч ко ви ћа, ур. Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман и Ме ли та Ми лин, Му зи ко ло шко дру штво 
Ср би је, Бе о град 2010, 141–160. Аутор ка се у тој сту ди ји ба ви иде о ло шким аспек ти ма, тј. про бле ма-
ти за ци јом од но са из ме ђу ју го сло вен ског и сло вен ског иден ти те та у ча со пи су Му зи ка.
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што је то би ло пи та ње ре гу ла ци је аутор ског пра ва. Ру бри ка „Из му зич ког 
жи во та“ до но си ла је са же те – би ло је то пи та ње рас по ло жи вог про сто-
ра – кри ти ке опер ских пред ста ва и кон це ра та у Ју го сла ви ји, сло вен ским 
зе мља ма и све ту. Кри тич ки при ло зи об ја вљи ва ни су и у ру бри ци „Пре-
глед му зич ких из да ња“. Та мо су пред ста вља не и оце њи ва не но ве нот не и 
му зи ко граф ске еди ци је. Ра зно вр сне ин фор ма ци је о ју го сло вен ској и свет-
ској му зич кој умет но сти и кул ту ри до но си ле су ру бри ке „Крат ке ве сти“ и 
„Са оп ште ња му зич ких дру шта ва и уста но ва“.

Свој про грам уред ни штво је из не ло у пр вом бро ју.2 По сле ен ту зи ја-
стич ки са оп ште не ста ти сти ке о ве ли ком за ма ху и ре зул та ти ма са вре ме не 
ју го сло вен ске му зич ке умет но сти и кул ту ре, ре дак ци ја је пре шла на три 
тач ке сво га про гра ма. Би ле су то сле де ће тач ке: рав но пра ван трет ман свих 
есте тич ко-иде о ло шких ста во ва у са вре ме ном ства ра ла штву, ју го сло вен-
ство и сло ве но фил ство. Уред ни ци су, на и ме, об ја ви ли да ће у но во по кре ну-
том ча со пи су би ти про сто ра за све стру је у на шем му зич ком ства ра ла штву, 
ка ко оне тра ди ци о на ли стич ке та ко, а с по себ ним ин те ре совањем, и за оне 
мо дер не и нај мо дер ни је. Уред ни ци су на гла си ли да се обра ћа ју це ло куп ној 
ју го сло вен ској кул ту ри, а да ће у скло пу пра ће ња ино стра ног му зич ког жи-
во та пр вен стве на па жња би ти по све ће на сло вен ским на ро ди ма.

По ред свих чла но ва уред ни штва, у Му зи ци су са ра ђи ва ли не ко ли-
ки срп ски, хр ват ски и сло ве нач ки му зи ча ри: Бран ко М. Дра гу ти но вић, 
Бог дан Ми лан ко вић, Али са Бе ше вић, Бо жи дар Ши ро ла, Лу јо Ша фра нек-
-Ка вић, Ан тон Ла јо виц, Слав ко Остерц, Ва си лиј Мирк и др. Ка ко је то и 
ина че би ло у ме ђу рат но до ба, у Му зи ци су са ра ђи ва ли му зич ки обра зо-
ва ни по сле ни ци из дру гих стру ка. Та ко у овом ча со пи су чи та мо тек сто ве 
књи жев ни ка То до ра Ма ној ло ви ћа и књи жев ног исто ри ча ра и ком па ра ти-
сте Пе ре Сли јеп че ви ћа.

* * *
У пр вом свом бро ју, у увод ном тек сту, ча со пис Му зи ка обе ћао је, да-

кле, да ће се с осо би тим ин те ре совањем ба ви ти пи та њи ма мо дер ни јих и 
нај мо дер ни јих му зич ких пра ва ца.3 То обе ћа ње би ло је ис пу ње но, до ду ше 
– дво знач но. Пред ста вља ње по је ди них пр ва ка нај ра ди кал ни је аван гар де 
ни је из о ста ло, али ни опо зи ци ји ни је би ло ус кра ће но да по ка же свој от-

2  Иако су увод ни текст у пр вом бро ју Му зи ке пот пи са ла сва тро ји ца уред ни ка, стил то га 
члан ка упу ћу је на аутор ску ру ку М. Ми ло је ви ћа.

3  D-r Mi lo je Mi lo je vić, Ko sta P. Ma noj lo vić, Ri kard Švarc, Na ša pr va reč. – Му зи ка, ја ну ар 
1928, бр. 1, 7.
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пор. Уоста лом, уред ни ци и ни су обе ћа ли по др шку нај мо дер ни јим му зич-
ким прав ци ма, већ де ба ту о њи ма.

Без об зи ра на ин тим на пре ви ра ња, ка да је реч о ра ди кал ни јим ви до-
ви ма са вре ме не му зи ке, уред ни ци ма Му зи ке би ло је ста ло да пра те кре-
та ња у са вре ме ној европ ској му зи ци и да бе о град ским и ју го сло вен ским 
чи та о ци ма пре не су ин фор ма ци је о тим про це си ма. Ни су се за у ста ви ли 
са мо на оба ве ште њи ма; ча со пис Му зи ка је са вре ме ну му зи ку у на че лу 
ипак по др жа вао.

Про блем са вре ме не му зи ке, а то зна чи оне ко ја је за и ста пред ста вља-
ла „про блем“ за је дан део му зи ча ра, кри ти ке и пу бли ке, да кле аван гард не 
му зи ке, био је по ста вљен (и) у ве зи с му зич ким ре пер то а ром у Ју го сла-
ви ји. Из ла жу ћи, у дво бро ју за ав густ и сеп те ма бр 1928, кра так пре глед 
ми ну ле опер ске и кон церт не се зо не у Љу бља ни, Слав ко Остерц (се) пи-
та за што су де ла Ма ле ра (Gu stav Ma hler), Шен бер га (Ar nold Schönberg), 
Стра вин ског (Иго рь Фё до ро вич Стра вин ский), Хин де ми та (Paul Hin de-
mith), Ми јоа (Da ri us Mil haud), Хо не ге ра (Art hur Ho neg ger), у нас го то во 
не по зна та.4 Тре ба има ти у ви ду да у свом кри тич ком из ве шта ју Остерц 
пи ше о љу бљан ским, ве о ма успе лим про дук ци ја ма опе ра За љу бљен у 
три на ран џе Сер ге ја Про ко фје ва (Сер гей Сер ге е вич Про ко фь ев) и Са ло
ма Ри хар да Штра у са (Ric hard Stra uss). Али ове од лич не пред ста ве сло ве-
нач ком ком по зи то ру ни су би ле до вољ не; он је да кле по звао на отва ра ње 
му зич ких уста но ва пре ма још оштри јем зву ку.

Слич но Остер цу ми слио је Ри кард Шварц. У ис тој, осмој/де ве тој 
све сци Му зи ке за 1928. го ди ну, он је ушао у ана ли зу ста ња у ју го сло вен-
ским опер ским по зо ри шти ма. Исто риј ски раз вој опер ског по зо ри шта у 
Евро пи, пи та ње дру штве ног кон тек ста, фи нан си ја и фи нан си је ра, про-
ме не по ло жа ја опе ре ко ја је на сту пи ла у гра ђан ској епо хи, ме ђу соб ни 
од нос опе ре и опе ре те, џез и по пу лар на му зич ка кул ту ра као по тен ци-
јал на опа сност за опе ру, све га то га се до та као пи сац Му зи ке. Он да је Ри-
кард Шварц пре шао на ов да шње при ли ке и про го во рио о кон крет ним, 
го ру ћим пи та њи ма на ше му зич ке сре ди не. За на шу те му зна чај но је оно 
што Шварц ка же за са вре ме ну му зи ку. На и ме, оце њу ју ћи да је опе ра 
као фор ма и ин сти ту ци ја у фа зи опа да ња, есе ји ста Му зи ке по тру дио се 
да про на ђе ре ше ње за ту кри зу. Ри кард Шварц ка же: „Ope ra je na pre la-
zu u ne što no vo. I ona će se spa sti valj da opet ta ko, da po sta ne in tim ni ja, da 

4  Slav ko Osterc, Kra tek pre gled oper ne in kon cert ne se zo ne v Lju blja ni. – Му зи ка, ав густ–сеп-
тем бар 1928, св. 8–9, 248.
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ogra ni či svo ja sred stva… da po sta ne bez u vjet no ak tu el na iz ved ba ma naj sa-
vre me ni jih auto ra“.5

Са вре ме на му зи ка би ла је и на дру ге на чи не у фо ку су па жње уред ни-
ка Му зи ке. Ка да тре ба ода бра ти и пре не ти вест из европ ског му зич ког жи-
во та – јед ну од то ли ких ве сти из му зич ке Евро пе – бе о град ски ча со пис се 
од лу чу је и за ону о аван гар ди сти ма. У но вем бар ској све сци чи та мо да су 
на гра ду Фи ла дел фиј ског му зич ког дру штва по де ли ли Бе ла Бар ток (Béla 
Bartók) и „та ли јан ски мо дер ни ста Ка зе ла“ (Al fre do Ca sel la).6

По је ди на му зич ка де ла ко ја су озна чи ла крај XIX ве ка и на ста нак 
са вре ме не му зич ке епо хе до би ла су ла ска ве оце не му зич ких пи са ца у на-
шем ча со пи су. Ка да тре ба да иза бе ре при ме ре нај вред ни јих сло вен ских 
му зич ких де ла но ви јег вре ме на, Ми ло је Ми ло је вић би ра и де ла Иго ра 
Стра вин ског – Пе тру шку и При ба ут ки.7

За ступ ни ци аван гард не умет но сти у ча со пи су Му зи ка ни су би ли не-
кри тич ни; би ло је упра во су прот но. Ри кард Шварц је био по бор ник но вог 
зву ка, али га ни је бра нио од оправ да них кри ти ка. У тек сту Psi ho lo gi ja 
slu ša nja mu zi ke он по зи ва на слу ша ње и по зна ва ње са вре ме не му зи ке, али 
се не ус те же да при зна да је у са вре ме ној му зи ци „mno go to ga tek […] 
po ku šaj bez ve će vri jed no sti“.8 Још ди рект ни ји био је из ве сни М. Б., иза 
ини ци ја ла са кри ве ни са рад ник Му зи ке. Он је из ве стио о кон цер ту ко ји 
је Удру же ње при ја те ља умет но сти „Цви је та Зу зо рић“ при ре ди ло 23. де-
цем бра 1928. по во дом отва ра ња Умет нич ког па ви љо на у Бе о гра ду.9 На 
том кон цер ту биo је из ве ден и по ли то нал ни Кон церт за фла у ту, ви о ли ну 
и ка мер ни ор ке стар Алек сан дра Че реп њи на (Алек сан др Ни ко ла е вич Че-
реп нин), као и ком по зи ци ја RagTi me Иго ра Стра вин ског. Код овог ре-
цен зен та Му зи ке не ма тра го ва кон зер ва тив но сти; о са вре ме ној му зи ци он 
ка же ја сно, па и гру бо: „… и по ред то га што се под на зи вом мо дер ни сте 

5  Ri kard Švarc, Pro blem na ših oper skih po zo ri šta. – Му зи ка, ав густ–сеп тем бар 1928, св. 8–9, 
231. Исти став Шварц по на вља у члан ку Из опер ске ста ти сти ке, исто, 259.

6  Крат ке ве сти. – Му зи ка, но вем бар 1928, св. 11, 337.
7  Др. Ми ло је Ми ло је вић, Све сло вен ско удру же ње за са вре ме ну му зи ку. – Му зи ка, мај–ју-

ни 1928, св. 5 и 6, 147. Ми ло је вић ни је увек јед на ко ми слио о Стра вин ском и о ње го вом ба ле ту 
Пе тру шка. О ње го вом ам би ва лент ном др жа њу пре ма му зи ци тог ком по зи то ра и, уоп ште, пре ма 
са вре ме ној му зи ци, пи са ли смо у сту ди ји По ло жај аван гар де у срп ској му зич кој кри ти ци и есе ји
сти ци пр ве по ло ви не XX ве ка: „Срп ски књи жев ни гла сник“. – Му зи ко ло ги ја, Бе о град 2005, бр. 5, 
289–306, осо би то стр. 293–294.

8  Ri kard Švarc, Psi ho lo gi ja slu ša nja mu zi ke. – Му зи ка, април 1928, св. 4, 101.
9  М. Б., Из му зич ког жи во та. Кон цер ти у Бе о гра ду. Пр ви кон церт мо дер не му зи ке у Умет

нич ком Па ви љо ну. – Му зи ка, но вем бар 1928, св. 11, 332. По је ди ни бро је ви ча со пи са Му зи ка из-
ла зи ли су са за ка шње њем. То об ја шња ва ову си ту а ци ју – да се у но вем бар ској све сци по ја вљу је 
кри ти ка кон цер та ко ји је био одр жан кра јем на ред ног ме се ца.
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кри је мно ги хох шта плер, ипак би је је дан но ви и здра ви пулс, јед но но во 
осве же ње му зи ке, ко ја је би ла до шла на мр тву тач ку“.10

У кру гу европ ских аван гард них но ва то ра и екс пе ри мен та то ра из пр вих 
де це ни ја XX ве ка јед но од нај и стак ну ти јих ме ста за у зи мао је Алојз Ха ба 
(Alo is Hába). Ре дак ци ја Му зи ке одво ји ла је про стор за ње гов чла нак De set go
di na raz vo ja če tvrt ste pen ske i še sti na ste pen ske mu zi ke u Če ho slo vač koj.11

У овом на пи су од две стра ни це че шки аван гар ди ста ни је пред у зео да 
из ло жи те о риј ске осно ве свог си сте ма, ни ти се упу стио у есте тич ку рас-
пра ву о сво јим по гле ди ма на му зи ку. Са мо је у уво ду на по ме нуо да ње гов 
му зич ки и аку стич ки си стем ко ре спон ди ра с на род ним пе ва њем, и да не 
пред ста вља на си лан ко рак с гле ди шта му зич ког фол кло ра и оп штег му-
зич ког раз во ја. Алој Ха ба је дао пре глед умет нич ког ра да у окви ри ма сво-
га прав ца – нај зна чај ни је ком по зи ци је, из ра да му зич ких ин стру ме на та за-
сно ва них на че тврт сте пе ном и ше сти но сте пе ном си сте му и др. Он го во ри 
о сво јој кла си на Кон зер ва то ри ју му у Пра гу и сво јим сту ден ти ма ме ђу 
ко ји ма је по ме нуо Ју го сло ве не Слав ка Остер ца, Пре дра га Ми ло ше ви ћа и 
Дра гу ти на Чо ли ћа. Ха ба упу ћу је на сво је спи се о свом си сте му, по бра ја 
ком по зи ци је ко је му је об ја ви ла беч ка из да вач ка ку ћа „Uni ver sal Edi tion“ 
и др. Срп ски и ју го сло вен ски чи та лац до био је овим крат ким члан ком 
не пре тен ци о зну али је згро ви ту сли ку „учин ка“ Ха би не шко ле на ме ђу-
на род ној му зич кој сце ни. Упра во је од су ство аку стич ке тер ми но ло ги је, с 
ја сним и при сту пач ним уво дом о осно ва ма Ха би ног си сте ма, ово шти во 
мо ра ло учи ни ти при јат ном лек ти ром он да шњој чи та лач кој пу бли ци.

По ста вља се пи та ње за што је ре дак ци ја Му зи ке, у це ли ни оба зри ва 
у свом од но су пре ма аван гар ди, да ла реч Алој зу Ха би, екс трем ном аван-
гар ди сти. Од го вор ни је те шко на ћи. Ха ба је био ве о ма зна чај на по ја ва у 
све ту умет нич ке аван гар де оно га вре ме на и ни је се мо гао иг но ри са ти. 
Као што смо ви де ли, сед ми број Му зи ке био је по све ћен „че хо сло вач кој 
му зич кој кул ту ри на ших да на“. Тај на слов за уред ни ке је мо рао пред-
ста вља ти оба ве зу; они си гур но ни су же ле ли да се до ве ду у си ту а ци ју да 
из о ста вља њем при ка за ути цај не фи гу ре у са вре ме ној му зи ци опо врг ну и 
се бе и чи ње ни це. (На кра ју, Ха би ни сту ден ти би ли су и они из Кра ље ви-
не Ју го сла ви је.) Ре дак ци ји Му зи ке се не мо же при го во ри ти тен ден ци ја; 

10  М. Б., Из му зич ког жи во та. Кон цер ти у Бе о гра ду. Пр ви кон церт мо дер не му зи ке у 
Умет нич ком Па ви љо ну, 332.

11  Му зи ка, ју ли 1928, св. 7, 212–214. Чла нак је са че шког је зи ка пре вео Пре драг Ми ло ше-
вић.
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ако би има ли не што про тив од ре ђе не по ја ве, они би то и ка за ли, али ни су 
ућут ки ва ли оне ко ји су дру га чи је ми сли ли.12

У ово ме слу ча ју ре дак ци ја Му зи ке ипак се ни је уз др жа ла од пре ба ци-
ва ња аван гар ди. Ако је аван гар ди већ би ла да та реч, тре ба ло је ка за ти шта 
ча со пис ми сли о оно ме што је у ње му штам па но. От пор пре ма Ха би ном 
си сте му са др жан је у са мо јед ној ре чи ко ја се мо же схва ти ти и као иро-
ни ја, и као дис тан ци ја, и као нео до бра ва ње. На кра ју сед ме све ске Му зи
ке об ја вље на је чи та ва стра ни ца тек ста у ко јем уред ни штво да је по дат ке 
о шти ви ма уне тим у тај број. О че шком аван гар ди сти пи ше: „го спо дин 
Ало из Ха ба, фа на тик за че тврт сте пен ску и ше сти на сте пен ску му зи ку ве-
о ма ин те ре сант но је го во рио о сво ме ком по зи тор ском и спи са тељ ском 
ра ду. За др жа ва мо пра во да га умо ли мо да нам у јед ном од иду ћих бро је ва 
да и те о риј ски чла нак о сво ме си сте му“.13 Са мо том јед ном реч ју, фа на-
тик, уред ни штво Му зи ке је по сла ло по ру ку сво јим чи та о ци ма о то ме ка ко 
гле да на Ха бин пра вац и ње го ве екс пе ри мен те. „Над зи ра ње“ о ко јем смо 
пи са ли у по гла вљу о про бле му на ци о нал ног сти ла, у ве зи с ча со пи сом 
Му зи ка, по но ви ло се и овом зна ко ви том по је ди но шћу о Алој зу Ха би. Ре-
ци мо и то да стил ска дис по зи ци ја за вр шне, не пот пи са не на по ме не у сед-
мом бро ју Му зи ке ука зу је на Ми ло ја Ми ло је ви ћа као ауто ра.

* * *
У ме ђу рат ној срп ској му зич кој кри ти ци и есе ји сти ци би ло је пи са ца 

ко ји су скре та ли па жњу на чи ње ни цу да је аван гар да обо га ти ла и про ду-
би ла ком по зи ци о ну тех ни ку и да за то ра ди кал ну му зич ку прак су не тре ба 
иг но ри са ти. Ако пред од ре ђе ном пу бли ком или кри ти ча ри ма ни је мо гла 
би ти од бра ње на есте тич ким ар гу мен ти ма, нај мо дер ни ја му зи ка бра ње на 
је сво јим до при но сом и ино ва ци ја ма у се кун дар ној сфе ри ком по зи ци о-
них по сту па ка.

Та ко ни је би ло у ча со пи су Му зи ка, или, бо ље: ни је би ло са свим та ко. 
Пра вац раз ма тра њи ма о мо дер ној тех ни ци дао је Ми ло је Ми ло је вић.

Свој обим ни есеј о умет нич кој со ло пе сми код Че ха он је за кљу чио 
из ра жа ва њем ве ре да но ва му зич ко тех нич ка сред ства ни ка да не ће по-

12  Ов де је по треб но до да ти да је о Ха би ном му зич ком си сте му пи сао упра во Ми ло је Ми-
ло је вић. Ми ло је ви ће ва обим на сту ди ја Иде је ало и за Ха бе об ја вље на је пр ви и је ди ни пут у пр вој 
књи зи ње го вих Му зич ких сту ди ја и чла на ка (Из да вач ка књи жар ни ца ге це Ко на, Бе о град 1926, 
40–64). Ха ба у свом члан ку у Му зи ци по ми ње овај Ми ло је ви ћев рад, а по ме ну ће га и у дру гом 
свом на пи су: Mla di ju go slo ven ski kom po zi to ri i če tvrt ton ska mu zi ka. – Zvuk, Be o grad, ja nu ar 1933, 
br. 1, 81.

13  Ви де ти: Му зи ка, ју ли 1928, св. 7, 216.
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ста ти је ди ни и ис кљу чи ви циљ „мла дих и здра вих на ра шта ја му зи ча ра 
че шке кр ви“. Ми ло је вић у по след њој ре че ни ци ис пи су је сво је му зич ко 
вје ру ју: „Сво је ду ше мла да по ко ле ња че шко га на ро да опло ђа ва ће те ко ви-
на ма ве ли ке про шло сти сво га ро да у ко ји ма по чи ва ју оп ште чо ве чан ске 
вред но сти“.14 Ова два аспек та Ми ло је ви ће вог др жа ња пре ма са вре ме ној 
му зи ци обе ле жи ће и став „опо зи ци је“ аван гар ди у ње го вом ча со пи су: 
кри тич ки став пре ма мо дер ној тех ни ци и опре де љи ва ње за на ци о нал ни 
му зич ки из раз.

У дво бро ју за ав густ и сеп тем бар 1928. у Му зи ци је пре ве ден од-
ло мак из Сту ди ја о мо дер ној хар мо ни ји ком по зи то ра Ре неа Ле нор ма на 
(René Le nor mand).15 Два су ак цен та у том тек сту. С јед не стра не, фран цу-
ски ком по зи тор упо зо ра ва да је у умет но сти опа сно учи ти се ства ра њу 
по угле ду на дру ге. Он је ја сно ста вио до зна ња да по дра жа ва ње узо ри ма, 
ма кар то би ла ре мек-де ла, ни је до бар пут за умет ни ка. С дру ге стра не, 
Ле нор ман не из јед на ча ва мо дер ну му зи ку и мо дер ну тех ни ку; он ка же: 
„Хар мо ни ја на зва на м о д е р н о м, по сма тра на у сво јим тех нич ким сред-
стви ма, ни је до вољ на за из град њу јед не м о д е р н е  м у з и к е … Из над 
пи са ња има да кле м о д е р н о г  н а д а х н у ћ а …“16

Изо ло ва но тре ти ра ње и опо на ша ње ком по зи ци о не тех ни ке за пад них 
ауто ра на шло се и на ме ти сло ве нач ког ком по зи то ра Ан то на Ла јо ви ца.17 
Рас пра вља ју ћи о ју го сло вен ској му зич кој кул ту ри и ње ном од но су пре ма 
Евро пи, овај са рад ник Му зи ке бе сми сле ном је на звао ме ха нич ку тран с-
план та ци ју европ ске тех ни ке на му зич ку умет ност мла дих на ро да. Он је 
сма трао да епи гон ства не сме би ти ни у тех ни ци – ин ди ви ду ал ни, тј. на-
ци о нал ни из раз тре ба по сти ћи и у тех нич ком аспек ту ком по но ва ња.

Још јед ном је Му зи ка пи са ла о од но су тех нич ког и умет нич ког аспек-
та у са вре ме ној му зи ци. Пре драг Ми ло ше вић се освр нуо на сво је вр сни 
изум че шког аван гард ног умет ни ка Зде ње ка Пе ша не ка (Zde nĕk Pešánek), 
на ње гов кла вир с бо ја ма.18 Ми ло ше вић го во ри о по ку ша ји ма да се у ве-

14  Д-р Ми ло је Ми ло је вић, Умет нич ка со ло пе сма код Че ха. – Му зи ка, фе бру ар 1928, св. 
2, 46.

15  Ре не Ле нор ман, О мо дер ној му зи ци. Пред го вор за „Сту ди је о мо дер ној хар мо ни ји“ од 
Ре неа Ле нор ма на. (С фран цу ског М. [= Миодраг] Ва си ље вић.). – Му зи ка, ав густ–сеп тем бар 1928, 
св. 8–9, 239–244. И у ка сни јој ју го сло вен ској му зич кој лек си ко гра фи ји упо зо ре но је на успе лост 
Ле нор ма но вих Сту ди ја; ви де ти: Le nor mand, René, у: Mu zič ka en ci klo pe di ja, tom II, gl. ur. Kre ši mir 
Ko va če vić, Ju go sla ven ski lek si ko graf ski za vod, Za greb MCMLXXIv2, 445. Иако се у на ве де ној ен-
ци кло пе ди ји углав ном на во де по да ци о пре во ди ма од но сних де ла у Ју го сла ви ји, у овом слу ча ју је 
из о ста ло ука зи ва ње на пре вод Ле нор ма на у ча со пи су Му зи ка. 

16  Р. Ле нор ман, Нав. чла нак, 243.
17  An ton La jo vic, Na ša glas be na kul tu ra in evrop ski ni vo. – Му зи ка, март 1928, св. 3, 68–70.
18  Pre drag Mi lo še vić, Kla vir s bo ja ma. – Му зи ка, ја ну ар 1929, св. 1, 16–19.
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зу до ве ду му зич ки тон и сли ка, а по том пре ла зи на иде ју и кон струк ци ју 
Пе ша не ко вог кла ви ра. Та чан је Ми ло ше ви ћев за кљу чак да је кла вир с 
бо ја ма тех нич ки, али не и му зич ки про на ла зак. Очи то вид но, уред ни ци ма 
ча со пи са Му зи ка би ло је ста ло да се естет ска и тех нич ка стра на умет-
но сти не раз два ја ју ви ше но што је то оправ да но, а по себ но им је би ло 
ва жно да се чи сто тех нич ки из у ми не гло ри фи ку ју и не из јед на ча ва ју с 
до при но си ма му зич ког ре да.

Кроз пи са ње о са вре ме ној му зи ци у бе о град ском ча со пи су је мо рао 
до ћи до из ра жа ја и афи ни тет ре дак ци је пре ма оно ме што је уисти ну био 
њен ин тим ни из бор у сфе ри мо дер не ком по зи ци је. У дво бро ју за ав густ и 
сеп тем бар 1928. го ди не, Бран ко Дра гу ти но вић је об ја вио оби ман кри тич ки 
при каз ми ну ле бе о град ске му зич ке се зо не.19 Овај бив ши сту дент Ми ло ја 
Ми ло је ви ћа на бе о град ском Фи ло зоф ском фа кул те ту, био је под ути ца јем 
сво га про фе со ра, па нас не из не на ђу је ди хо то ми ја ње го вог ре зо но ва ња о 
са вре ме ној му зи ци. Дра гу ти но вић хва ли бе о град ско На род но по зо ри ште 
за то што је из ве ло два ба ле та Иго ра Стра вин ског – Пе тру шку и Жарпти
цу. Тај по тез упра ве на ци о нал ног те а тра кри ти чар Му зи ке вред но вао је „не 
са мо [као] вр ху нац се зо не не го и [као] зна тан при лог На род ног По зо ри-
шта иде ји про па ги ра ња и по пу ла ри са ња мо дер не му зи ке“.20 У про ду жет ку 
члан ка Дра гу ти но вић се освр ће на Пр ви фе сти вал ју го сло вен ске мо дер-
не му зи ке. На по је ди ним ме сти ма као да се чу је глас Ми ло ја Ми ло је ви ћа: 
„Нај зад, па да ло је у очи, да се са вре ме ни ју го сло вен ски ком по зи то ри ма ње 
ин те ре су ју за наш ра сан, му зич ко-на ци о нал ни про блем“.21

При су ство Ми ло ја Ми ло је ви ћа осе ти ло се и та мо где га не би смо 
оче ки ва ли. У све сци Му зи ке за ја ну ар 1929. го ди не, Ри кард Шварц је пре-
вео чла нак Лу ја грин бер га (Lo u is Gru en berg) о џе зу.22 Тај ру ско-аме рич ки 
ком по зи тор и пи ја ни ста го во ри о џе зу с ела ном, али га по сма тра уве ли ко 
кри тич ки. На и ме, он ука зу је на мо но то ни ју у обла сти рит ма, хар мо ни је и 
ор ке стар ских ефе ка та. Ме ђу тим, Луј грин берг не од у ста је од џе за; он да-
је пред ло ге ка ко уна пре ди ти ту му зич ку стру ју, а да она оста не и још сна-
жни је по ста не му зич ки из раз аме рич ке на ци је. По је ди не ре че ни це де лу ју 
као да их је на пи сао Ми ло је Ми ло је вић. грин берг го во ри о нео п ход но сти 

19  Б. [Бранко] Дра гу ти но вић, Из му зич ког жи во та. Ју го сла ви ја. Бе о град. Опе ра – Ба лет 
– Пр ви фе сти вал ју го сло вен ске мо дер не му зи ке – Крај Кон церт не се зо не. – Му зи ка, ав густ–сеп-
тем бар 1928, св. 8–9, 260–263.

20  Исто, 261.
21  Исто.
22  Lo u is Gru en berg, Jazz kao is ho di šna tač ka (pre veo sa ne mač kog Ri kard Švarc). – Му зи ка, 

ја ну ар 1929, св. 1, 19–21.
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те мељ ног са вла да ва ња ком по зи ци о не тех ни ке и о без у слов но сти ин ди-
ви ду ал ног умет нич ког пе ча та – о сло бо ди ко ја је на ста ла из зна ња. За вр-
ше так грин бер го вог на пи са још ви ше под се ћа на Ми ло је ви ћа. Пре ла зе ћи 
пре ко екс пе ри ме на та са џе зом у де ли ма мо дер них европ ских ком по зи то-
ра, пи сац за кљу чу је: „… dr žim, da će sa mo Ame ri ka nac zna ti da na pi še ovu 
no vu mu zi ku – onaj, ko ji je po kr vi, od go ju i sr cu Ame ri ka nac“.23

Та ко је ча со пис Му зи ка у рас пра ву о са вре ме ној му зи ци унео иде ју 
на ци о нал ног из ра за та мо где се то нај ма ње оче ки ва ло – у област по пу лар-
них жан ро ва. Про дор еле ме на та џез му зи ке у европ ску умет нич ку му зи ку 
пр вих де це ни ја XX ве ка си гур но је мо ти ви сао уред ни ке Му зи ке да џе зу 
по све те од го ва ра ју ћу па жњу. Об ја вљи ва ње грин бер го вог члан ка још је 
је дан вид ис пу ње ња уред нич ког обе ћа ња из пр вог бро ја, обе ћа ња да ће 
ча со пис пра ти ти мо дер ни је и нај мо дер ни је му зич ке стру је. Али је и до каз 
ви ше о ин тим ним умет нич ким и есте тич ким пре о ку па ци ја ма и скло но-
сти ма уред ни ка, у окви ри ма мо дер не му зи ке.

За Шен бер га и про тив њега
Три ме се ца по сле Му зи ке Бе о град је до био још је дан му зич ки ча со-

пис. Био је то Гла сник Му зич ког дру штва „Стан ко вић“. Пр ви уред ник 
био је Ми лан П. Бог да но вић, пот пу ков ник у пен зи ји, члан Дру штва и ве-
ли ки љу би тељ му зи ке. Ча со пис је из ла зио је дан пут у ме се цу.

Гла сник ни је по кре нут с ви со ким пре тен зи ја ма. То се ја сно ви ди из 
про грам ског тек ста ко ји је у пр вом бро ју об ја вио др Ду шан Пут ник, пред-
сед ник Му зич ког дру штва „Стан ко вић“. Пут ник је ука зао на чи ње ни цу 
да МД „Стан ко вић“ има три од се ка – шко лу, хор и ор ке стар, и да ови 
од се ци функ ци о ни шу са свим не за ви сно. Гла сни ков циљ тре ба ло је да бу-
де ства ра ње хо мо ге но сти и ко хе зи је из ме ђу на ве де них од се ка, и то на 
осно ву стал ног оба ве шта ва ња о њи хо вом ра ду – оба ве шта ва ње би имао 
да оба ви Гла сник. Гла сник је као за да так до био и ства ра ње је дин стве ног 
мен та ли те та као пред у сло ва за осми шљен и си сте мат ски рад на про па ги-
ра њу и оства ри ва њу ци ље ва Дру штва. Као циљ ис так ну то је и оку пља ње 
што ве ћег бро ја при ја те ља му зи ке, по ма га ча и са рад ни ка Дру штва. Ду-
шан Пут ник је на пи сао да ће Гла сник би ти „ку ћев не но ви не“.

Оди ста, у пр во вре ме Гла сник је уре ђи ван као ин тер ни ин фор ма тор 
Му зич ког дру штва „Стан ко вић“. Пра ћен је рад Хо ра, Ор ке стра, Му зич ке 
шко ле и Би бли о те ке. Об ја вљи ван је по пис на став ни ка у Му зич кој шко ли 

23  Исто, 21.
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„Стан ко вић“, из ве шта ва но је о по се ли ма и сви ма оста лим до га ђа ји ма у 
Дру штву. У то ме пр вом пе ри о ду би ло је, исти на, и дру га чи јих тек сто ва – 
кри тич ких при ка за зна чај них пре ми је ра у Бе о гра ду (нпр. о ора то ри ју му 
Краљ Да вид Ар ту ра Хо не ге ра), пи са но је о Кор не ли ју Стан ко ви ћу, про-
бле ми ма му зич ке пе да го ги је, му зич ког ама те ри зма, чак и о про бле ми ма 
са вре ме не му зи ке и др. Али све је то би ло спо ра дич но и ма ло број но у 
од но су на глав ну ли ни ју Гла сни ко вих те жњи – на пра ће ње ра да Дру штва 
и то пре вас ход но за чла но ве Дру штва.

Про ме на у кон цеп ци ји за па жа се од ок то бра 1929. Од то га вре ме на, 
па до кра ја из ла же ња ча со пи са, на чел ном ме сту об ја вљу ју се про блем-
ски тек сто ви и есе ји, на раз ли чи те те ме. Оп шта исто ри ја му зи ке, фи ло зо-
фи ја и есте ти ка му зи ке, исто ри о граф ски при ло зи о срп ској му зи ци, те ме 
из хр ват ске, сло ве нач ке, бу гар ске му зи ке, цр кве на и аван гард на му зи ка, 
пи та ња од но са му зи ке и дру штва, му зи ке и фил ма, про блем на ци о нал ног 
му зич ког из ра за, пор тре ти са вре ме них до ма ћих ком по зи то ра, пе да го шке 
те ме, сли ка му зич ке умет но сти и кул ту ре ма ло не по зна тих зе ма ља (Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Ал ба ни ја) – све је то на шло ме ста на ступ-
ци ма Му зич ког гла сни ка. Оста ле ру бри ке до но си ле су му зич ке ве сти и 
кри тич ке освр те на му зич ки жи вот. Рад Му зич ког дру штва „Стан ко вић“ 
и да ље је бе ле жен, али са да у из дво је ној, са же ти јој и за о кру же ној ру бри-
ци. Но вем бра 1929. Гла сник по ста је зва нич но гла си ло Ју жно сло вен ског 
пе вач ког са ве за, па је де лат ност Са ве за пра ће на ре дов но и по дроб но, у 
окви ру по себ не ру бри ке.

На зив ча со пи са про ме њен је ја ну а ра 1931. у Му зич ки гла сник. Од 
то га вре ме на, па до пр вог пре стан ка из ла же ња у де цем бру 1934, Гла сник 
је уре ђи вао од бор ко ји су са чи ња ва ли: Ми лан П. Бог да но вић, Пе тар Бин-
гу лац, Ри кард Шварц, Ми ха и ло Вук дра го вић, Вац лав Ве драл, Бран ко М. 
Дра гу ти но вић и Ми лан Бај шан ски. По ред уред ни ка, нај зна чај ни ји са-
рад ни ци у пр вој гла сни ко вој се ри ји би ли су: Ко ста Ма ној ло вић, Бран ко 
Дра гу ти но вић, Мил ка Ђа ја, Ан тун До бро нић, Бо жи дар Ши ро ла, Дра гу-
тин Чо лић, Вик тор Но вак, Ста на Риб ни кар, Ми лен ко Жив ко вић, Зи на и да 
гриц кат, Ерих Са мла ић, Мом чи ло На ста си је вић и Да ни ло Да нић.

Му зич ки гла сник об но вљен је у ја ну а ру 1938. и из ла зио је све до из-
би ја ња Дру гог свет ског ра та (по след ња све ска иза шла је фе бру а ра 1941). 
Но во уред ни штво са чи ња ва ли су Ста на Ђу рић Клајн, Вац лав Ве драл и 
Ми лен ко Жив ко вић. Ова чи ње ни ца је од кључ ног зна ча ја. На и ме, го ди не 
1936. пре стао је да из ла зи Звук, а ње го ва уред ни ца би ла је Ста на Риб ни-
кар (= Ђу рић Клајн). По кон цеп ци ји, име ни ма са рад ни ка и иде о ло шкој 
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ори јен та ци ји, но ва се ри ја Му зич ког гла сни ка с пра вом се мо же схва ти ти 
као про ду же так Зву ка, са мо под дру гим име ном. Као што ће то би ти слу-
чај са Зву ком, и но ви низ Му зич ког гла сни ка па жњу ће обра ћа ти на са вре-
ме ну му зи ку, на му зич ку исто ри о гра фи ју и ет но му зи ко ло ги ју. Лич но сти 
кри ти ча ра – до пи сни ка из Бе о гра да, За гре ба и Љу бља не, чи та лац ће пре-
по зна ти опет из Зву ка (Емил Ха јек и Па вле Сте фа но вић; Па вао Мар ко вац 
и Ерих Са мла ић; Дра го тин Цвет ко). У дру гој Гла сни ко вој се ри ји за па жа 
се и окре ну тост марк си зму. Ме ђу са рад ни ци ма по сле 1938. на и ла зи мо и 
на ста ра и на но ва име на: Ко ста Ма ној ло вић, Ан тун До бро нић, Лу јо Да-
ви чо, Ме ри Же жељ, Мил ка Ђа ја, Пре драг Ми ло ше вић, Пе тар Ко њо вић, 
Јо ван Бан дур, Јо сип Сла вен ски, Ми хо вил То мандл, Ју риј Ар бат ски и др.

* * *
Обрт на тач ка у са вре ме ној му зи ци би ла је по ја ва Ар нол да Шен бер-

га. Ре во лу ци ја ко ју су иза зва ле сло бод на ато нал ност и до де ка фо ни ја учи-
ни ла је да Шен бер го во име по ста не си но ним му зич ке аван гар де.

Од свих ме ђу рат них срп ских му зич ких ча со пи са о Шен бер гу је нај ви-
ше и нај бур ни је рас пра вљао Гла сник Му зич ког дру штва „Стан ко вић“, тј. 
Му зич ки гла сник. Шен берг је на стра ни ца ма те ре ви је ва тре но бра њен, али 
и же сто ко на па дан. Но Ар нолд Шен берг ни је био је ди ни са вре ме ни ком по-
зи тор о ко ме се из ја шња вао овај ча со пис. Та ко је Гла сник МД „Стан ко вић“ 
(по хвал но) пи сао о Ар ту ру Хо не ге ру и Иго ру Стра вин ском.

го ди не 1928. у Бе о гра ду је Ака дем ско пе вач ко дру штво „Оби лић“, 
под упра вом Ло вре Ма та чи ћа, из ве ло Хо не ге ров ора то ри јум Краљ Да
вид. Ми ха и ло Вук дра го вић, при ста ли ца уме ре ни јег зву ка, дао је оду шка, 
ма кар и са свим ма ло, сво јој ре зер ви са но сти пре ма са вре ме ној му зи ци. 
На по чет ку члан ка у Гла сни ку он ка же да је из вед ба на ве де не ком по зи-
ци је пред ста вља ла „ако не зна ча јан а оно ве о ма ин те ре сан тан да тум у 
на шем ре про дук тив ном му зич ком жи во ту“. Гла сни ков кри ти чар по ми ње 
по ли то нал ност Хо не ге ре вог му зич ког је зи ка, али не ка же шта ми сли о 
по ли то нал но сти. Ипак, оце на ком по зи ци је у це ли ни је по зи тив на. Ми ха-
и ло Вук дра го вић је Кра ља Да ви да оце нио као сна жно и убе дљи во де ло, 
ком по зи ци ју не сум њи ве вред но сти.24

Му зич ки пи сци ко ји су пи са ли о Иго ру Стра вин ском би ли су ли-
ше ни уну тар њег ко ле ба ња. За Ми ла на Бај шан ског Стра вин ски је ге ни-
је да на шње му зи ке.25 Пе де се ти ро ђен дан ру ског ком по зи то ра у Гла сни ку 

24  Ми ха и ло Вук дра го вић, ар тур Хо не гер: „Краљ Да вид“. Сим фо ни ски псалм у 3 де ла за 
ре ци та то ра, со ли сту, ме шо ви ти хор и ор ке стар. – гМДС, април–мај 1928, бр. 1–2, 18–19.

25  М. [Милан] Бај шан ски, Ор ке стар и ње го ви ин стру мен ти. – гМДС, мај 1930, бр. 2, 30.
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је обим ним члан ком обе ле жи ла Ста на Риб ни кар. И за њу је Стра вин ски 
„нај ве ћи ге ни је да на шње му зич ке кул ту ре“.26

У Гла сни ку је пи са но и о мо дер ном ба ле ту за чи ји је на ста нак умно-
го ме био за слу жан упра во Стра вин ски. У све сци за ја ну ар 1930. с фран-
цу ског је пре ве ден не кро лог Сер ге ју Дја ги ље ву (Сер гей Па вло вич Дя-
ги лев). У по ви ше ној ин то на ци ји аутор го во ри о зна чај ном де лу овог 
умет ни ка, а ни је из о ста ла ни на по ме на о ра зли ци из ме ђу кла сич ног и 
мо дер ног ба ле та, у ко рист ово га дру гог.27 Мо дер ном ба ле ту ко ји је до шао 
да екс пре си јом за ме ни ша бло ни зи ра ни тех нич ки вир ту о зи тет кла сич ног 
ба ле та, пред ност је дао и Бран ко Дра гу ти но вић.28

При хва та ње аван гард не му зи ке би ло је оте жа но, код јед ног де ла европ-
ске и на ше пу бли ке и кри ти ке, не са мо ра ди ка ли змом из ра жај них сред ста-
ва већ и ан ти ро ман ти змом те му зи ке. Ан ти ро ман тич ка по бу на аван гард них 
умет ни ка од ба ци ла је „емо ци о нал ност“ му зи ке XIX сто ле ћа, а он да се са ма 
на шла под оп ту жбом за це ре брал ност. У скло пу те си ту а ци је по је ди ни Гла
сни ко ви пи сци на сто ја ли су да скло не сум њу с (не га тив ног) уде ла ра ци о нал-
но сти у му зич ком ства ра ла штву. У свом есе ју Ми са о ни ате ље мо дер но га 
ком по зи то ра че шки ком по зи тор Ка рел Бо ле слав Ји рак (Ka rel Bo le slav Jirák) 
увер љи во на гла ша ва да ни је дан пра ви кре а тор ни је мо гао из бе ћи ре флек-
си ји, као и да при из гра ђи ва њу де ла свест игра не сум њи во ве ли ку, иако не 
баш при мар ну уло гу.29 Ји рак је сво јој од бра ни са вре ме не му зи ке до дао јед ну 
кључ ну на по ме ну. На и ме, он је као је ди ну ствар ну опа сност за (са вре ме ну) 
му зи ку ви део све сну кон зер ва тив ност.30 То је, пре ма ње го вим ми шље њу, во-
ди ло ка ду хов ној учма ло сти и оне мо гу ћа ва њу при род ног му зич ког раз во ја.

Ар нолд Шен берг је имао јед ног ва тре ног за ступ ни ка у Гла сни ку 
Му зич ког дру штва „Стан ко вић“ / Му зич ком гла сни ку. Био је то Ри кард 
Шварц. У три сво ја тек ста он се вид но за у зео за Шен бер го ву му зи ку.31

26  Ста на Риб ни кар, Игор Стра вин ски – По во дом пе де се то го ди шњи це ро ђе ња. – Мг, мај–
ју ни 1932, бр. 5 и 6, 131.

27  Же рар Ми сер, Сер ги је Дја ги љев и Ру ски ба лет – При ли ком смр ти ве ли ког умет ни ка 
(пре вео Б. [Борис] Зор ко). – гМДС, ја ну ар 1930, бр. 1, 12–13.

28  Bran ko Dra gu ti no vić, Kla sič ni ba let i mo der na umet nič ka igra – Ski ca jed ne pa ra le le. – Мг, 
де цем бар 1939, бр. 10, 185–188.

29  К. [Карел] Б. [Болеслав] Ји рак, Ми са о ни ате ље мо дер но га ком по зи то ра (пре вео Мих. 
[Михаило] Вук дра го вић). – гМДС, март 1930, бр. 3, 56–64, по себ но стр. 56. и 58. 

30  К. [Карел] Б. [Болеслав] Ји рак, Ми са о ни ате ље мо дер но га ком по зи то ра – Свр ше так 
(Пре вео Мих. [Михаило] Вук дра го вић). – гМДС, април 1930, бр. 1, 4.

31  Ри кард Шварц, О про бле му „Но ве му зи ке“, гМДС, фе бру ар 1929, бр. 2, 19–21; исти, 
ар нолд Шен берг као учи тељ, исто, ок то бар 1929, бр. 7, 117–123; Исти, О про бле му но ве му зи ке. – 
Мг, мај–ју ни 1932, бр. 5–6, 132–140.
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Шен берг је за Швар ца ге ни ја лан му зи чар, а ње го ве кри ти ча ре-опа-
да че овај Гла сни ков пи сац окри вљу је за „бе сне на па де и нај не чу ве ни ју 
зло бу“, и за ту кри ти ку још до да је да је би ла из гу би ла свест о сво јој исто-
риј ској од го вор но сти. Шварц је у Гла сни ку Шен бер га пред ста вио и пре-
во дом уво да из ње го ве На у ке о хар мо ни ји.32 глав ни ар гу мент ово га пи сца 
у за у зи ма њу за Шен бер га и, уоп ште, за но ву му зи ку био је по зајм љен из 
су прот ног му зич ког та бо ра. Шварц до ка зу је да је све у му зич кој исто-
ри ји, па та ко и са вре ме ни ста ди јум му зич ке умет но сти – ево лу ци ја. То 
је, ина че, био глав ни про тив ар гу мент Ми ло ја Ми ло је ви ћа и дру гих по-
бор ни ка за др жа ва ња ве зе са XIX ве ком у са вре ме ној му зи ци – да упра во 
аван гар да ки да све ве зе с про шло шћу. Ри кард Шварц по ка зу је да и но ва 
му зи ка има ве зе с исто ри јом и да про из ла зи из ње. Од бој на ре ак ци ја пре-
ма прет ход ном, хро но ло шки нај бли жем пе ри о ду му зич ке исто ри је, ни је 
ну жно мо ра ла да зна чи рас кол с чи та вом исто ри јом. Ри кард Шварц ар гу-
мен то ва но упо зо ра ва да је сва ка епо ха у исто ри ји умет но сти ре ак ци ја на 
про шлу епо ху, на на зо ре и пој мо ве ста ри јих ге не ра ци ја. Али то још увек 
не зна чи да се ти ме бри ше по ве за ност с исто ри јом као та квом.

И Дра гу тин Чо лић је са вре ме ну, тј. ато нал ну и че тврт сте пе ну му зи ку 
сма трао ре зул та том прет ход ног раз во ја, с тим да је ње гов на гла сак био на 
кон тек сту еко ном ског и кул тур ног раз во ја.33 Овај марк си стич ки опре де-
ље ни му зи чар ни је бра нио аван гар ду од кон зер ва тив них кри ти ча ра; ње-
го ва ме та би ла је упра во са ма аван гар да ко ја је, пре ма ње го вом ми шље њу, 
ма ло учи ни ла за се бе и сво ју пу бли ку. Чо лић је сво јим ко ле га ма, аван-
гард ним ком по зи то ри ма при го во рио што сво ју му зи ку ни су пла си ра ли у 
дру штво. Он је од мах ис ту пио с пред ло зи ма: тре ба ком по но ва ти му зи ку 
за де цу и ама тер ске хо ро ве, и та ко ши ру пу бли ку упо зна ти са са вре ме-
ним тен ден ци ја ма. Дра гу тин Чо лић је же лео да са вре ме на му зи ка жи ви 
у са вре ме ном дру штву, а не да се бе од се ца од то га дру штва и да бе жи у 
му зич ке ла бо ра то ри је.

Аван гард на му зи ка, Шен берг, Шварц и Чо лић има ли су у Гла сни ку 
МД „Стан ко вић“ две вр сте опо не на та. Јед ни су им про тив ре чи ли с му-
зич ко у мет нич ких раз ло га, а дру ги са иде о ло шких и со ци јал них.

Аван гар да у Гла сни ку ни је са мо кри ти ко ва на и на па да на; не ки од 
оних ко ји ни су при хва та ли ње не про се дее за до во ља ва ли су се ти ме да 
од бра не се бе и сво ју есте ти ку. У члан ку о ком по зи то ру Ла ди сла ву Виц-

32  Ри кард Шварц, ар нолд Шен берг као учи тељ. – гМДС, ок то бар 1929, бр. 7, 120–123.
33  Дра гу тин Чо лић, Мо дер на му зи ка и дру штво. – Мг, сеп тем бар–ок то бар 1932, бр. 7 и 8, 

205–206.
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па ле ку (La di slav vycpálek) Вац лав Ве драл по ру чу је да „би ти уме рен не 
зна чи још би ти ре ак ци о на ран“.34 Дру ги пи сци од ба ци ва ли су аван гар ду 
та ко што су је из јед на ча ва ли с „че пр ка њем око екс пе ри ме на та“ и су прот-
ста вља ли „лан цу здра вог раз во ја му зич ке умет но сти“.35 Са вре ме на му зи-
ка ра ди кал ни јег усме ре ња опи си ва на је као „си ва и хлад на ма гла по рат-
них за блу да“36, а у по је ди ним слу ча је ви ма ни је из о ста ло ни име но ва ње 
„кри ва ца“ за ту си ту а ци ју: Ан тон До бро нић је Шен бер га и Стра вин ског 
озна чио као „раз ви ка не“.37

По ме ну ти ан ти е мо ци о на ли зам ра ди кал ног кри ла са вре ме не му зи-
ке про у зро ко вао је на па де у ко ји ма jе аван гар да по ве зи ва на, ако не баш 
из јед на ча ва на, с ме ха нич ком му зи ком. У Гла сни ку је пре во ђен Вен сан 
д’Ен ди (vin cent d’Indy) ко ји је др жао да се у умет но сти пре све га тра жи 
емо ци ја, и за то од ба цио ме ха нич ку му зи ку.38 Слич но Д’Ен ди ју ми слио је 
Алек сан дар Со ло вјев (Алек сан др Ва си ль е вич Со ло вь ёв), му зич ки обра-
зо ва ни про фе сор пра ва на Бе о град ском уни вер зи те ту. Он не пот це њу је 
тех нич ку су пер и ор ност са вре ме не му зи ке (у том сми слу по ми ње Пе тру
шку), али на ла зи да мо дер на му зи ка не за ди ре у људ ске ду ше. Со ло вјев 
по ми ње Ол до са Хак сли ја (Al do us Hux ley) и ње гов ро ман Вр ли но ви свет; 
док не на сту пи Хак сли је во дру штво (мрач не) бу дућ но сти, чо ве чан ству 
ће, искре но и па те тич но ка же Алек сан дар Со ло вјев, би ти по треб ни и је-
ван ђе ље и сим фо ни је и ре кви јем.39

Ипак, нај сна жни ја кри ти ка му зи ке Ар нол да Шен бер га и му зич ке 
аван гар де уоп ште, до шла је од оних му зич ких пи са ца ко ји су сма тра ли да 
умет ник не ма пра ва да се дис тан ци ра од ре а ли зма ствар но сти и од про-
бле ма дру штве них од но са. Шен бер га је у Гла сни ку нај ре чи ти је оспо ри ла 
му зич ка и по ли тич ка ле ви ца.

34  Проф. Вац лав Ве драл, Ла ђи слав Виц па лек. – Мг, сеп тем бар–ок то бар 1932, бр. 7 и 8, 
203.

35  Др Ми ло је Ми ло је вић, У сла ву Јо зе фа Су ка. – гМДС, март 1929, бр. 3, 34.
36  Проф. В. [Вацлав] Ве драл, ан то нин Двор жак. – Мг, ју ни–ју ли 1934, бр. 6 и 7, 106.
37  Ан тун До бро нић, Пре ви ра ње у на шем му зич ком жи во ту. По во дом по ле ми ке Јо сип Сла

вен ски – Ми лен ко Жив ко вић у „Му зич ком гла сни ку“. – Мг, април 1933, бр. 4, 83.
38  О „мо дер ни зму“ у му зи ци (с фран цу ског), гМДС, април–мај 1928, бр. 1–2, 15. Ме ха нич-

ку му зи ку ни су бра ни ли гла сни ко ви за ступ ни ци Шен бер га и аван гар де. Ри кард Шварц је на пи сао 
есеј са же љом да по ка же да ра дио ни је ме ха нич ки му зич ки ин стру мент. Овај оба ве ште ни пи сац 
је свој чла нак за кљу чио ре чи ма да ће ду шев не вред но сти увек би ти те мељ му зич ке про дук ци је 
и ре про дук ци је; ви де ти: Ри кард Шварц, Је ли ра дио ме ха нич ки му зич ки ин стру ме нат?. – гМДС, 
фе бру ар 1930, бр. 2, 36–40, по себ но стр. 39–40.

39  Д-р Алек сан дар Со ло вјев, проф. Уни вер зи те та, Зна чај Чај ков ског за ње го во до ба и за 
са да шњост. – Мг, мај–ју ни 1940, бр. 5–6, 71–77, по себ но стр. 76–77. 
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Свој обим ни чла нак, под го то во про грам ским на сло вом Опа сне по
ја ве у са вре ме ној му зи ци: ра сма тра ња и све до чан ства, Ми лен ко Жив ко-
вић је нај ве ћим де лом по све тио же сто кој кри ти ци Шен бер га и ње го вих 
по бор ни ка у ју го сло вен ској му зи ци.40 Жив ко вић се под јед на ко оба ра на 
ака де ми зам и кон зер ва ти ви зам у са вре ме ној му зич кој кул ту ри, с јед не 
стра не, и на аван гар ду, с дру ге. За Ар нол да Шен бер га су ода бра ни сле де-
ћи из ра зи: асо ци јал ни ко смо по ли ти зам, ре ак ци о нар ни ин ди ви ду а ли зам, 
хи по крит ско ре ак ци о нар ство, псе у до мо дер ни пра вац, нар ци зам, его цен-
три зам. Ми лен ко Жив ко вић Шен бер гу не мо же да опро сти дис тан ци ра ње 
од са вре ме них љу ди и њи хо вих про бле ма и по тре ба. Про грам ско зна че ње 
има ре че ни ца с по чет ка члан ка: „Етич ки, ху ма ни и со ци ал ни мо мен ти су 
од при мор ди ал ног зна ча ја у да на шњој умет но сти; реч је, да кле, о дру
штве ној це лис ход но сти де ла“.41 Ми лен ко Жив ко вић ин си сти ра на деј-
ству умет нич ког де ла на што ши ри круг слу ша ла ца. Овом ком по зи то ру 
би ло је ста ло не са мо да по ка же ко ли ко је Шен берг сво јим „лар пур лар-
ти змом“ да ле ко од те мељ них, пре све га дру штве но е ко ном ских про бле ма 
сво га вре ме на, већ и да по зо ве до ма ће, ју го сло вен ске му зи ча ре, оне за гле-
да не у аван гар ду, да се окре ну по тре ба ма обич них љу ди и ма са.

У Му зич ком гла сни ку је би ло још гла со ва про тив аван гар де. Мно го 
мир ни ји од Жив ко ви ћа био је Сте ван Хри стић, али ипак ја сан у сво ме 
ста ву про тив це ре брал не му зи ке са вре ме ног до ба, ха о са и не ис кре но сти 
ње не, и с ве ром у бу дућ ност ју го сло вен ске му зи ке, уко ли ко не бу де за-
ве де на му зич ким пер вер зи ја ма по је ди них европ ских пра ва ца.42 На по кон, 
пред крај из ла же ња Му зич ког гла сни ка уред ни штво је ода бра ло за пре вод 
чла нак ру ског му зи ко ло га Ле о ни да Са ба ње је ва (Ле о нид Ле о ни до вич Са-
ба не ев) о ства ра лач кој кри зи у му зи ци.43 Са ба ње јев је енер гич но на пао 
ка ко фо нич ност и ан ти е мо ци о на ли зам са вре ме не му зи ке и ње но пре не-
бре га ва ње пу бли ке. Он је оти шао и да ље, те ли кви да ци ју бла го звуч но сти 
у са вре ме ној му зи ци узео као до каз да је му зи ка по шла „пу тем зла“.44 
Ова ко оштар на пад на са вре ме ну му зич ку умет ност ни је мо гао про ћи без 
ре ак ци је уред ни ка ко ји су са ми од лу чи ли да об ја ве ово шти во. У увод ној 
на по ме ни они су се огра ди ли од „мно гих из ла га ња у ово ме члан ку“.45

40  МГ, март 1933, бр. 3, 49–59.
41  Исто, 56.
42  Ж. [Миленко Жив ко вић?], Г. Сте ван К. Хри стић о се би. – Мг, април 1933, бр. 4, 77–81, 

осо би то стр. 80. и 81.
43  Ле о нид Са ба ње јев, Из стра них ли сто ва и ча со пи са. Ства ра лач ка кри за у му зи ци. („Со

вре мен ня за nи ске“) (пре вео са ру ског Ди ми три је Кон ра ди). – Мг, ју ни 1939, бр. 6, 117–127.
44  Исто, 123–124.
45  Исто, 117, нап. бр.1. 



150

* * *
Ча со пи си Му зи ка и Гла сник Му зич ког дру штва „Стан ко вић“ пред-

ста вља ју ве о ма зна чај не из во ре за по зна ва ње срп ске му зи ко гра фи је и, 
уоп ште, срп ске му зич ке кул ту ре ме ђу рат ног до ба. Ана ли за на пи са о са-
вре ме ној и аван гард ној му зи ци по ка за ла је да су на ши му зич ки пи сци 
оно га вре ме на буд но пра ти ли зби ва ња и про ме не у европ ској му зи ци и да 
су о то ме рев но сно из ве шта ва ли чи та о це сво јих ча со пи са. До ми нант не 
по ја ве у за пад но е вроп ској му зи ци та ко су би ле при сут не и у Бе о гра ду, 
Ср би ји и Ју го сла ви ји.

Три аспек та обе ле жа ва ју рад на ших му зич ких пи са ца на ве де них ре-
ви ја, рад у обла сти са вре ме не му зи ке: про фе си о на ли зам, де мо кра тич ност 
и кри тич ност.

Ви де ли смо да аван гард на му зи ка ни је пред ста вља ла лич ни из бор 
по је ди них му зич ких пи са ца. Али су упра во ти му зи ча ри, ка кав је, на при-
мер, био Ми ло је Ми ло је вић, сво ју сре ди ну упо зна ва ли с нај ек стрем ни-
јим му зич ким но ва то ри ма. На и ме, про фе си о нал на са вест на ла га ла им је 
да сво јој сре ди ни пред ста ве са вре ме ну му зи ку, иако се с по је ди ним ње-
ним прав ци ма ни су сла га ли. Исто та ко, оба ча со пи са пред ста вља ла су 
отво ре не три би не за раз ли чи та ми шље ња. Сва ка ко, сво је ми шље ње о са-
вре ме ној му зич кој умет но сти ка за ли су и по кре та чи и уред ни ци ча со пи-
са. Но они ни су др жа ли да њи хо ва гла си ла тре ба да бу ду „уни со на“, већ 
су го во ри ли упо ре до са сво јим не ис то ми шље ни ци ма.

По де ље ност му зич ких пи са ца у Му зи ци и Му зич ком гла сни ку око 
аван гард не му зи ке по ка зу је да се ме ђу рат на срп ска му зи ка би ла на шла 
пред ве ли ким иза зо ви ма. На те иза зо ве од го ва ра ла је на раз ли чи те на-
чи не, али је нај зна чај ни је то да ти иза зо ви ни су би ли иг но ри са ни. Би ло 
је раз ли чи тих гле да ња на то ко ји је пут ко јим на ша му зи ка тре ба да се 
ин те гри ше у европ ске то ко ве, али се мно го др жа ло до по зна ва ња са вре-
ме не му зи ке и ње них оства ре ња. У вре ме ка да су срп ска му зич ка умет-
ност и кул ту ра још увек би ле у пе ри о ду фор ми ра ња, био је то по ка за тељ 
озбиљ но сти и ен ту зи ја зма јед не мла де кул ту ре ко ја је сна жно же ле ла да 
на пре ду је.
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Alek san dar Va sić

RE CEP TION OF AvANT-GAR DE MU SIC IN BEL GRA DE BET WE EN THE 
TWO WARS: THE EXAM PLE OF JO UR NALS MU SIC AND THE HE RALD oF 

THE MU SI CAL AS So CI A TIoN “STAN Ko VIć“ / MU SIC HE RALD

Sum mary

A re la ti vely young Ser bian mu sic cul tu re of the new age tried to be co me part of the 
Euro pean mu sic fa mily. A gre at chal len ge in that path was the en co un ter of our mu si ci ans with 
the Euro pean avant-gar de in the pe riod bet we en the two wars. Sig ni fi cant te sti mo ni es of that 
en co un ter can be fo und in the Bel gra de jo ur nals Mu sic (1928–1929) and The He rald of the 
Mu si cal As so ci a tion “Stan ko vić“ (1928–1934, 1938–1941; sin ce 1931 it was pu blis hed un der 
the na me Mu sic He rald). The re cep tion of avant-gar de mu sic in the se jo ur nals was une ven. 
Both of them pu blis hed the texts that de fen ded the avant-gar de and tho se that cri ti ci zed it. In 
Mu sic the Czech Alo is Hába wro te abo ut his work and in the He rald Ri kard Švarc wro te 
very po si ti vely abo ut Ar nold Schönberg. The vo i ces of avant-gar de cri tics co uld be he ard 
as well: Mi lo je Mi lo je vić wro te in Mu sic in fa vor of the mo dern na ti o nal mu si cal style, 
whi le in the He rald Schönberg’s mu sic was at tac ked by the ide o lo gi cal left wing. Mi len-
ko Živ ko vić tho ught that Schönberg’s mu sic was de ca dent and aso cial, dis tant from the 
ne eds and pro blems of the mas ses as well as con tem po rary so cial re la ti ons.

Three aspects mark the work of our wri ters abo ut mu sic in the men ti o ned jo ur nals in the 
area of con tem po rary mu sic: pro fes si o na lism, de moc racy and cri ti cism.

The pro fes si o nal con sci en ce of the wri ters abo ut mu sic in struc ted them to pre sent to the-
ir sur ro un dings con tem po rary mu sic, alt ho ugh they did not agree with so me of the di rec ti ons it 
was ta king. The edi tors of the se jo ur nals al so dec la red the ir opi ni ons on con tem po rary mu sic. 
They did not think that the ir vo i ces sho uld be in uni son, in stead they spo ke si mul ta ne o usly 
with the pe o ple who se opi ni ons dif fe red from the irs.

The di vi ded opi ni ons of wri ters in Mu sic and Mu sic He rald con cer ning the avant-gar de 
mu sic in di ca tes that the Ser bian mu sic bet we en the two wars met gre at chal len ges. It re spon-
ded to them dif fe rently, but the im por tant thing is that the se chal len ges and chan ges that mar-
ked Euro pean mu sic we re not ig no red. The re we re many dif fe rent vi ews of what path Ser bian 
mu sic sho uld ta ke in or der to be co me part of the Euro pean trends, but all of them re lied on the 
know led ge of con tem po rary mu sic and its pi e ces. At the ti me when Ser bian mu sic and cul tu re 
we re still in the pe riod of for ma tion, this was an in di ca tor of the se ri o u sness and ent hu si asm 
of a young mu si cal set ting that pas si o na tely wan ted to ma ke pro gress and catch the pa ce with 
the world.
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СЕЋАЊЕ, гРАЂА, ПРИЛОЗИ

Катарина томашевић

ПРИЛОг ЗА БИОБИБЛИОгРАФИЈУ: 
ПЕТАР КОЊОВИЋ (1883–1970)

СА ЖЕ ТАК: По ред ком плет не би бли о гра фи је му зич ких де ла, мо но гра-
фи ја и об ја вље них пре во да Пе тра Ко њо ви ћа, овај рад до но си и по пис ре ле-
вант них на пи са о овом углед ном ком по зи то ру, му зич ком пи сцу и ор га ни за-
то ру му зич ког жи во та у XX ве ку. Би бли о гра фи ја ком по зи ци ја ор га ни зо ва на 
је по жан ро ви ма, хро но ло шки, об у хва та ју ћи и нео бја вље не ру ко пи се, као и 
све до ступ не по дат ке о пр вим и по то њим из да њи ма пу бли ко ва них пар ти ту ра. 
Циљ овог ра да је сте не са мо да под стак не да ља му зи ко ло шка и те а тро ло шка 
про у ча ва ња жи во та и де ла Пе тра Ко њо ви ћа, већ и да охра бри но ва из во ђе ња 
Ко њо ви ће ве му зи ке на кон церт ним сце на ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Пе тар Ко њо вић, би бли о гра фи ја ра до ва, по пис ли те ра-
ту ре о Пе тру Ко њо ви ћу.

Пе тар Ко њо вић, ком по зи тор, му зич ки пи сац, про фе сор Му зич ке 
ака де ми је у Бе о гра ду, осни вач и пр ви ди рек тор Му зи ко ло шког ин сти ту та 
СА НУ, ре дов ни члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, као и ис так ну-
ти члан Ма ти це срп ске, не сум њи во пред ста вља јед ну од нај мар кант ни јих 
лич но сти срп ске и ју го сло вен ске кул ту ре у XX ве ку.

По што је још у мла до сти ис по љио сна жан афи ни тет пре ма по зо ри-
шној умет но сти, Пе тар Ко њо вић ће по љу му зич ког те а тра оста ти трај но 
при вр жен, да ју ћи му и сво је нај зна чај ни је при ло ге. О то ме све до че ка ко 
ње гов ан га жо ва ни рад на по ло жа ју ди рек то ра Опе ре (1921–1926) и ин-
тен дан та Хр ват ског на род ног ка за ли шта у За гре бу (1933–1939), та ко и 
у још ве ћој ме ри ње го ва на дах ну та оства ре ња на по љу му зич ке дра ме – 
Же нид ба Ми ло ше ва, Кнез од Зе те, Ко шта на, Се ља ци и Отаџ би на, де ла 
ко ја му обез бе ђу ју нај и стак ну ти је ме сто у исто ри ји на ци о нал не му зич ке 
сце не про шлог ве ка.

UDC 78.071.1:929 Konjević P.
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Ве зе Пе тра Ко њо ви ћа са Срп ским на род ним по зо ри штем у Но вом 
Са ду, чи ји се зна ча јан ју би леј – 150. го ди шњи ца по сто ја ња, обе ле жа ва 
ове, 2011. го ди не, би ле су ве о ма при сне и под сти цај не.1 Спо ме ни мо ов де 
тек не ко ли ко би о граф ских де та ља. За Ко њо ви ће во опре де ље ње да се по-
све ти му зич ком те а тру би ло је пре суд но јед но го сто ва ње СНП-а у Сом бо-
ру, 1900, са опе ром Ча роб ни стре лац, Кар ла Ма ри је фон Ве бе ра (Carl Ma-
ria von We ber). Пе ва ју ћи у хо ру, упра во је у том из во ђе њу Ко њо вић и сâм 
уче ство вао. Мла да лач ка фа сци на ци ја илу зи јом те а тра убр зо по том би ла 
је кон кре ти зо ва на ам би ци јом да се, по узо ру на Ве бе ра, мла ди Ко њо вић, 
у то вре ме још увек та ко ре ћи са мо ук, опро ба као аутор на ци о нал не опе-
ре: та ко је на ста ла пр ва вер зи ја Же нид бе Ми ло ше ве. У пр вим го ди на ма 
по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, та да већ на пра гу зре ло сти, Ко њо вић 
ће ак тив но би ти ан га жо ван на укуп ној об но ви кул тур ног жи во та Но вог 
Са да. По што је те жи ште ини ци ја ти ва по ста вио на об но ву ра да СНП-а, 
по чет ком 1921. го ди не до шао је и на по ло жај управ ни ка ове ку ће. Са но-
вим ела ном, СНП ће те исте, 1921. го ди не, за вре ме Ко њо ви ће вог крат ко-
трај ног ше сто ме сеч ног упра вља ња, све ча ном про сла вом обе ле жи ти и 60 
го ди на свог по сто ја ња. Ве зе са но во сад ским ан сам блом би ле су про ду-
бље не и ин тен зи ви ра не на пре ла зу тре ће и че твр те де це ни је (1927–1933), 
ка да Ко њо вић, фу зи о ни шу ћи Осјеч ко и Но во сад ско по зо ри ште, фор ми ра 
да ро ви ту и ам би ци о зну тру пу ко ја ће не ко ли ко го ди на са за па же ним ус-
пе си ма кру жи ти по Вој во ди ни, Хр ват ској и Дал ма ци ји. Свој де би у по-
љу дра ме Ко њо вић ће оства ри ти упра во са овим ан сам блом, ре жи ра ју ћи 
пред ста ву Го спо да Глем ба је ви Ми ро сла ва Кр ле же. Сво је вр сни hom ma ge 
ве ли ка ну на ци о нал ног му зич ког те а тра Срп ско на род но по зо ри ште при-
ре ди ће мно го ка сни је, у се зо ни 1966/67, пр вим из во ђе њем јед ног Ко њо-
ви ће вог опер ског де ла – но вом по став ком му зич ке дра ме Кнез од Зе те.2

Ов де по бро ја не, ода бра не цр ти це из бо га те „за јед нич ке исто ри је“ 
Пе тра Ко њо ви ћа и СНП-а, чи ни ле су не по сред ни под сти цај да се у го-
ди ни ју би ле ја ове зна чај не ин сти ту ци је на стра ни ца ма Збор ни ка об ја ве 
ка ко би бли о гра фи ја Ко њо ви ће вих де ла, та ко и ис цр пан по пис ли те ра ту ре 
о овом ауто ру. Из ра да би бли о гра фи је, не по сред но под стак ну та ра дом на 
од ред ни ци о Ко њо ви ћу за Срп ски би о граф ски реч ник3, по ка за ла се то-

1  Но во сад ском Срп ском на род ном по зо ри шту би ће по све ћен сле де ћи број Збор ни ка Ма ти
це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку. 

2  О ве за ма П. Ко њо ви ћа са СНП-ом ви де ти де таљ ни је у ра ду Је ле не глу ши це у на ред ном 
бро ју Збор ни ка.

3  Од ред ни ца „Пе тар Ко њо вић“, са раз ви је ном би о гра фи јом и се лек тив ним по пи сом де ла и 
ли те ра ту ре пре да та је у штам пу и би ће об ја вље на у v то му Срп ског би о граф ског реч ни ка Ма ти це 
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ком 2010. го ди не као ин спи ра ти ван му зи ко ло шки иза зов чи ји је крај њи 
ре зул тат умно го ме пре ма шио пред ви ђе на оче ки ва ња и тех нич ке стан дар-
де ове лек си ко граф ске пу бли ка ци је.4 Има ју ћи у ви ду зна чај до ступ но сти 
што пот пу ни јих би бли о граф ских по да та ка у на уч но-ис тра жи вач ком ра ду, 
опре де ли ли смо се сто га да ов де ин те грал но при ка же мо до са да нај ком-
плет ни је вер зи је по пи са у ве зи са де лом зна ме ни тог ком по зи то ра.

Ве ру је мо да ће мо овим пу тем охра бри ти и но ва про у ча ва ња жи во та 
и де ла Пе тра Ко њо ви ћа, тог ства ра о ца еру дит ског зна ња и ши ро ких хо-
ри зо на та, чи ји до при нос из град њи мо дер не, европ ске фи зи о но ми је на ци-
о нал не кул ту ре још увек ни је до кра ја ис пи тан и осве тљен. Ви ше од то га, 
на ме ра нам је да об ја вљи ва њем ових по да та ка скра ти мо и лу та ња мно го-
број них из во ђа ча – му зич ких умет ни ка ко ји, у же љи за пред ста вља њем 
на ци о нал не му зич ке ба шти не че сто пре ду го и без кон крет них ре зул та та 
тра га ју за ре пре зен та тив ним, већ об ја вље ним пар ти ту ра ма с ових про-
сто ра. Нај зад, је дан од ци ље ва овог ра да био је и да се ука же на сми сао 
пу бли ко ва ња му зич ких „са бра них де ла“ – пар ти ту ра де ла П. Ко њо ви ћа, 
којa би, не сум њи во, про кр чи ла пут не по зна тим ком по зи то ро вим опу си ма 
ка са вре ме ној из во ђач кој сце ни и омо гу ћи ле њи хо во но во вред но ва ње у 
ши рем кон тек сту, од ре ђе ном гра ни ца ма мо дер не европ ске му зич ке кул-
ту ре XX ве ка.

У про це су на шег ра да, од не про це њи во ве ли ке по мо ћи би ла је до са-
да нај и сцрп ни ја об ја вље на би бли о гра фи ја ра до ва Пе тра Ко њо ви ћа, ко ју 
је, ру ко во де ћи се хро но ло шким кри те ри ју мом, са чи ни ла На де жда Мо су-
со ва, нај бо љи по зна ва лац Ко њо ви ће вог де ла.5 У ов де при ре ђе ној би бли о-
гра фи ји, ком по зи ци је Пе тра Ко њо ви ћа су гру пи са не по жан ро ви ма, хро-
но ло шки, са ко мен та ри ма ко ји са др же све до ступ не по дат ке о то ме да ли 
је реч о ру ко пи су или о об ја вље ном из да њу. У слу ча ју об ја вље них де ла, 
на ве де ни су сви до ступ ни по да ци, ка ко о пр вим та ко и о по то њим из да њи-
ма. По ред спо ме ну те Спо ме ни це као ба зе, кон сул то ва ни су сви ре ле вант ни 

срп ске (гл. ур. Че до мир По пов; Ур. за му зи ку: Да ни ца Пе тро вић).
4  Услед огра ни че ног оби ма, по пи сом ком по зи ци ја Пе тра Ко њо ви ћа у од ред ни ци за СБР 

ни су мо гли би ти об у хва ће ни сви ру ко пи си – нео бја вље не пар ти ту ре, из о ста ли су по да ци о из-
да ва чу пр вих из да ња, као и по да ци о дру гим и по то њим из да њи ма му зич ких де ла. Та ко ђе, услед 
спе ци фич них из да вач ких стан дар да, у од ред ни ци СБР-а ни је би ло мо гу ће на ве сти из вор не на-
сло ве по је ди них нот них из да ња и пу бли ка ци ја о ауто ру штам па них ла ти нич ним пи смом. По пис 
ли те ра ту ре о ауто ру та ко ђе је мо рао пре тр пе ти ра ди кал на скра ће ња и из ме не у прав цу про ме не 
ори ги нал не гра фи је из да ња. 

5  На де жда Мо су со ва, Би бли о гра фи ја ра до ва Пе тра Ко њо ви ћа, у: Спо ме ни ца по све ће на 
пре ми ну лом чла ну Пе тру Ко њо ви ћу, ур. С. Ра ји чић, СА НУ (По себ на из да ња, књ. CDXLvII, Спо-
ме ни ца, књ. 53), Бе о град 1971, 43–65.
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ен ци кло пе диј ски, лек си ко граф ски и мо но граф ски из во ри, пе ри о дич не пу-
бли ка ци је, као и уза јам ни об је ди ње ни ка та лог CO BIB.rs, доступaн пре ко 
веб сај та На род не би бли о те ке Ср би је. По пи сом ком по зи ци ја об у хва ће ни 
су по да ци о свим вер зи ја ма делâ, што је по себ но зна чај но ка да је реч о 
му зич ко сцен ским оства ре њи ма. где год је то би ло мо гу ће, у по пи су во-
кал них и во кал но ин стру мен тал них ком по зи ци ја на ве ден је и аутор тек ста, 
тј. сти хо ва. С об зи ром на то да Ко њо ви ћев рад на пре во ђе њу опер ских 
ли бре та ни је у до вољ ној ме ри по знат, ни ти ис тра жен, опре де ли ли смо се 
да ов де, уз не знат не до пу не, пре у зме мо по пис пре во да из на ве де не би бли-
о гра фи је Н. Мо су со ве.6

СТВА РА ЛА ШТВО

КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ:

I. ИН СТРУ МЕН ТАЛ НА ДЕ ЛА. – ОР КЕ СТАР СКА И КОН ЦЕР ТАНТ НА: 
Сме са на род них пе са ма, за ма ли гу дач ки ор ке стар, 1900 (ру ко пис из гу бљен); 
Ser bia li be ra ta, сим фо ниј ска по е ма за ве ли ки ор ке стар, 1906 (ру ко пис; и у пре-
ра ди Ђу ре Јак ши ћа, 1970, ру ко пис); Сим фо ни ја цемол, 1907 (ру ко пис; и у пре-
ра ди Ђ. Јак ши ћа, 1954, ру ко пис); сим фо ниј ске ва ри ја ци је На се лу, 1915 (Му-
зич ка из да ња СА НУ, 1959); Сим фо ниј ски трип ти хон „Ко шта на“, 1935 (ор ке-
стар ска пар ти ту ра: Про све та, Бе о град, 1952; кла вир ски из вод: Му зич ка из да ња 
СА НУ, 1970); Ја дран ски ка при чо, кон церт за ви о ли ну и ор ке стар, 1937 (пар ти-
ту ра са ви о лин ском де о ни цом: Му зич ка из да ња СА НУ, 1965; ви о лин ска де о-
ни ца: Му зич ка из да ња СА НУ, 1965; кла вир ски из вод: Му зич ка из да ња СА НУ, 
1968); Ма кар Чу дра, сим фо ниј ска по е ма, 1944 (Му зич ка из да ња СА НУ, 1964); 
три псал ма, за гу дач ки ор ке стар [I in es (са ви о ли ном со ло) – Ada gio non trop po; 
II in fis – An dan te non trop po; III in D – An dan te ma e sto so], 1963 (Му зич ка из да ња 
СА НУ, 1966). КА МЕР НА. – 2 гу дач ка квар те та: Пр ви, Му зи ка скри ве них слут њи 
у де-мо лу, 1907 (пр ва 2 ста ва: I – Al le gro mo de ra to, II – Te ma con va ri a ti o ni, на 
је дан „бо сјач ки мо тив“), 1917 (дру га 2 ста ва: III – Po co scher zo, Iv – Rap so di co), 
(1. из да ње: Col le gi um mu si cum, Бе о град, 1938; 2. из да ње: Му зич ка из да ња СА-
НУ, 1953); Дру ги, еф-мол, 1937 (1. из да ње: Col le gi um mu si cum, Бе о град, 1938; 
2. из да ње: Му зич ка из да ња СА НУ, 1953); – 2 сви те за ду вач ки квин тет: Сан 
лет ње но ћи, 1941 (I – Увер ти ра; II – Љу бав на пе сма; III – Игра ви ла; Iv – Скер-
цо; v – Се љач ка игра; Му зич ка из да ња СА НУ, 1966); Кон церт на сви та, 1945 
(I – An dan te non trop po; II – vi va ce; III – „Сви ра ла са ти ра“, An dan te piu so ste nu to 

6  До са да нај ком плет ни ју би бли о гра фи ју Ко њо ви ће вих на пи са о му зи ци, об ја вље них до 
1940. го ди не, об ја ви ла је та ко ђе Н. Мо су со ва. Ви де ти: Спо ме ни ца…, стр. 54–62. В. и Спи сак на-
ве де них ча со пи са, Исто, 64–65.
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e mol to ru ba to; Iv – Al le gro com mo do; v – Ron do, Mol to vi va ce; Му зич ка из да ња 
СА НУ, 1966); – за ви о ли ну и кла вир/ор гу ље: Пса лам, 1917 (Edi tion Sla ve, Wi en, 
1918); Пса лам, 1920 (Edi tion Sla ve, Wi en, 1920); So na ta qu a si una fan ta sia за ви-
о ли ну и кла вир, у 1 ста ву, 1944 (ру ко пис); – за ви олон че ло и кла вир: Хај дуч ка 
и Игра, 1913 (Edi tion Ro u art et Le rol le, Oeuvres des com po si te urs Ser bes, Pa ris, 
1921). – КЛА ВИР СКА: Два гла со вир ска ко ма да (De ux mor ce a ux po ur le Pi a no), 
1904 (из да ње ауто ра, 1904); Ле ген да, 1908 (из да ње ауто ра, 1908); Две на род не: 
Pa sto ra le; Игра (кон церт на об ра да Све ти сла ва Стан чи ћа), 1921 (Бе о град, Хар-
мо ни ја, 1928); Ма ла сви та, 1921 (ру ко пис).

II. МУ ЗИЧ КО СЦЕН СКА ДЕ ЛА. – ОПЕ РЕ/МУ ЗИЧ КЕ ДРА МЕ: Же нид
ба Ми ло ше ва, опе ра: 1. вер зи ја, ли бре то ауто ра, пре ма исто и ме ном драм ском 
спе ву Дра гу ти на Или ћа, 1903 (ру ко пис); 2. вер зи ја под на зи вом Ви лин вео, ро-
ман тич на опе ра у 3 чи на, 1916 (кла вир ски из вод са пот пи са ним тек стом: За-
греб, из да ње ауто ра, 1917); 3. вер зи ја под на сло вом Же нид ба Ми ло ше ва, 1922 
(пот пу ни кла вир ски из вод: из да ње ауто ра, За греб, 1926); Кнез од Зе те, му зич ка 
дра ма, 1. вер зи ја, ли бре то ауто ра пре ма тра ге ди ји Мак сим Цр но је вић, Ла зе Ко-
сти ћа, 1926 (9 сли ка; ру ко пис); 2. вер зи ја, 1940 (4 чи на, 14 сли ка; кла вир ски 
из вод: Са вез ком по зи то ра Ју го сла ви је, За греб, 1965); Ко шта на, опе ра, ли бре-
то ауто ра, пре ма исто и ме ној дра ми Бо ри са ва Стан ко ви ћа и на род ној по е зи ји, 
1. вер зи ја (кла вир ски из вод: из да ње ауто ра, За греб, 1929); 2. вер зи ја, 1940; 3. 
вер зи ја (кла вир ски из во ди: Бе о град, Др жав ни из да вач ки за вод, 1946; Бе о град, 
Удру же ње ком по зи то ра Ср би је, 1968); Се ља ци, на род на опе ра у 3 чи на, ли бре то 
Јо ван Ко њо вић, пре ма ко ма ду Ђи до Јан ка Ве се ли но ви ћа и Дра го ми ра Бр за ка, 
1951 (Увер ти ра за опе ру Се ља ци, ор ке стар ска пар ти ту ра: Удру же ње ком по зи то-
ра Ср би је, 1962; кла вир ски из вод: Срп ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад, 1966); 
Отаџ би на, сцен ски по свет ни при каз у 3 чи на, текст пре ма дра ми Смрт мај ке 
Ју го ви ћа, Иве Вој но ви ћа, об ра дио аутор, 1960 (ру ко пис). – СЦЕН СКА МУ ЗИ-
КА: Зла ти ја, ко мад с пе ва њем за со ла и хор уз прат њу там бу ра шког ор ке стра, 
1904 (ру ко пис); Пе ра Се ге ди нац (Л. Ко стић), за хор и сим фо ниј ски ор ке стар, 
1939 (ру ко пис); Сан лет ње но ћи (В. Шек спир), 1940 [видети и исто и ме ну сви ту 
за ду вач ки квинт ет].

III. ВО КАЛ НО ИН СТРУ МЕН ТАЛ НА И ВО КАЛ НА ДЕ ЛА. – ХОР СКА 
ДЕ ЛА. [Напомена: ауто ров из бор хор ских ком по зи ци ја об ја вљен у: П. Ко њо-
вић, Хо ро ви, Про све та, Бе о град, 1967]: – Ме шо ви ти хо ро ви с ор ке стром, тј. с 
ин стру мен ти ма: Цр на сук њи ца, за со пран со ло, ме шо ви ти хор и ор ке стар (текст: 
Кон стан тин га шињ ски; пре вод: Јо ван Јо ва но вић Змај), 1903 (кла вир ски из вод: 
Но ви Сад, 1904); Ме ри да, за со ло, ме шо ви ти хор и кла вир (текст: Д. Илић), 1903 
(ру ко пис из гу бљен); Нај те жи грех, за ба ри тон, ме шо ви ти хор, кла вир и хар-
мо ни јум (текст ауто ра), 1905 (ру ко пис); Хим на срп ској пе сми (текст ауто ра), за 
ме шо ви ти хор и ор ке стар, 1907/1910 (ру ко пис); На Вар да ру, за со ла, ме шо ви ти 
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хор и ор ке стар (текст: Во ји слав Илић), 1915 (ру ко пис); По здрав Ду бров ни ку, за 
ме шо ви ти хор уз прат њу ман до ли на и ги та ра ad li bi tum (текст ауто ра), 1957 (Хо
ро ви). – Ме ло дра ми: ан ђео Ср ба, ме ло драм за ре ци та ци ју, жен ски хор и кла вир 
(текст: Ј. Ј. Змај), 1901 (ру ко пис); Ве че на мо ру (текст ауто ра), сим фо ниј ска бај-
ка, ме ло драм за ре ци та ци ју, жен ски и му шки хор и сим фо ниј ски ор ке стар, 1907 
(ру ко пис). – Жен ски хо ро ви с кла ви ром: три жен ска збо ра: 1. Ој, за го ром (текст: 
на род ни), 2. Оро шен ђер дан (текст: на род ни), 3. Вра го лан (текст: Ми ло рад Пе-
тро вић), 1916 (1. из да ње: Edi tion Sla ve, Wi en, 1921; Хо ро ви); За гор ски пеј за жи 
(тек сто ви: Дра гу тин До мја нић): 1. Кај не?, 2. Лан, 3. Ки ша, 4. В се ко но шах, 5. 
В су мра ку, 1917 (Хо ро ви).– Ме шо ви ти хо ро ви a cap pel la: Пу пољ ци, за хор, 1897 
(ру ко пис); По ход (сти хо ви: Сте ван Вла ди слав Ка ћан ски), 1897 (ру ко пис); Је ла
да (сти хо ви: Ра до ван Ко шу тић), 1897 (ру ко пис); Ра не, за со ло и ме шо ви ти хор 
(текст: Бран ко Ра ди че вић), 1901 (Хо ро ви); Знаш ли где (текст: Ог ње слав Утје-
ше но вић), 1903 (ру ко пис); Се љан чи це (тек сто ви: Ми ло рад Пе тро вић): 1. Пред 
ку ћом ти две ја бу ке, 2. Два ле та и два про ле ћа, 3. Под оном је лом зе ле ном, 1906 
(1. из да ње: Edi tion Sla ve, Wi en, 1922; 2. из да ње: Хо ро ви); У при ро ди (тек сто ви: 
Јо ван гр чић): 1. По то ча ра, 2. Пче ла, 3. Пти це се ли це, 4. О ко сид би, 1909 (Хо
ро ви); Су мра чак па да (текст: Во ји слав Илић), 1910 (Хо ро ви); та ма ра, за со ла 
и ме шо ви ти хор (текст: В. Илић), 1912 (Хо ро ви).– Му шки хо ро ви: Ди ти рамб: 
Ди жи мо бра ћо, ча ше (текст ауто ра), 1904 (1. из да ње: Иси дор Ба јић, Но ви Сад, 
1910; 2. из да ње: Хо ро ви); Две Бран ко ве: Пут ник на уран ку, Ње ни ја ди (тек сто ви: 
Б. Ра ди че вић), 1905 (Хо ро ви); Про шет на се де вој ка [2. вер зи ја за те нор со ло и м. 
хор], 1906 (1. из да ње: Др жав на штам па ри ја, Бе о град, 1927; 2. из да ње: Хо ро ви); 
Жа бе (текст: Ми ле та Јак шић), 1906 (Хо ро ви); За што ме ро ди мај ко, уба ву?, за 
те нор со ло и му шки хор (текст на род ни), 1906 (ру ко пис); По реч ко мо ме (текст: 
Д. Илић), 1908 (На пре дак, Зе мун, 1911); На ше се се ло, ле ле, од јед ном про чу ло 
(текст ауто ра), 1908 (1. из да ње: На пре дак, Зе мун, 1912; 2. из да ње: Хо ро ви); ао, 
не бо, пла во не бо, (текст: Ј. Ј. Змај), 1909 (Хо ро ви); тат ко Сто ја нов, за те нор и 
му шки хор (текст: Бла жо Ко не ски), 1948 (1. из да ње: Син ди кат Ср би је, 1949; 2. 
из да ње: Хо ро ви). – Деч ји хо ро ви: Се љан чи це (текст: М. Пе тро вић): 1. Вра го лан, 
2. Пу кло сун це, 3. Ора чи, 4. Мој дил бе ре, 1906 (ру ко пис).

ЦР КВЕ НА И ДУ ХОВ НА ХОР СКА ДЕ ЛА [Напомена: из бор нај зна чај ни-
јих ком по зи ци ја об ја вљен је у збир ци: Mu zi ka du hov na (Mu si que sa crée). Srp sko
pra vo slav ni cr kve ni na pje vi u vi še gla snoj ob ra di vo kal noj, Za greb, ći ri lo me tod ski 
vje snik, 1938]: Ли тур ги ја, за му шки хор, 1900 (Mu zi ka du hov na); Глас Го спо ден 
на во дах (на Бо го ја вље ње), за ме шо ви ти хор, 1900/1903/1915 (Mu zi ka du hov na); 
те бе од је ју шча го сја, за ме шо ви ти хор, 1901 (Mu zi ka du hov na); До стој но јест, за 
ме шо ви ти хор, 1902 (Mu zi ka du hov na); На рје ках ва ви лон ских, за ме шо ви ти хор, 
1902 (1. из да ње: Mu zi ka du hov na; 2. из да ње: Хо ро ви, Про све та, Бе о град, 1967); 
Ир мос на Бо жић, за ме шо ви ти хор, 1902 (Mu zi ka du hov na); Бо же, во по мошч 
мо ју вон ми (Пса лам 69), за алт со ло и хор, 1903 (1. из да ње: Mu zi ka du hov na; 
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2. из да ње: Хо ро ви); Ли тур ги ја, за ме шо ви ти хор, 1903 (Mu zi ka du hov na); О ка
ко без за ко но је сон ми шче, за ме шо ви ти хор, 1903/1906 (Mu zi ka du hov na); Бла
го о бра зниј Јо сиф, 1903/1908 (Mu zi ka du hov na); де ло ви Ли тур ги је за ме шо ви ти 
хор, 1903 (Mu zi ka du hov na); Ми ро но си цам же нам, 1903/1908 (Mu zi ka du hov na); 
Јег да при и де ко нец ви је ка (бо жић на пе сма), 1903/1908 (Mu zi ka du hov na); Да ис
пра вит сја мо ли тва мо ја, 1903/1908 (Mu zi ka du hov na); О ка ко без за ко но је, 1912 
(не пот пу но са чу ва но, де о ни ца ал та; ли то граф ско из да ње: Срп ска цр кве на пе-
вач ка за дру га Зе мун ска); Ли тур ги ја за три жен ска гла са, 1915 (Mu zi ka du hov na); 
не да ти ра на де ла (пре 1915) Вјен ча ни ца, за ме шо ви ти хор, б.г.; Ве ли ка, ма ла и 
су гу ба јек те ни ја, И ду хо ви тво је му и Сла ва те бје Го спо ди, ге-мол, б. г.; Цар не бе
ски, б. г. (не по ту пу но са чу ва но; са мо де о ни ца ал та); Ја ко да цар ја, за ме шо ви ти 
хор (ли то граф ско из да ње, Зе мун, 1946).

СО ЛО  ПЕ СМЕ [Напомена: нај ве ћи број со ло  пе са ма об ја вљен је у 3 збир-
ке: 1. Pje sme: za je dan glas i kla vir, Edi tion Sla ve, Wi en – iz da nje auto ra, Za greb, 
1918–1921; 2. Li ri ka, 24 pe sme za kla vir, Pro sve ta, Be o grad, 1948. и Мо ја зе мља. 
100 ју го сло вен ских на род них пе са ма за глас и кла вир (I, II, III – На пре дак, Бе-
о град, 1921; Iv – Pro sve ta, Be o grad, 1954; v – Pro sve ta, Be o grad, 1956)]: Укоп 
(текст: Ју ли је Бе не шић), 1905 (Ju go slo ven ska so lo pe sma, III, Sa vez kom po zi to ra 
Ju go sla vi je); Ми на дир (текст: Л. Ко стић), 1905 (ру ко пис); О по гле дај (текст: Ј. Ј. 
Змај), 1905 (Li ri ka, 20); Из на ших кра је ва, 5 пе са ма за глас и кла вир: 1. Аман, 
ђе вој ко, 2. Шкри пи ђе рам, 3. Ве тар ду ше, 4. Ку пи ми ба бо, 5. Под пен џе ри, 1906 
(изд. Ог ња но ви ћа, Но ви Сад, 1906); Иш че ки ва ње (текст: Ј. Бе не шић), 1906 (Li
ri ka, 15); Ноћ (текст: Ми хо вил Ни ко лић), 1906 (Li ri ka, 10); Chan son (текст: М. 
Ни ко лић), 1906 (Li ri ka, 11); Ме ђи мур ска (текст: Д. До мја нић), 1907 (Li ri ka, 19); 
Де вој че вра же (текст: М. Пе тро вић), 1907 (Li ri ka, 23); При сен (текст: В. Пе тро-
вић), 1908 (Li ri ka, 12); Ре ци ме ни бе ли кри не (текст: А. Шан тић), 1908 (Li ri ka); 
Грив на (текст: А. Шан тић), 1908 (Li ri ka, 18); та ма (текст: М. Пе тро вић), 1910 
(Li ri ka, 3); Ја но сим лик твој у ду ши (текст: В. Пе тро вић), 1915 (Li ri ka, 14); Че
ка ње (текст: В. Илић), 1916 (Li ri ka, 19); Са бах (текст ауто ра), 1916 (Li ri ka, 24); 
Ба ла да (текст: Ми ло рад Ми тро вић), 1916 (Li ri ka, 5); На род на (текст: Вла ди мир 
Ви дрић), 1916 (Li ri ka, 6); По пев ка (текст: Д. До мја нић), 1916 (Li ri ka, 9); Ноћ ни 
ло тос (текст: Д. До мја нић), 1916 (Li ri ka, 9); Пра зна ноћ (текст: В. Пе тро вић), 
1916 (Li ri ka, 13); Пе сма о дво је (текст ауто ра), 1922 (Li ri ka, 21);

– Мо ја зе мља. 100 ју го сло вен ских на род них пе са ма за глас и кла вир (I, II, 
III – На пре дак, Бе о град, 1921; Iv – Pro sve ta, Be o grad, 1954; v – Pro sve ta, Be o-
grad, 1956)]: [Песме из збир ке Мо ја зе мља, на ста ја ле су из ме ђу 1903. и 1925. г.; 
Iv и v све ска до но се пре во де тек сто ва на ен гле ски ј.]: Све ска I: 1. Аман ђе вој-
ко, 2. За што Си ке за што, 3. Мех ме де син ко, 4. Со ко ми ле ти, 5. Мир ја но, Мир-
јан ке, 6. Ђур ђо мо ри Ђур ђо, 7. По ве ла је Је ла, 8. Бо жа на, 9. Пој до на го ре, 10. 
Ру се ко се цу ре има, 11. Де вет го ди на, 12. Шкри пи ђе рам, 13. Ве тар ду ше, 14. 
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Са ди ла мо ма, 15. Мој пен џе ру, 16. Стар ме је про си ја, 17. До три ми пу шки, 18. 
Пу шчи ме, 19. Лу да Је ле; 20. По пух ну ли са бах за гор ски ве тро ви. Све ска II: 21. 
Сто ја но, мо ри, Сто ја но, 22. Што си Ле но; 23. Кит ко ћер ко мо ри, 24. Раз бо ле се 
бе ло До не, 25. Жив ко ва Та ша, 26. Ду де мо ри Ду де, 27. Ка ло пер Пе ро, 28. Мо ре 
из вор во да, 29. Се са бра ли сва то ви те, 30. Ева Ева Ка ур ки ња, 31. Оф аман аман, 
32. Сун це би сја ло, 33. Во да зви ра из ка ме на, 34. Ме гла се ка ди, 35. Зор ја, Зор ја 
мо ја, 36. Мај ка Је ле ни на, 37. Ма ри ја се взиг не, 38. Сва з луб цо, 39. Овим шо ром, 
40. Сен то ма шу Ла зо, еј. Све ска III: 41. Би ља на плат но бе ле ше, 42. Те лал ви че 
од ју тра до мра ка, 43. Јур три но ћи, 44. Љуп ца по веј, 45. Шта се чу је иза гра да, 
46. Под бре гом се, 47. Три го ди ни, 48. Три пут ми чук на, 49. Цар Му рат Ма ри, 
50. Љу ља ла мај ка, 51. Да зна јеш мо ри, 52. То ва ру ши мо ји, 53. Биј ме, мај ко, биј, 
54. О жа ло сти, 55. По ше та ла бе ла Ра да, 56. Хај те се ло да се ли мо, 57. Рас по ди те 
се ме гли чи це, 58. Те кла во да Те ке ли ја, 59. Ђул де вој ка, 60. Има ла ба ба. Све ска 
Iv: 61. По ра них ра но, 62. Ој ко пи на ко пи на, 63. По ше та ла би је ла бу ла, 64. Чим 
бир чи це, 65. Ка та рин че де вој че, 66. Ју нак хра нил три де вој ке, 67. Раз гра на ла се 
гра на, 68. Во зи ла се бар ка, 69. Ја ој мо је уми ља то зла то, 70. Зра сла ми ла до ња, 
71. Ве зак ве зла адем ка да, 72. На не ка жи тај ку, 73. Под Мо ста ром у ђул ба шти, 
74. Зи ба ла Ја не, 75. Дил бер Со фи ја, 76. Фан тич ин фтич ка, 77. Низ чар ши ју, 78. 
Ди вој ка је би ра ла, 79. Коњ ју на ка оста вио, 80. Ро сна ли ва да, аман. Све ска v: 81. 
По о ди ми ли ку ме, 82. Облак се ви је, 83. Сни ска стре ја, ви сок ђу ве ги ја, 84. Хајд-
мо играт, хајд мо пе ват, 85. Пи ла ко шу та, 86. Ај, ди вој ка се сва том на ди ја ла, 87. 
Мо ји ра ни ви но гра ди, 88. Фа ли ла се жу та ду ња, 89. Бре не дај, не дај, ђе вој ко, 
90. Кад се ис про си ђе вој ка, 91. Сви ре ци мо: у име бо га, 92. Хра ни ла, ди вој ка 
ла ва, 93. Ја вор ише тао, 94. Ура ни ла ко ле до, 95. Ли па ми Ма ре, 96. На ша до да 
бо га мо ли, 97. Де има во да, 98. Се ди мо ма у гра ди ни, 99. Ах, ја мла ди ју нак, 100. 
Умре, умре Ра јо ле.

Три со ло пе сме за глас и кла вир (текст Ми ла на Ра ки ћа): Шу ме бо ко ри 
цвет ног јор го ва на, Ро са па да, Бо жур (ру ко пис), 1950.

КЊИ гЕ: Lič no sti, izd. će lap i Po po vac, Za greb, 1920; Књи га о му зи ци срп
ској и сла вен ској, МС, Но ви Сад, 1947; Ми ло је Ми ло је вић, ком по зи тор и му зич
ки пи сац, САН, Бе о град, 1954; Сте ван Ст. Мо кра њац, Но лит, Бе о град, 1956; 
Огле ди о му зи ци, СКЗ, Бе о град, 1965.

ОБ ЈА ВЉЕ НИ ПРЕ ВО ДИ И ЛИ БРЕ ТА:
Pe tar Ko njo vić, Vi lin veo. Ro man tič na ope ra u tri či na; Na ri je či D. Ili ća na pi sao 

Pe tar Ko njo vić, Za greb, Knji ža ra Đu re Tr pin ca (s. a.); Же нид ба Ми ло ше ва – Ви лин 
вео – ро ман тич на опе ра у три чи на. По тек сту Драг. Ј. Или ћа, Бе о град, Књи жа ра 
Ми те Ста ји ћа, 1923; Walküre. Pr vi dan sve ča nog pri ka za Pr sten Ni be lun gov. Na pi-
sao Ric hard Wag ner. Pre veo Pe tar Ko njo vić, Za greb, knji ža ra St. Ku gli (s. a.). Mu-
zič ke dra me 1; Ric hard Wag ner, Lo hen grin. Ope ra u tri či na. Pre veo Pe tar Ko njo vić. 
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Pred go vor na pi sao dr G. Šam ša lo vić, Za greb, Ju go slo ven ska štam pa DD, 1924, Po-
zo ri šna bi bli o te ka, knj. 11; Ло ен грин. Ро ман тич на опе ра у три чи на. Ре чи и му зи ка 
Ри хар да Ваг не ра. Пре вео Пе тар Ко њо вић, Бе о град, из да вач ка књи жа ра Вре ме, 
1926; M. P. Mu sorg ski: Ho van šči na. Pre veo Pe tar Ko njo vić. Pred go vor kla vir skom 
iz vo du na pi sao N. Rim ski-Kor sa kov, Za greb, Adol fo Be lic, št. Hr vat ski štam par ski 
za vod d.d., 1926, Bi li o te ka Te a ter. Oper ni tek sto vi 1; Кнез од Зе те. Му зич ка дра ма 
у де вет сли ка. Текст по тра ге ди ји од Ла зе Ко сти ћа „Мак сим Цр но је вић“, Бе о-
град, књи жар ни ца Рај ко ви ћа и Ћу ко ви ћа, 1929. По зо ри шна би бли о те ка, св. 5; 
Фа уст, опе ра у пет чи но ва, текст по ге теу на пи са ли Ми шел Ка ре и Жил Бар бје. 
Му зи ку на пи сао Шарл гу но. Пре вео П. К., из да вач ка књи жа ра Вре ме, Бе о град, 
s. a., По зо ри шна би бли о те ка, 2; Сам сон и Да ли ла. Опе ра у 3 чи на и 4 сли ке. 
Текст на пи сао Ферд. Лем пер. Пре вео К. П. Му зи ка Сен-Сан са. Из да ње књи жар-
ни це Рај ко ви ћа и Ћу ко ви ћа, Бе о град, 1930. По зо ри шна би бли о те ка, 6; Же нид ба 
Ми ло ше ва (Ви лин вео), ро ман тич на опе ра у 3 чи на, текст по драм ској пе сми Д. Ј. 
Или ћа пре ра дио ком по зи тор, Бе о град, Фран цу ско-срп ска књи жа ра, 1941; Кнез 
од Зе те. Му зич ка дра ма у 4 чи на (14 сли ка). Текст по тра ге ди ји „Мак сим Цр но-
је вић“ од Ла зе Ко сти ћа пре ра дио ком по зи тор, Бе о град, Про све та, 1946. Опер ски 
тек сто ви 1; Ко шта на, опе ра у три чи на (шест сли ка). Ли бре то. Текст по драм-
ској при чи Бо ре Стан ко ви ћа и на род ној по е зи ји об ра дио ком по зи тор, Бе о град, 
Про све та, 1959.

ПРЕ ВОД ЛИ БРЕ ТА КО ЊО ВИ ЋЕ ВЕ ОПЕ РЕ НА ЧЕ ШКИ ЈЕ ЗИК (По во-
дом пре ми је ре Ко шта не у Пра гу, 14. де цем бра 1935): Ko šta na, ope ra od jed na-
nich. Text pod le dra ma tu Bory Stan ko vi če a na rod ni po e sie; češky pre klad Zd. Knit-
tla, hud ba Pe ta ra Ko njo vi ća, Pra ha 1935. (Pred go vor pre vo di o ca, Zden ka Kni tla).

ЛИ ТЕ РА ТУ РА О ПЕ ТРУ КО ЊО ВИ ЋУ:

Ми ло је Ми ло је вић, „Три опе ре Пе тра Ко њо ви ћа“, у: Му зич ке сту ди је и 
члан ци, II, Бе о град, 1933, 57–78; Ста на Ђу рић-Клајн, Пред го вор за: П. Ко њо вић, 
Књи га о му зи ци, Но ви Сад, 1947; Пе тар Бин гу лац, „Ко шта на“ Пе тра Ко њо ви
ћа у но вој об ра ди, Му зи ка, 1949, 2, 55–65; Dra go tin Cvet ko, Pe tar Ko nje vić, nje go
vo glas be no de lo in po men, Slo ven ska glas be na re vi ja, 1953, 3, 36–40; Вла да По по-
вић (ред.), По ча сни чла но ви Ма ти це срп ске: Пе тар Ко њо вић, Но ви Сад, 1964; 
Zvuk, 1963, 58 – br. po sve ćen 80. go di šnji ci P. Ko njo vi ća (pri lo zi: v. Pe tro vić, D. 
Had na đev, L. Mir ski, S. Ba tu šić, M. Lo gar, P. Ste fa no vić, D. Cvet ko, J. Ku lun žić, Đ. 
Jak šić, N. Mo su so va, M. čan ga lo vić, B. Ba bić i Ž. Zdrav ko vić, v. po seb no: Na de žda 
Mo su so va, Naj no vi je de lo Pe tra Ko njo vi ća – ope ra „otadž bi na“, 367–373); Жи во-
јин Здрав ко вић, Пред го вор за: П. Ко њо вић, Огле ди о му зи ци, Бе о град, 1965; 
[Програм пред ста ве Кнез од Зете], Срп ско на род но по зо ри ште (Опе ра), се зо на 
1966/67, Но ви Сад, 1966 (при ло зи: П. Ми ло ше вић: Опер ско ства ра ње Пе тра 
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Ко њо ви ћа; Н. Мо су со ва, Ка ко је на стао „Кнез од Зе те“; Лу ка До тлић, Пе тар 
Ко њо вић и но во сад ско по зо ри ште); N. Mo su so va, „Li ri ka“ Pe tra Ko njo vi ća, Zvuk, 
1967, 75/76, 1–10; Н. Мо су со ва, Уло га Сте ва на Мо крањ ца у ства ра ла штву Пе
тра Ко њо ви ћа, Раз ви так, 1967, 4/5, 77–81; Pro mu si ca, 1968, 37, број по све ћен 
85. го ди шњи ци жи во та П. Ко њо ви ћа (при ло зи: Н. Мо су со ва, С. Ђу рић-Клајн, Д. 
Ско вран, П. Ми ло ше вић, Ј. гор ди на и др.); N. Mo su so va, Sla ven ski iz da vač ki za
vod u Be ču – Pe tar Ko njo vić i Mi lan ob u ljen, Zvuk, 1968, 85/86, 261–275; N. Mo-
su so va, Pe tar Ko njo vić na sce ni Be o grad ske ope re, Sce na, 1968, 6, 622–636; vla sti-
mir Pe ri čić, Mu zič ki stva ra o ci u Sr bi ji, Be o grad, s. a. [1969], 172–196; С. Ђу рић- 
-Клајн, Исто риј ски раз вој му зич ке кул ту ре у Ср би ји, Бе о град, 1971, 106–113; N. 
Mo su so va, О „Ko šta ni“ Pe tra Ko njo vi ća, Ar ti mu si ces, 1971, 2, 153–166; Спо ме ни
ца по све ће на пре ми ну лом чла ну Пе тру Ко њо ви ћу, СА НУ, Бе о град, 1971; S. Đu-
rić-Klajn, Ser bian Mu sic thro ugh Ages, Bel gra de, 1972, 117–125; Н. Мо су со ва, 
Пре пи ска из ме ђу Пе тра Ко њо ви ћа и ти хо ми ра Осто ји ћа, Збор ник МС за књи-
жев ност и умет ност, 1971, XIX, 1, 153–169; N. Mo su so va, “Opern wer ke Pe tar Ko-
njo vić im Lic hte von Ja na čeks dra ma tischer Prin zi pien und der Sprec hge sangthe o-
rie“, u: Col lo qu i um “Mu sik und Wort“, Br no 1973, 259–261; N. Mo su so va, Ko šta na 
u ope ri, Te a tron, 1976, 7, 89–91; Ма ри ја Бер га мо, еле мен ти екс пре си о ни стич ке 
ори јен та ци је у срп ској му зи ци до 1945. го ди не, Бе о град, 1980, 37–54; Rok san da 
Pe jo vić, Mu zič ke pu bli ka ci je srp skih auto ra 1864–1941, Mu zi ko lo ški zbor nik, 1981, 
XvII/2, 101–110; До ме ти, 1983, X, 34 (број по све ћен Пе тру Ко њо ви ћу); Ми ла на 
Би киц ки, На пи си о му зи ци, по зо ри шту и књи жев но сти у „Је дин ству“ Пе тра 
Ко њо ви ћа, Збор ник МС за дру штве не на у ке, 1983, књ. 75, 159–167; М. Би киц ки, 
Пе тар Ко њо вић, осни вач и вла сник књи жар скоиз да вач ког за во да „На пре дак“ 
у Зе му ну, Збор ник МС за књи жев ност и је зик, 1983, књ. 31, св. 2, 299–307; N. 
Mo su so va, „Ko šta na“ Pe tra Ko njo vi ća, ана ли тич ка сту ди ја уз ком плет пло ча, 
PGP, Бе о град, 1983 (сту ди ја и ли бре то на срп ском, ен гле ском и не мач ком ј.); Н. 
Мо су со ва, „Отаџ би на“ Пе тра Ко њо ви ћа, Pro mu si ca, 1983, 120, 14–16; Ka ta ri na 
To ma še vić, Mu zič ka dra ma tur gi ja Pe tra Ko njo vi ća: ana li za ne kih zna čaj ni jih aspe
ka ta, Zvuk, 1983, 3, 59–68; D. Cvet ko, Ju žni Slo ve ni u isto ri ji evrop ske mu zi ke, Be-
o grad, 1984, 250–252, 275–280; Је ле на Ми лој ко вић-Ђу рић, Му зич ка из да ња Оде
ље ња ли ков не и му зич ке умет но сти Са НУ, глас СА НУ, CCCXLv, Оде ље ње ли-
ков не и му зич ке умет но сти, књ. 3, Бе о град, 1986; Алек сан дар Ва сић, Ра ни Ко
њо вић: опе ра „Же нид ба Ми ло ше ва“ („Ви лин вео“), Збор ник МС за сцен ске 
умет но сти и му зи ку, 1988, 3, 127–148; Жи вот и де ло Пе тра Ко њо ви ћа, СА НУ и 
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 1989 (збор ник ра до ва са исто и ме ног 
на уч ног ску па /1983/, при ло зи: Д. Цвет ко, Р. Фло цин гер / R. Flot zin ger, Д. Ле га-
њи / D. Legány, М. Ми лин, М. Ве се ли но вић, М. Па вло вић, M. Ber ga mo, Е. гор-
ди на, Д. Сте фа но вић, Д. Пе тро вић, Р. Пе тро вић, М. Би киц ки, Е. Se dak, D. Fran-
ko vić, Ј. Ми лој ко вић-Ђу рић); Me li ta Mi lin, „Se lja ci Pe tra Ko njo vi ća – na rod na 
ope ra u neo kla si ci stič kom ru hu“, у: Fol klor i nje go va umet nič ka tran spo zi ci ja, Be o-
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grad, 1989, 165–176; Ana Ste fa no vić, „Knji žev ni fol klor i nje go va mu zič ka tran spo-
zi ci ja“, у: Fol klor i nje go va umet nič ka tran spo zi ci ja, Be o grad, 1991, 403–420; К. 
То ма ше вић, „За сту пље ност европ ских му зич ких пра ва ца у ства ра ла штву Сте ва-
на Хри сти ћа и Пе тра Ко њо ви ћа“, у: Жи вот и де ло Сте ва на Хри сти ћа, Бе о град, 
1991, 15–27; M. Mi lin, “Neo klas si zi smus und Fol klo re. Mo zarts Stil als In spi ra tion 
für eine ze it ge nos sische ju go sla wische volk so per“, in: In ter na ti o na ler Mu sik wis sen
scha ftlic her Kon greß zum Mo zar tsja hr 1991 Ba denWi en, Tut zing, 1993, 789–795; 
Ира Про да нов, „Ма кар Чу дра“ – увод на му зи ка за има ги нар ну опе ру Пе тра Ко
њо ви ћа, Но ви звук, 1994/1995, 4/5, 109–122; Сне жа на Ни ко ла је вић, Од нос из ме
ђу Стан ко ви ће ве и Ко њо ви ће ве „Ко шта не“, Му зич ки та лас, 1997, 1/2, 34–43 
Na da Be zić, „Not na iz da nja Edi tion Sla ve (Sla ven ski iz da vač ki za vod), Beč“, у: gla
zba, ri je či, sli ke: sve ča ni zbor nik za Ko ralj ku Kos, Za greb, 1999, 127–144; Р. Пе-
јо вић, Му зич ка кри ти ка и есе ји сти ка у Бе о гра ду (1919–1941), Бе о град, 1999, 
101–111; Н. Мо су со ва, Игор Стра вин ски (1882–1971) и Пе тар Ко њо вић (1883–
1970): се ћа ње на је дан нео ства рен су срет, Збор ник МС за сцен ске умет но сти и 
му зи ку, 2000, 26–27, 149–153; Н. Мо су со ва, Пре пи ска из ме ђу Пе тра Ко њо ви ћа 
(1883–1970) и Зде ње ка Ха ла ба ле (1899–1962), Му зи ко ло ги ја, 2002, 2, 57–105; 
M. Mi lin, “The Na ti o nal Idea in Ser bian Mu sic of the 20th Cen tury“, у: Na ti o na le Mu
sik im 20. Ja hr hun dert, Le ip zig, 2004, 31–45; N. Mo su so va, Die Kor re spon denz zwi
schen Pe tar Ko njo vić (1883–1970) und Zde nek Cha la ba la (1899–1962): das Schic
ksal der oper ‘Ko šta na’, у: Mu sik geschic hte in Mit tel und oste u ro pa, Le ip zig, 2005, 
190–198; Ми ли ца Ан дре је вић, Мла ди Пе тар Ко њо вић у Зе му ну, Збор ник МС за 
сцен ске умет но сти и му зи ку, 2005, 32/33, 155–161; А. Ва сић, Срп ска му зич ка 
кри ти ка и есе ји сти ка XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка као пред мет му зи ко ло шких 
ис тра жи ва ња, Му зи ко ло ги ја, 2006, 6, 317–342; М. Ми лин, ета пе мо дер ни зма 
у срп ској му зи ци, Му зи ко ло ги ја, 2006, 6, 93–116; К. То ма ше вић, „Пе тар Ко њо-
вић – pro et con tra Ваг нер“, у: Ваг не ров спис „Опе ра и дра ма“ да нас, Но ви Сад, 
2006, 119–135; Исто ри ја срп ске му зи ке. Срп ска му зи ка и европ ско му зич ко на
сле ђе (в. по себ но при лог Ане Сте фа но вић, 365–369); Бе о град, 2007; Ka ta ri na 
Be di na, Po vre čen ni sem ho tel bi ti. Ko re spon den ca med aka de mi ko ma Dra go ti nom 
Cvet kom in Pe trom Ko njo vi ćem (1949–1968), Lju blja na, 2007; Н. Мо су со ва, „Кнез 
од Зе те“ Пе тра Ко њо ви ћа, Му зи ко ло ги ја, 8, 2008, 151–162; Bi lja na Mi la no vić, 
The Bal kans as a Cul tu ral Symbol in the Ser bian Mu sic of the First Half of Twen ti eth 
Cen tury, Му зи ко ло ги ја, 2008, 8, 17–26; B. Mi la no vić, “Ser bian Mu si cal The a tre 
from the Mid-19th Cen tury un til the Se cond World War“, у: Ser bian and gre ek Art 
Mu sic A Patch to We stern Mu sic Hi story, Bri stol–Chi ca go, 2009, 15–32; К. То ма ше-
вић, На рас кр шћу Ис то ка и За па да. О ди ја ло гу тра ди ци о нал ног и мо дер ног у 
срп ској му зи ци (1918–1941), Бе о град – Но ви Сад, 2009; Bla go je Ber sa, Dnev nik i 
uspo me ne, Za greb, 2010; K. To ma še vić, Ste van Sto ja no vić Mo kra njac and the In
ven ting of Tra di tion: a Ca se Study of the Song “Cve kje caf na lo“, Mu zi ko lo ški 
zbor nik, 2010, XLvI/1, 37–57; Та тја на Мар ко вић, Ико но граф ска мре жа зна ко
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ва: Se mi o sis ко ма да „Ко шта на“, Збор ник МС за сцен ске умет но сти и му зи ку, 
2010, 42, 37–49.

Нео бја вље ни ра до ви (из бор): Bu lo vić, Bi lja na. od nos har mon skog je zi ka i 
fol klor ne ma te ri je u de li ma Pe tra Ko njo vi ća. Нео бја вље на ма ги стар ска те за од бра-
ње на 1988. г. на Ка те дри за те о риј ске пред ме те ФМУ у Бе о гра ду, мен тор: проф. 
мр Мир ја на Жив ко вић; Ва сић, Алек сан дар. Опе ра Же нид ба Ми ло ше ва / Ви лин 
вео Пе тра Ко њо ви ћа, ди плом ски рад од бра њен 1990. г. на Од се ку за му зи ко ло-
ги ју у Бе о гра ду; мен тор: проф. В. Пе ри чић; Ste fa no vić, Ana. Srp ska vo kal na li ri ka 
na ras kr šću tra di ci ja. Нео бја вље на ма ги стар ска те за од бра ње на 1995. на Од се ку 
за му зи ко ло ги ју ФМУ у Бе о гра ду; мен тор: проф. В. Пе ри чић; глу ши ца, Је ле на. 
Про блем из гра ђи ва ња на ци о нал не умет но сти кроз при зму на пи са Пе тра Ко
њо ви ћа о му зи ци и по зо ри шту, ди плом ски рад од бра њен 2010. г. на Му зич ком 
од се ку гру пе за му зи ко ло ги ју и ет но му зи ко ло ги ју / по др гу пе за му зи ко ло ги ју 
Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду; мен тор: др Ти ја на По по вић Мла ђе но вић.

Ka ta ri na To ma še vić

A CON TRI BU TION TO THE BIO-BI BLI O GRAPHY OF PE TAR KO NJO vIć 
(1883–1970)

Sum mary

Ini ti a ted du ring the work on the en try for the Ser bian Dic ti o nary of the Na ti o nal Bi o
grap hi es (Srp ski bi o graf ski reč nik), this pa per re pre sents the re sult of an ex ten si ve bi bli o grap-
hi cal re se arch of the ove rall le gacy of Pe tar Ko njo vić (1883–1970). The star ting po int and the 
ba sic sup port for the re se arch was the Bi bli o graphy of Ko njo vić’s work, pu blis hed by Na de-
žda Mo su so va (1971). In ad di tion to a com ple te bi bli o graphy of mu si cal works, bo oks and 
pu blis hed tran sla ti ons by P. Ko njo vić, this pa per brings a list of re le vant so ur ces abo ut this 
di stin gu is hed com po ser, mu sic wri ter and or ga ni zer of the mu si cal li fe in the for mer Yugo-
sla via and Ser bia in the 20th cen tury. The bi bli o graphy of mu si cal works is or ga ni zed by 
gen res, chro no lo gi cally, in clu ding un pu blis hed ma nu scripts, as well as all ava i la ble da ta 
on the first and sub se qu ent edi ti ons of pu blis hed sco res. The aim of this pa per is not only 
to en co u ra ge furt her mu si co lo gi cal and the a tri cal stu di es of li fe and work of P. Ko njo vić, 
but al so to ini ti a te new per for man ces of his mu sic on con cert sta ges.
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Даниела Весић

ДРАгУТИН БЛАЖЕК КАО МУЗИЧКИ ПИСАЦ

СА ЖЕ ТАК: Рад је по све ћен раз ма тра њу му зич ких на пи са Дра гу ти на 
Бла же ка. У увод ном по гла вљу из ло же ни су по да ци о де лат но сти че шких 
му зи ча ра на на шим про сто ри ма у XIX ве ку, а по том је ис так нут Бла же ков 
до при нос срп ској му зи ко гра фи ји. У на ред них пет по гла вља овог ра да пред-
ста вље но је и ана ли тич ки са гле да но два де сет пет тек сто ва, у ко ји ма аутор 
из но си сво ја ста но ви шта о на ста ви му зи ке у шко ла ма, по је ди ним ком по зи то-
ри ма, о на род ној пе сми, као и о естет ским и дру штве ним аспек ти ма му зич ке 
умет но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: че шки му зи ча ри, Бла жек, на пи си о му зи ци, штам па 
XIX ве ка.

У до са да шњој срп ској му зи ко ло шкој ли те ра ту ри де лат ност че шких 
му зи ча ра XIX ве ка, ко ји су жи ве ли и ра ди ли у срп ским и вој во ђан ским 
гра до ви ма, раз ма тра на је у при руч ни ци ма, исто ри ја ма и сту ди ја ма,1 док 
су по себ ни на пи си о њи ма би ли ма ло број ни.2

Че шки му зи ча ри су на ју жно сло вен ском про сто ру ра ди ли као ди-
ри ген ти, ин стру мен тал ни из во ђа чи и му зич ки пе да го зи. Ма њи број 
њих пи сао је о му зи ци, јер је ве ро ват но је зик пред ста вљао ба ри је ру. 
Нај по зна ти ји Чех, му зич ки пи сац ме ђу Ср би ма, био је Ро берт То лин-
гер (1859–1911), ак ти ван и као ком по зи тор и као хо ро во ђа. То лин гер је 

1  Вла ди мир Ђор ђе вић, При ло зи би о граф ском реч ни ку срп ских му зи ча ра, Бе о град 1950; 
Ста на Ђу рић-Клајн, Срп ска му зи ка кроз ве ко ве, Бе о град 1971; Иста, Му зич ко шко ло ва ње у Ср би ји 
до 1914. го ди не, Му зич ка шко ла Мо кра њац 1899–1974, Бе о град 1974, 11–41; Иста, Ор ке стри у Ср
би ји до осни ва ња Фил хар мо ни је, Бе о град ска фил хар мо ни ја 1923–1973, Бе о град 1975, 15–27; Зи ја 
Ку чу ка лић, Срп ска ро ман ти чар ска со ло пе сма, Са ра је во 1975; Рок сан да Пе јо вић, Срп ско му зич ко 
из во ђа штво ро ман ти чар ског до ба, Бе о град 1991.

2  Rok san da Pe jo vić, Če ški hu deb ni ci v Srb sku 19. sto le ti. – Hu deb ni ve da, 4, 1982, 297–311; Иста, 
Срп ска му зич ка реч у на пи си ма че шких му зи ча ра. – гу да ло, 11, 1986, 37–46; Иста, Че шки му зи ча ри у 
срп ском му зич ком жи во ту (1844–1918). – Но ви звук, 8, 1996, 51–58;  Ми ли ца га јић, На пи си о срп ском 
му зич ком фол кло ру у че шкој му зич кој пе ри о ди ци Мо крањ че вог до ба. – Но ви звук, 1, 1993, 139–146.
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од 1880. го ди не во дио пе вач ко дру штво „гу сле“ у Ки кин ди, а ра дио је 
и као учи тељ му зи ке у гим на зи ји, бо го сло ви ји и Ру ском ин сти ту ту на 
Це ти њу, као и у гим на зи ји у Шап цу. У Ки кин ди је по кре нуо му зич ки 
ча со пис Гу да ло у ко ме је пи сао о раз ли чи тим му зич ким про бле ми ма, 
до но сио би о гра фи је по зна тих ком по зи то ра и пи сао кри ти ке под псе у до-
ни мом Мла ден.3 По ред То лин ге ра, пи са њу тек сто ва о му зи ци по све тио 
се и ње гов са вре ме ник, та ко ђе Чех, Дра гу тин Бла жек (Ве ле жи це код 
Пра га, 29. vII 1847 – Сом бор, 4. vI 1922). Обojица су се школовалa на 
Пра шком кон зер ва то ри ју му, а ско ро исто вре ме но по че ли су да пи шу о 
му зи ци. Том по слу би ли су при вр же ни ји од дру гих че шких му зи ча ра 
ко ји су ра ди ли ме ђу Ср би ма.4 О са рад њи То лин ге ра и Бла же ка не ма по-
да та ка, с об зи ром на то да је њи хо ва ак тив ност, на кон до ла ска у на ше 
кра је ве, би ла ве за на за раз ли чи те гра до ве у Вој во ди ни и Ср би ји. Бла жек 
је по за вр шет ку шко ло ва ња у Пра гу нај пре ра дио као хо ро во ђа пе вач ког 
дру штва у Вр шцу, да би га 1871. го ди не школ ски са вет Учи тељ ске шко-
ле у Сом бо ру иза брао за на став ни ка „хар мо ниј ског по ја ња и свир ке“.5 
Ту, у Сом бо ру, он је раз вио сво ју ду го го ди шњу пе да го шку и умет нич ку 
ак тив ност. У пе да го шке свр хе ком по но вао је ви ше све тов них и цр кве-
них пе са ма, а са ста вио је и те о риј ски при руч ник На у ка глав них пој мо
ва му зи ке.6 За вре ме плод ног ра да у шко ли, по ред основ ног за дат ка да 
оспо со би бу ду ће учи те ље за оба вља ње на ста ве по ја ња, об у чио je и де-
се ти не сво јих уче ни ка за од лич не хо ро во ђе, чи ме је по сред но до при нео 
раз во ју хор ског пе ва штва ме ђу Ср би ма.7

Срп ску му зи ко гра фи ју Дра гу тин Бла жек је за ду жио број ним на пи-
си ма. Ње го ва ви ше стру ка де лат ност и ши ро ка ин те ре со ва ња на под руч-
ју умет но сти огле да ју се у два де сет шест при ло га на ста лих у пе ри о ду 
од се дам на ест го ди на (1880–1897).8 Тек сто ви су те мат ски при ла го ђа ва ни 
функ ци ји ча со пи са у ко ји ма су об ја вљи ва ни, а нај ве ћи број чла на ка на пи-
са но је за пе да го шки ча со пис Школ ски лист9 и за за бав но-на уч ни ча со пис 

3  Спо ме ни ца Ро бер та то лин ге ра, Ша бац 1931.
4  Ма њи број тек сто ва о му зи ци на пи са ли су Јо сиф Сво бо да (1856–1898), гим на зиј ски на-

став ник у Бе о гра ду, члан пр вог Срп ског гу дач ког квар те та и ди ри гент Ака дем ског му зич ког дру-
штва, и Ан то ниј Ђор ђе вић Во вес (1872–1913), вој ни ка пел ник у Бе о гра ду и Вра њу.

5  Нај но ви ја би о гра фи ја Дра гу ти на Бла же ка са по пи сом  зна чај ни јих де ла об ја вље на је у: 
Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 2, Ма ти ца Срп ска, Но ви Сад 2004, из пе ра Алек сан дра Ва си ћа.

6  Дра гу тин Бла жек, На у ка глав них пој мо ва му зи ке, Сом бор 1889.
7  Про свет на по ве сни ца Сом бо ра, Од нор ме до Учи тељ ског фа кул те та, Сом бор 1994, 53.
8  Bi bli o gra fi ja ras pra va i čla na ka, 13, Mu zi ka. Stru ka vI, A–R, Za greb 1984, 137.
9  Школ ски лист је од свих на ших пе да го шко-струч них ли сто ва и ча со пи са ста јао у нај те-

шњој ве зи са сом бор ском срп ском Учи тељ ском шко лом. Око Школ ског ли ста оку пи ло се бли зу 
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Ја вор.10 По је дан на пис пу бли ко ван је у Срп ском Си о ну, не дељ ном ли сту 
за цр кве но-про свет не и ауто ном не по тре бе Срп ске пра во слав не Ми тро-
по ли је кар ло вач ке, и у За ста ви, ча со пи су за на у ку у прак си.

Му зи ка у шко ла ма

На пи си по све ће ни пе да го шким те ма ма об ја вљи ва ни су у ча со пи-
су Школ ски лист. С об зи ром на то да је аутор го то во по ла ве ка ра дио 
као му зич ки учи тељ, укуп но де вет тек сто ва по све тио је са гле да ва њу тог 
под руч ја сво је ак тив но сти. При ло зи се те мат ски мо гу по де ли ти у три 
гру пе: 1) оп шта му зич ка на ста ва у шко ла ма, 2) на ста ва хар мо ниј ског 
по ја ња и 3) о хо ро во ђа ма.

У раз ма тра њу на ста ве му зи ке у шко ла ма Бла жек по себ ну па жњу по-
све ћу је ту ма че њу му зи ке као вас пит ног сред ства.11 Он по ми ње обра зов ни 
си стем ста рих гр ка у ко јем је ова умет ност за у зи ма ла зна чај но ме сто, те 
сма тра да би на ста ву пе ва ња и да нас тре ба ло не го ва ти у сва кој шко ли. 
Ка рак те ри стич но је да се Бла же ко ва де фи ни ци ја уло ге му зи ке осла ња на 
ан тич ке уз о ре, али да исто вре ме но од ра жа ва и дух XIX ве ка. Он ис ти че 
по зи ти ван ути цај му зич ке умет но сти на чо ве ка, јер она „опле ме њу је, ве-
се ли и те ши ср це, и уз ви шу је ду шу иде а лу нај ве ћег са вр шен ства и кра-
со те“. По ред то га, Бла жек упо зо ра ва на не га тив но деј ство „не мо рал них 
пе са ма“, на во де ћи да је „не мо ра лан го вор про паст до брог вла да ња, па 
је тим пре и про паст до брог вла да ња пе ва ње не мо рал них пе са ма“. У тој 
чи ње ни ци аутор ви ди глав ни до каз да сва ки учи тељ тре ба да по све ти ве-
ли ку па жњу не го ва њу му зи ке у шко ла ма.

Бла жек је као већ ис ку сан пе да гог на пи сао чла нак у ко јем раз ма тра 
уло гу учи те ља у на род ним шко ла ма и ука зу је на не га тив не стра не та-

пет сто ти на са рад ни ка, а ме ђу ови ма су се ис ти ца ли ис так ну ти чла но ви на став нич ког ве ћа сом-
бор ске Учи те љс ке шко ле, а за тим и мно ги од нај бо љих уче ни ка ове шко ле. Са кра ћим пре ки ди ма 
лист је из ла зио од 1858. до 1910. го ди не; Три ва Ми ли тар, Сом бор ска Учи тељ ска шко ла и на ша 
пе да го шка струч на штам па, у: Спо ме ни ца учи тељ ске шко ле у Сом бо ру 1778–1953, Сом бор 1953, 
95–99.

10  Ја вор je из ла зио крат ко (1862–1863) и усту пио је ме сто Да ни ци, јер се сма тра ло да су 
су ви шна два бе ле три стич ка ча со пи са у исто вре ме. Је да на ест го ди на ка сни је, 1874. го ди не, Јо ван 
Јо ва но вић Змај, Ко ста Триф ко вић, Или ја Ог ња но вић и др. по но во га по кре ћу. 

11  Дра гу тин Бла жек, Ва жност по ја ња и пе ва ња са пе да го шког гле ди шта. – Школ ски лист, 
XvI II, 1, 1886, 9–10. Бла жек го во ри о по ја њу у на род ним шко ла ма јер је та да шњи на став ни план, 
по ред све тов них, под ра зу ме вао  уче ње и ли тур гиј ских пе са ма. О на став ном пла ну Сом бор ске 
учи тељ ске шко ле ви ди у: Ра до мир Ма ка рић, Сом бор ска учи тељ ска шко ла у пе ри о ду де лат но сти 
Ни ко ле Ђ. Ву ки ће ви ћа, Но ви Сад 1965. 
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да шњег обра зов ног си сте ма.12 Ис ти чу ћи шко ле као је ди но ме сто где се 
уче ни ци ма пру жа мо гућ ност не го ва ња му зич ког та лен та, под вла чи да 
је оба ве за учи те ља „да опа зи и раз ви ја дар по је ди на ца, и да по том пре-
по ру чи да ље обра зо ва ње“. О то ме да је Бла жек сам са ве сно ис пу ња вао 
сво ју пе да го шку ду жност, све до чи чи ње ни ца о по то њем успе ху ње го вих 
уче ни ка Јо си фа Ма рин ко ви ћа и Пе тра Ко њо ви ћа. Зна чај но је на по ме ну-
ти да је Ма рин ко вић сво је пр ве ком по зи ци је на пи сао као уче ник Сом-
бор ске пре па ран ди је, пред ма ту ру, док је Ко њо вић, та ко ђе још као Бла-
же ков уче ник, на пи сао сво ју пр ву опе ру Ви лин вео.13 Бла жек је сво јим 
при ло зи ма пр во ука зао на ме то де ко је до при но се на прет ку на ста ве по-
ја ња, а по том је пи сао о узро ци ма ко ји оме та ју успех му зич ког обра зо-
ва ња у шко ла ма, ука зу ју ћи на не за ин те ре со ва ност по је ди них учи те ља. 
По ред то га, он скре ће па жњу на не до ста так до брих збир ки школ ских 
пе са ма, и у ве зи с тим пре по ру чу је Срп ске де ч је игре и „пе сма ри цу“ за 
пра во слав не ве ро и спо вед не срп ске на род не шко ле Алек сан дра Јор го ви-
ћа.14 Бла жек је кра так чла нак по све тио по ме ну том Јор го ви ће вом де лу, 
где је ис та као да су ме ло ди је об ја вље них пе са ма „ла ке, схва тљи ве и у 
пот пу но сти при ла го ђе не де ци“, а по том је из ра зио за хвал ност ауто ру на 
са ста вља њу те збир ке.15

Пи шу ћи о „хар мо ниј ском по ја њу“ Бла жек об ја шња ва ка ко би по 
ње го вом ми шље њу тре ба ло да из гле да про грам на ста ве пе ва ња и по-
ја ња.16 При ло же ни та бе лар ни пре глед при ка зу је на ко ји на чин је аутор 
кла си фи ко вао и рас по де лио на став ни план.

12  Дра гу тин Бла жек, О на ста ви пе ва ња у на род ној шко ли. – Школ ски лист, XXIX, 9, 1897, 
140–144.

13  О шко ло ва њу Ма рин ко ви ћа и Ко њо ви ћа у Сом бо ру ви ди: Вла сти мир Пе ри чић, Јо сиф Ма
рин ко вић – жи вот и де ла, Бе о град 1967, 10–12; Жи вот и де ло Пе тра Ко њо ви ћа: збор ник ра до ва са 
на уч ног ску па одр жа ног по во дом 100го ди шњи це ком по зи то ро вог ро ђе ња, Срп ска ака де ми ја на у ка 
и умет но сти, Му зи ко ло шки ин сти тут; књ. 43, уред ник Ди ми три је Сте фа но вић, Бе о град 1989.  

14  Алек сан дар Јор го вић, Срп ске деч је игре: за жен ску де цу, Но ви Сад 1894.
15  Дра гу тин Бла жек, Срп ске деч је игре. За жен ску де цу ску пио и у но те ста вио алек сан дар 

Јор го вић. – Школ ски лист, XXvI, 11/12, 1894, 182–183.
16  Дра гу тин Бла жек, Пе ва ње у на род ним шко ла ма. – Школ ски лист, XvI II, 5, 1886, 85–86.
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раз ред  План на ста ве у на род ним шко ла ма

1. из ве жба ва ње и из рав на ва ње слу ха; уче ње не ко ли ко сход них пе са ма; упо-
зна ва ње са но та ма

2. пе ва ње крат ких, ла ких и за ни мљи вих пе са ма (ме ђу цр кве ним пе сма ма по-
де сни су про ки ме ни); пе ва ње ска ла; упо зна ва ње са тра ја њем но та

3. ве жба ње ин тер ва ла; упо тре ба ска ла са до че ти ри пред зна ка; упо зна ва ње 
са основ ним ди на мич ким озна ка ма

4.
упо тре ба пред зна ка и гра ђе ње ска ла; крат ка по у ка о др жа њу те ла и ди са-
њу при пе ва њу; по де ла ђа ка на со пра ни сте и ал ти сте и ве жба ње дво гла-
сног пе ва ња

5. и 6. двогласно певање17

За ла жу ћи се за сти ца ње ра зно вр сног и ши ро ког му зич ког зна ња у на-
род ним шко ла ма, пред ла же по че так на ста ве пе ва ња још у пр вом раз ре ду, 
те сма тра да је ко ри сно ђа ке упо зна ти са нот ним пи смом још у нај ра ни јем 
уз ра сту (од шест до се дам го ди на). Пре ма овом на став ном пла ну уче ни ци 
би са за вр ше них шест раз ре да на род не шко ле тре ба ло да овла да ју пра ви-
ли ма ле пог пе ва ња, али и основ ним те о рет ским зна њем ко је под ра зу ме ва 
по зна ва ње ин тер ва ла и из град њу ле стви ца.

Ка рак те ри стич но је да Бла жек већ у ни жим раз ре ди ма за го ва ра из-
во ђе ње крат ких и јед но став них цр кве них пе са ма, те раз ма тра зна чај не-
го ва ња ду хов не му зи ке у шко ла ма.18 Он ис ти че да Ср би цр кве ним по ја-
њем сто је из над свих дру гих на ро да јер је „на род ност на ша по бо жна, а 
по бо жност на ша је на род на“,19 и сма тра да је нај ве ћа ду жност учи те ља да 
се по све те раз во ју и на прет ку срп ског цр кве ног по ја ња. У те свр хе пре-
по ру чу је збир ку од пет све за ка под на зи вом Срп ско пра во слав но пје ни је 
све ште ни ка га ври ла Бо ља ри ћа и ве ро у чи те ља Ни ко ле Тај ша но ви ћа20, као 

17 Бла жек ће у по ме ну том тек сту О на ста ви пе ва ња у на род ној шко ли (ко ји је на пи сан је-
да на ест го ди на ка сни је) ис та ћи да се про ти ви дво гла сном пе ва њу у на род ним шко ла ма. Свој став 
обра зла же чи ње ни цом да је дру ги глас ис пи сан „при ми тив но и ша блон ски“ те да је из тог раз ло га 
за ђа ке ко ри сни је да пе ва ју јед но гла сно.

18  Дра гу тин Бла жек, Срп ско пра во слав но пје ни је. – Школ ски лист, XXII, 11, 1890, 177–178. 
Аутор о цр кве ној му зи ци пи ше и у на пи су: На ше на род но цр кве но по ја ње. – Срп ски Си он, I, 19, 
1891, 298–300. Ме ђу тим, тај текст пред ста вља пре ра ђе ну вер зи ју по ме ну тог члан ка Срп ско пра
во слав но пје ни је, па у овом ра ду не ће по себ но би ти пред ста вљен.

19  При ме ћу је мо да аутор, иако по ре клом Чех, при сва ја срп ство и го во ри о „на шој на род-
но сти“.

20  О збир ци ви ди: Да ни ца Пе тро вић, Срп ско цр кве но по ја ње као пред мет му зи ко ло шких 
ис тра жи ва ња. – Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку, 15, Но ви Сад 1994, 
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и Ли тур ги ју за со пран и алт, са пе сма ма ко је се по ју на ли тур ги ји Све то-
га Јо ва на Зла то у стог, при ре ђи ва ча Ми те То па ло ви ћа.21 У тек сто ви ма се 
на во ди да би уче ње ових ком по зи ци ја у шко ла ма и бо го сло ви ја ма зна-
чај но до при не ло су зби ја њу „рђа вог по ја ња“. Бла жек из ра жа ва на ро чи то 
по зи тив но ми шље ње о Ста ромкар ло вач ком пје ни ју у срп ској ис точ ној 
пра во слав ној цр кви за ме шо ви ти лик, Ти хо ми ра Осто ји ћа, у ко јем су „у 
че ти ри гла са за ме шо ви ти у хор, на но те ста вље не ско ро све пе сме што се 
по ју на све тој ли тур ги ји“.22 Ко мен та ри шу ћи Осто ји ће во де ло, на по ми ње 
да оно у пот пу но сти од го ва ра ду ху пра во слав не цр кве, те да је вр ло до бро 
до шло „са да, кад ту ђин ски укус све ве ћег ко ре на хва та у на шем цр кве ном 
пје ни ју“. За то га, у ци љу очу ва ња и не го ва ња срп ског пра во сла вља, пре-
по ру чу је „свим пе вач ким дру жи на ма, ро до љу би ма срп ским, при ја те љи-
ма хар мо ниј ског по ја ња, на род ни ма учи те љи ма, и мла ђем на ра шта ју“.

Као што је већ по ме ну то, Бла жек је успе шно де ло вао и као хо ро во ђа, 
те је при Учи тељ ској шко ли др жао и ди ри гент ске те ча је ве. У крат ким цр-
та ма из нео је упут ства ве за на за рад са хо ром,23 а ње го ве прак тич не по у ке 
мо гу се све сти на не ко ли ко нај ва жни јих та ча ка:1) Хо ро во ђа мо ра до бро 
про у чи ти текст јер се њи ме од ре ђу је ка рак тер и тем по са ме ком по зи ци је. 
Као при мер на во ди да се пе сме „Па дај те бра ћо“ и „У бој“ пе ва ју жи во и 
ва тре но, док, на про тив, тек сто ви дру гих де ла зах те ва ју мир но и све ча но 
из во ђе ње. 2) У ци љу из ра жај ног по ја ња нео п ход но је да хо ро во ђа упо зо-
ри пе ва че на исто вре ме но узи ма ње да ха, као и на по што ва ње му зич ких 
озна ка (ди на мич ких и аго гич ких), јер „и нај леп ша пе сма кад се пе ва без 
об зи ра на све зна ке не по стиг не она кав ути сак, као ма ње ле па кад се ко-
рект но от пе ва“. 3) Хо ро во ђа тре ба да поч не рад на од ре ђе ној ком по зи ци ји 
са те но ри ма.24

Уочив ши да ши ре ње и раз вој му зич ке кул ту ре за ви се од за ла га ња 
учи те ља, Дра гу тин Бла жек је у сво јим члан ци ма да вао пред ло ге за уна-
пре ђе ње му зич ке умет но сти у школ ству. Пе да го шком ак тив но шћу и пи-

31–46. О га ври лу Бо ља ри ћу ви ди: Да ни ца Пе тро вић, Бо ља рић Га ври ло, у: Срп ски би о граф ски 
реч ник, књ. 2, Но ви Сад 2004, 700. 

21  Дра гу тин Бла жек, Књи жев ни при ка зи. Ли тур ги ја за два гла са при ре дио Ми та то па ло
вић ли ко во ђа пан че вач ког срп скоцр кве ног пе вач ког дру штва и учи тељ пе ва ња и му зи ке на пан чев. 
ви шој де во ја чој шко ли. На кла да књи жа ре бра ће Јо ва но ви ћа у Пан че ву. – Школ ски лист, XI, 6, 
1884, 93–94. 

22  Дра гу тин Бла жек, При каз. Ста рокар ло вач ко пје ни је у срп ској ис точ ној пра во слав ној 
цр кви за ме шо ви ти лик сло жио ти хо мир Осто јић фи ло зоф. Из да ла је ве ли ка гим на зи ја Но во сад
ска 1887. – Школ ски лист, 3, 1888, 49–50.

23  Дра гу тин Бла жек, Не ко ли ко ре чи хор во ђа ма. – Школ ски лист, XII, 17, 1880, 262–263.
24   Aутор не об ја шња ва због че га да је пред ност тој ме то ди.
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са ним рас пра ва ма зна чај но је до при нео раз во ју и уса вр ша ва њу на ста ве 
пе ва ња у шко ла ма, а ње го ва це ло куп на де лат ност би ла је од из у зет ног 
зна ча ја за му зич ки жи вот Сом бо ра и сом бор ске Учи тељ ске шко ле.25 Ово 
по гла вље за кљу чи ће мо Бла же ко вим ре чи ма на ко је би и да на шњи пе да-
го зи тре ба ло да обра те па жњу: „Сва ки чо век мо ра при зна ти, да ни шта на 
све ту не мо же чо ве чи је ср це ви ше уз ви си ти и опле ме ни ти као пе ва ње мо-
рал них, свет ских и цр кве них пе са ма, за то се и пе ва ње сла ви ло и про сла-
ви ло већ у ко лев ци чо ве чан ства… И ако хо ће мо пе ва ње по ди ћи, мо ра мо 
већ у шко ли са мла де жи по че ти, мо ра мо се би вас пи та ти пу бли ку ко ја љу-
би пе ва ње и ко ја би зна ла раз ли ко ва ти све оно што је кра сно и до стој но, и 
осу ди ти оно, што би пе вач кој ве шти ни уштр ба до при не ти мо гло“.26

О ком по зи то ри ма
Ак тив но пра те ћи де ша ва ња на умет нич кој сце ни, Бла жек је пи сао 

и о му зич ким ства ра о ци ма, ка ко о оним ак ту ел ним та ко и о они ма ко ји 
се ни су на ла зи ли у цен тру ин те ре со ва ња. Нај ве ћи део тек сто ва из ове 
гру пе по све тио је та да вр ло по пу лар ном срп ском ком по зи то ру и пи ја ни-
сти Јо ва ну Па чуу (1847–1902).27 Укуп но шест ауто ро вих чла на ка о би о-
гра фи ји овог умет ни ка и ње го вим де ли ма об ја вље но је у Ја во ру.28 Пр ви 
при лог но си на слов „Гај да шка пе сма“, „Па стир ска пе сма“ и „Сва то
вац“ од Др. Ј. Па чуа, а у ње му су украт ко пред ста вље не три ком по зи ци је 
пи са не за „хар мо ни јум уз прат њу гла со ви ра“. Бла жек ис ти че Па чуа као 
„из врст ног ком по ни сту ко ји је у срп ском ду ху сву да по знат“ и сма тра га 
за до стој ног на след ни ка Кор не ли ја Стан ко ви ћа.29 Да на шњи му зи ко ло зи, 

25  Про свет на по ве сни ца Сом бо ра: Од нор ме до учи тељ ског фа кул те та: 1778–1993, Сом-
бор 1994, 53.

26  Дра гу тин Бла жек, Ва жност по ја ња и пе ва ња са пе да го шког гле ди шта. – Школ ски лист, 
XvI II, 1, 1886, 9–10.

27  О Па чу о вој би о гра фи ји ви ди у: Алек сан дар Вла шка лин, Др Јо ван Па чу и ње гов круг, 
Но ви Сад, Бе о град 1996. О би о гра фи ји Јо ва на Па чуа пи сао је и Бла жек у при ло гу: Др Јо ван Па
чу. – Ја вор, XvI II, 36, 1891, 571–573. По што су у том тек сту из не ти по да ци о Па чу о вом жи во ту и 
ка ри је ри ко ји су већ по зна ти, чла нак у овом ра ду не ће би ти по себ но раз ма тран.

28  Јо ван Па чу се, за вре ме бо рав ка у Сом бо ру из ме ђу од 1881. до 1886, збли жио и спри ја те-
љио са Бла же ком. Бо дрио га је да об ра ђу је му зич ке те ме у ча со пи си ма и ли сто ви ма, као и да сам 
ком по ну је му зич ка де ла, што је Бла жек и чи нио, на ро чи то не гу ју ћи хор ске пре ра де и ком по зи ци је, 
у пр вом ре ду за по тре бе школ ских пе вач ких дру жи на. Алек сан дар Вла шка лин, Нав. де ло, 232. О 
пе ри о ду Па чу о вог бо рав ка у Сом бо ру, ви ди у: Ђор ђе Пе рић, Јо ван Па чу у Сом бо ру. – До ме ти, 31, 
1982, 105–116.

29  Ка ко је ауто ри тет ра но пре ми ну лог Кор не ли ја Стан ко ви ћа у XIX ве ку ве ли ки, срп ски 
му зи ча ри су, као што то и Бла жек ов де чи ни, од ре ђе не ком по зи то ре пред ста вља ли као Стан ко ви-
ће ве на след ни ке, у ци љу ука зи ва ња на њи хов зна чај.
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ме ђу тим, не де ле Бла же ко во ми шље ње. Дра га на Је ре мић Мол нар сма тра 
да се у кла вир ском опу су Јо ва на Па чуа на ла зи „мно штво при год них де-
ла, а ма ло про из во да истин ског про фе си о на ли зма и стил ске зре ло сти“.30 
Аутор ка ис ти че да је „увид у са чу ва не ком по зи ци је овог ауто ра по твр дио 
да је њи хов зна чај, ко ји је ре ал но про це ни ла са мо не ко ли ци на са вре ме-
ни ка, у про шло сти био нео прав да но пре це њи ван“.31 Она ипак за кљу чу је 
да је ста вља ње Па чуа ме ђу нај зна чај ни је пред став ни ке кла вир ског жан ра 
у срп ској му зи ци, у ин тер ва лу оме ђе ном смр ћу Кор не ли ја Стан ко ви ћа и 
по ја вом Ро бер та То лин ге ра, са свим оправ да но.

Бла жек је пи сао о Па чу о вом Бран ко вом ко лу из пер спек ти ве сво га 
вре ме на. Он на во ди да сви срп ски ли сто ви са хва лом и оду ше вље њем 
пи шу о овој ком по зи ци ји, те да и сам сма тра за ду жност „да ово де ло у 
до стој ној фор ми пред срп ску пу бли ку из не се“.32 Ис та кав ши ве ли ку по-
пу лар ност ком по зи ци је, Бла жек ста вља ак це нат на хар мон ски је зик де ла. 
Сма тра да му зи ка на род ним осе ћа ји ма мо ра из ра жа ва ти ка рак тер на род-
не ме ло ди је, те за кљу чу је да и хар мо ни је мо ра ју би ти јед но став не, ка ко 
би их сва ко при хва тио и раз у мео. С тим у ве зи, ци ти рао је Па чу ов на пис 
О на шој му зи ци, об ја вљен у че шком ли сту Hu deb ni listy, у ко ме се ис ти че 
да су „ла ко кре та ње ме ло ди је, узак обим, и про ста хар мо ни ја три сту ба 
на ко ји ма по чи ва ју сва свој ства на род не му зи ке“. Па чу је у овом при ло-
гу, ди ску ту ју ћи о јед но став но сти срп ских на род них пе са ма, на вео да за 
њи хо во из во ђе ње ни су по треб ни ор ке стри и из ве жба ни пе ва чи већ са мо 
„сла бе гу сле и је дан глас ко ји упра во к ср цу го во ре“.

По ред Бран ко вог ко ла, Бла жек је пи сао и о Па чу о вој Срп ској мо ли
тви за хор уз прат њу два кла ви ра, за ко ју на по ми ње да је ма ње по пу лар-
на, али исто та ко ва жна ком по зи ци ја. Он пи ше да је „ком по зи тор у њој 
ка рак те ри стич но про пра тио осе ћа је срп ског на ро да: те жњу за сло бо дом, 
ју на штво и по бе ду, те за кљу чу је да се „срп ски ја пе сма, и то још у об ли-
ку мо ли тве не да за ми сли ти“.33 Да би ука зао на ми шље ње пу бли ке о овом 
де лу, аутор у члан ку на по ми ње да је и „не срп ска“ сом бор ска пу бли ка оду-
ше вље на том ком по зи ци јом, те да је и ма ђар ски ли сто ви уз но се као ре-
мек-де ло. Ова по твр да Бла же ко вих по хва ла упу ће них Па чу о вој умет но-
сти от кла ња сум њу у ње го ву евен ту ал ну при стра сност и нео бјек тив ност, 

30  Дра га на Је ре мић-Мол нар, Срп ска кла вир ска му зи ка у до ба ро ман ти зма (1841–1914), 
Но ви Сад 2006, 120.

31  Дра га на Је ре мић-Мол нар, Нав. де ло.
32   Дра гу тин Бла жек, Бран ко во ко ло од др. Ј. Па чуа. – Ја вор, XI, 19, 1884, 601–604.
33   Дра гу тин Бла жек, Срп ска мо ли тва за ме шо ви ти збор уз прат њу два гла со ви ра. – Ја вор, 

XI, 30, 1884, 949–951. 
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и исто вре ме но све до чи да је вред но ва ње про вин циј ских кри ти ча ра би ло 
на срод ном му зич ком ни воу.34 У срп ској штам пи XIX ве ка би ло је и не-
га тив них кри ти ка о Па чу о вом ства ра ла штву. Јо сиф Ма рин ко вић је оспо-
ра вао при пад ност овог умет ни ка на ци о нал ном прав цу, те је на по ме ну ти 
Бла же ков текст од го во рио на пи сом у ча со пи су Пре од ни ца. Ма рин ко вић 
је, кри тич ком ана ли зом та да мно го хва ље не ком по зи ци је Срп ска мо ли
тва, на осно ву му зич ких при ме ра ко ји ма је на пис про пра ћен, по ку шао да 
до ка же не са мо да је „ак цен ту а ци ја по гре шна, а хар мо ни ја крај ње си ро-
ма шна“, већ и да је ме ло ди ја пре у зе та из љу бав не пе сме ти пла виш зо ро 
злат на из јед не не мач ке пол ке. Аутор ис ти че да му не сме та то ли ко са ма 
мо тив ска по зај ми ца ко ли ко то што је у тек сту јед ног од ре ђе ног емо ци о-
нал ног ква ли те та под мет ну та ме ло ди ја про и за шла из са свим дру га чи јих 
тек сту ал них са др жа ја.35

Упр кос то ме што се Па чу о ве ком по зи ци је да нас не на ла зе на из во-
ђач ким ре пер то а ри ма, из прет ход но из ло же ног за кљу чу је мо да су кра јем 
XIX ве ка би ле на ро чи то оми ље не. Бла жек их чак уз ди ше на пи је де стал 
на во де ћи да су Бран ко во ко ло и Срп ска мо ли тва „пе сме над пе сма ма, два 
би сер зр на у му зич кој ли те ра ту ри срп ској“.36

По што је пред ста вио Па чуа као ком по зи то ра, Бла жек у на ред ном 
при ло гу пи ше о ње го вој пи ја ни стич кој ка ри је ри.37 Иако се као му зич ки 
пи сац ни је по све тио кри ти ци, aутор у овом тек сту да је ко мен тар Па чу о-
вог кон цер та у Сом бо ру. Он ис ти че да је умет ни ко во „пре ци зно, пот пу но 
и до нај ви ших му зич ких зах те ва са вр ше но“ из во ђе ње Срп ских зву ко ва38 
иза зва ло оду ше вље ње, ка ко срп ске та ко и ма ђар ске пу бли ке. Чи ни се да 
је Па чу за и ста пред ста вљао лич ност за вој во ђан ску сре ди ну – она га је 
це ни ла као ро до љу ба и умет ни ка ко ји је по те као из срп ског на ро да. Та ко 
и Бла жек опи су је Па чуа као „че сти тог ро до љу ба и пра вог срп ског пи ја ни-
сту“, и чак га про гла ша ва „нај ве ћим умет ни ком“.

34  Rok san da Pe jo vić, Kri ti ke, član ci i po seb ne pu bli ka ci je u srp skoj mu zič koj pro šlo sti, Be o grad 
1994, 71–80.

35  Ма рин ко вић је у јед ном од сво јих тек сто ва упу тио слич ну кри ти ку и Дра гу ти ну Бла же-
ку, на во де ћи да је на ре чи срп ске хим не од Зма ја ста вио че шку ме ло ди ју  Мi jsme bra tři od Šu mavy; 
Вла сти мир Пе ри чић, Нав. де ло, 30.

36   Вла сти мир Пе ри чић твр ди да су по хва ле из не те у члан ку Бран ко во ко ло „још при хва-
тљи ве“, док су у на пи су Срп ска мо ли тва за ме шо ви ти збор уз прат њу два гла со ви ра оне „са свим 
пре те ра не и не у ку сне“; Вла сти мир Пе ри чић, Нав. де ло, 30.

37  Дра гу тин Бла жек, Др. Јо ван Па чу, срп ски умет ник на гла со ви ру. – Ја вор, XII, 8, 1885, 
251–252.

38  О Па чу о вој збир ци рап со ди ја Срп ски зву ци ви ди: Дра га на Је ре мић-Мол нар, Нав. де ло, 112. 
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Ка ко Јо ван Па чу ни је био са мо при зна ти ком по зи тор и пи ја ни ста, 
већ и успе шан ор га ни за тор кон це ра та, аутор рас пра вља упра во о овом 
по љу ње го вог умет нич ког де ло ва ња.39 Па чуа по ре ди са ру ским пе ва чем 
Ди ми три јем Сла вјан ским ис ти чу ћи ка рак те ри стич ну срод ност у њи хо-
вом ра ду. Бла жек на во ди да је Сла вјан ски за слу жан за одр жа ва ње пр вог, 
чи сто ру ског кон цер та, док у Па чу о вом при ре ђи ва њу пр вог сла вен ског 
кон цер та у Ки је ву уоча ва пре крет ни цу у по ста вља њу те ме ља но вог оп-
ште сло вен ског прав ца.40 Због ва жно сти ко ју при да је овом Па чу о вом „по-
ду хва ту“ Бла жек опи су је овај до га ђај, (на во ди про грам кон цер та, и из во-
ђа че), а по том ци ти ра пре во де тек сто ва из ру ских и не мач ких ча со пи са 
об ја вље них у Ба чва ни ну. У ру ском ли сту Из ве сти ја сант Пе тер бур ска го 
бла го тво ри тел на го об шче ства се ис ти че да је на кон цер ту по стиг ну та 
„ра зно вр сност и пот пу ност про гра ма, са за сту пље но шћу свих пет глав-
них на род но сти (Ру си, По ља ци, Че си, Ср би и Бу га ри)“, а по том се на во ди 
да су по себ но оду ше вље ње иза зва ле Срп ска мо ли тва, Бран ко во ко ло и 
срп ска ро ман са Збо гом се ло. У не мач ком ча со пи су De utsche Mu si kerZe i
tung се та ко ђе из но се по хва ле по во дом успе шног кон цер та у Ки је ву, те се 
из ра жа ва за до вољ ство због на го ве шта ја да ће „еле гант ни пи ја ни ста и сја-
јан ком по зи тор“ Јо ван Па чу уско ро на сту пи ти и у Бе чу. На осно ву прет-
ход них ре до ва из ино стра не штам пе, са зна је мо о по пу лар но сти „срп ског 
ве шта ка на гла со ви ру“ и из ван на ших кра је ва. Бла жек је овим члан ком 
же лео да ис так не исто риј ску уло гу Јо ва на Па чуа, ко ји је по кре нув ши иде-
ју о при ре ђи ва њу кон цер та са чи сто сло вен ским про гра мом сле дио та да 
вла да ју ћу по ли тич ку и кул тур ну иде ју пан сла ви зма.

Је дан при лог Бла жек је по све тио ком по зи тор ка ма – те ми о ко јој се 
до та да „пи са ло ма ло, ка ко у ино стра ним та ко и у на шим ли сто ви ма“.41 
У тек сту се по ми ње око че тр де сет (ве ћи ном аустриј ских, ита ли јан ских 
и фран цу ских) же на ком по зи то ра из раз до бља од XvI до XIX ве ка. У 
крат ким цр та ма из не ти су по да ци о то ме где су те умет ни це шко ло ва не, 
а на ве де на су и не ка од нај зна чај ни јих де ла из њи хо вог опу са. На кра ју 
на пи са Бла жек из два ја на ше аутор ке: Слав ку Ата на си је вић42 и Јул ку Тај-

39  Дра гу тин Бла жек, Ди ми три је а. Сла вјан ски и Др. Јо ван Па чу. – Ја вор,  XI II, 19, 1886, 
597–602.

40  О Па чу о вом бо рав ку у Ру си ји (Ки је ву) ви ди: Алек сан дар Вла шка лин, Нав. де ло, 307–357.
41  Дра гу тин Бла жек, Жен ске као гла збо твор ке. – Ја вор, XvI, 28, 1889, 441–443.
42  Алек сан дар Ва сић, ата на си је вић Слав ка алој зи ја, у: Срп ски би о граф ски реч ник, 1, Но-

ви Сад 2004, 299; Вла ди мир Ђор ђе вић, Оглед срп ске му зич ке би бли о гра фи је до 1914. го ди не, Бе-
о град 1969, 63.
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че вић,43 али је нео бич но да се у при ло гу не спо ми ње Јо ван ка Стој ко вић, 
јед на од нај зна чај ни јих срп ских умет ни ца ро ман тич ног пе ри о да.44

Чи ње ни ца да је Бла жек ука зи вао на зна чај ком по зи тор ки ња, у до-
ба ка да је вла да ло ми шље ње „да је же ни услед ње не уро ђе не ин фе ри ор-
но сти ус кра ће на кре а тив на моћ“, све до чи о то ме да су ње го ви истин ски 
умет нич ки кри те ри ју ми ста ја ли да ле ко из над ре ак ци о нар них схва та ња 
вре ме на у ко јем је жи вео.

На род на пе сма
Иако је Бла жек био по ре клом Чех, из сре ди не ко ја се кул тур но, па 

и му зич ки раз ви ја ла у цен трал но е вроп ској тра ди ци ји, он је осе тио по-
ру ку и уви ђао зна чај срп ске на род не му зи ке. У пет тек сто ва об ја вље них 
у Ја во ру, са гле дао је фе но мен на род не пе сме из ви ше угло ва, те је на тај 
на чин при ка зао и та да шњи од нос ко лек ти ва пре ма му зи ци.

Пре не го што је по чео раз ма тра ња о срп ској му зич кој тра ди ци ји, ау-
тор је у члан ку О на прет ку Сло ве на у му зи ци45 ра све тлио узро ке (не)раз-
ви је но сти му зи ке код по јед них сло вен ских на ро да. У том сми слу се, као 
по себ но ка рак те ри стич на, из два ја ње го ва тврд ња да су „Че си у му зи ци 
уз диг ну ти над дру гим Сло ве ни ма“. Бла жек, на и ме, сма тра да овај на род 
има „нај ви ше му зич ких ка па ци те та“, али као још зна чај ни ју окол ност ис-
ти че ве зу че шког се о ског учи тељ ства и ри мо ка то лич ке цр кве. На гла ша-
ва ју ћи ва жну уло гу му зи ке у ри мо ка то лич ком бо го слу же њу, Бла жек ов де 
об ја шња ва да је ду жност сва ког се о ског учи те ља би ла да са ђа ци ма из ве-
жба пе ва ње за по тре бе цр кве, те за кљу чу је да су Че си упра во овим пу тем 
„по сти гли ве шти ну“ на под руч ју те умет но сти. Он по том ис ти че да су 
ме ђу пра во слав ним на ро ди ма Ру си нај ви ше на пре до ва ли у му зи ци због 
вр ло рас про стра ње ног цр кве ног пе ва ња, али за ме ра што ру ски се о ски 
пој ци за не ма ру ју учи тељ ство и ин стру мен тал ну му зи ку.

На кон што је ука зао на ви сок сте пен раз ви је но сти тон ске умет но сти 
код Че ха и Ру са, Бла жек са гле да ва у ко јој је ме ри му зи ка за сту пље на на 
на шим про сто ри ма. У ве зи с тим, на во ди да је она код Ср ба, на жа лост, 
„го то во ре ћи још у ко лев ци“. Узрок то ме ви ди у не по вољ ној по ли тич кој 
си ту а ци ји, али скре ће па жњу и на не по сто ја ње шко ла или за во да „у ко-

43  Вла ди мир Ђор ђе вић, Нав. де ло, 135. Ов де је ком по зи тор ка на ве де на као Луј за Тај че вић.
44  О Јо ван ки Стој ко вић ви ди: Ста на Ђу рић-Клајн, Му зи ка и му зи ча ри, Бе о град 1956, 59–78; 

Алек сан дар Ва сић, Срп ска пи ја нист ки ња Јо ван ка Стој ко вић. – Те ми швар ски збор ник, 3, Но ви 
Сад 2002, 51–62; Дра га на Је ре мић-Мол нар, Нав. де ло, 52–54, 253–256.

45  Ја вор, XII, 20, 1885, 636–638.
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ји ма би се ства ра ли уз ви ше ни но си о ци на род не му зи ке“. Пре ма Бла же-
ко вом ми шље њу, по сто је че ти ри основ на чи ни о ца ко ји пре суд но ути чу 
на на пре дак му зич ке ве шти не у на ро ду: по вољ не дру штве но-исто риј ске 
окол но сти, по ма га ње раз во ја те умет но сти од стра не цр кве, ак тив но за ла-
га ње учи те ља и осни ва ње уста но ва у ко ји ма би се му зи ка учи ла и не го ва-
ла. Сто га он на кра ју по ми ње да би уз по моћ по ме ну тих „спољ них фак то-
ра“ му зи ка мо гла би ти на вр хун цу из о бра же ња код свих Сло ве на, јер тај 
на род, ка ко се ис ти че, по се ду је „при ро дан умет ни чи дар и тем пе ра мент и 
на рав ко ји ка му зи ци во де“. Прет хо дан ис каз, као и ауто ро ве по хва ле упу-
ће не Па чу о вом ор га ни зо ва њу кон цер та са чи сто сло вен ским про гра мом, 
упу ћу ју на пан сла ви стич не иде је, и све до че о то ме ко ли ко су ак ту ел на 
по ли тич ка стре мље ња има ла ути ца ја на раз вој умет но сти и му зи ке.

У на ред ном при ло гу Бла жек у још ве ћој ме ри пра ти дру штве но-по-
ли тич ке те жње XIX ве ка ис пи ту ју ћи сво ја сна жна на ци о нал на и па три-
от ска уве ре ња. На во де ћи да је „ро до љу бље ге сло на шег ве ка“,46 Бла жек 
рас пра вља о ути ца ју му зич ке умет но сти на на род ну свест, те по ста вља 
пи та ње мо же ли она под сти ца ти па три о ти зам. У ве зи с тим ис ти че по-
зна ту чи ње ни цу да му зи ка и пе ва ње „не по сред но упли ви шу на слух и 
осе ћа ње“, те за кљу чу је да ове ве шти не исто та ко мо гу про бу ди ти и уз-
ви си ти љу бав пре ма до мо ви ни. У то ме он на ла зи пр ви до каз да му зич ка 
умет ност за и ста мо же про бу ди ти ро до љу бље. Бла жек по том по ми ње да 
су у ци љу по ти ски ва ња на ци о нал них осе ћа ња на род не пе сме би ле за-
бра њи ва не,47 те у то ме ви ди дру ги до каз да му зи ка за и ста мо же про бу ди-
ти ро до љу бље. Рас пра вља ју ћи о одр жа ва њу на ци о нал ног по но са аутор 
под вла чи зна чај ну уло гу про сла вље них умет ни ка, сма тра ју ћи да је „сла ва 
по је дин ца, сла ва на ро да“. Сто га на во ди да се Ср би мо гу ди чи ти ком по зи-
то ром и са ку пља чем срп ских на род них ме ло ди ја Кор не ли јем Стан ко ви-
ћем, и пи ја ни стом Јо ва ном Па чу ом, ко ји „сво јом свир ком про ди ре у ср ца 
на ро да, јер осе ћа као што и сам на род осе ћа ти мо же“.

По што је ис та као зна чај и уло гу на род не пе сме, Бла жек у тек сту под 
на сло вом На род на пе сма48 за у зи ма кри тич ки став и раз ма тра на ко ји на чин 
се срп ски на род од но си пре ма соп стве ној му зич кој тра ди ци ји. Он са не за-
до вољ ством кон ста ту је ка ко „бо гат из вор срп ске на род не пе сме по чи ње да 
се су ши“, а узрок то ме ви ди у чи ње ни ци да се на на шим про сто ри ма све 

46  Дра гу тин Бла жек, Мо же ли му зич ка и пе вач ка ве шти на на род ну свест да по диг не. – Ја-
вор, XI II, 15, 1886, 467–470.

47  Прет по ста вља мо да аутор ми сли на цен зу ру у вре ме Ба хо вог ап со лу ти зма у Хаб збур-
шкој мо нар хи ји.

48  Ја вор, XIv, 11, 1887, 172–173.
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ви ше не гу је „ту ђин ска пе сма“. По ред то га ис ти че да срп ски на род, упр кос 
бо га том тра ди ци о нал ном му зич ком ре пер то а ру „ма ло соп стве них пе са ма 
зна“, те пе ва та кве пе сме „у ко ји ма се не зна шта је ру жни је: текст или са ма 
ме ло ди ја“. Сто га се Бла жек, при ме тив ши да су гу сле и пе сма ути ца ли на 
срп ски на род да са чу ва свој жи вот и оби ча је, и сам за ла гао за не го ва ње на-
род них и од ба ци ва ње „не мо рал них“ пе са ма. У вр ше њу те ак тив но сти, он 
на гла ша ва ва жну уло гу пе вач ких дру шта ва, те у на ред ном на пи су де таљ-
ни је раз ма тра про бле ме функ ци о ни са ња тих „му зич ких ор га на“.

Из сле де ћег Бла же ко вог тек ста49 чи та мо о ве ли кој по пу лар но сти пе-
вач ких дру шта ва у XIX ве ку. Њи хо во осни ва ње, је ка ко се на во ди, „по ста-
ло пле ме ни том мо дом, и сра мо та је за ва рош ако се не мо же ди чи ти пе вач-
ким дру штвом“. Пе вач ка дру штва се мо гу сма тра ти и му зич ким шко ла ма, 
чи ји је глав ни за да так ве жба ње у пе ва њу, не го ва ње на род них ме ло ди ја 
али и из да ва ње на род них пе са ма и ком по зи ци ја. По што је ис та као уло гу и 
зна чај пе вач ких дру жи на, Бла жек је ука зао и на не ке од глав них гре ша ка 
у њи хо вом ра ду. Уочио је да се при ли ком осни ва ња ових удру же ња ви ше 
во ди ра чу на о кван ти те ту не го о ква ли те ту, те сто га твр ди да је бо ље ако 
дру штво има „ма њи број ис трај них чла но ва ко ји се свој ски за у зи ма ју, не-
го мно го па не стал них“. Као дру ги не до ста так ука зу је на про бле ме при-
ли ком из бо ра од бо ра и пред сед ни ка, те ис ти че да се при ода би ру функ-
ци ја не сме гле да ти лич на већ ис кљу чи во дру штве на ко рист. На гла ша ва-
ју ћи ве ли ку од го вор ност пред сед ни ка и од бо ра, у тек сту се ука зу је и на 
ва жност одр жа ва ња ре дов них скуп шти на, ко је би под сти ца ле ак тив ност 
чла но ва, и до при не ле њи хо вом још успе шни јем ра ду. Ка да је пи сао овај 
текст, Бла жек је већ био ис ку сни хо ро во ђа пе вач ког дру штва у Сом бо ру, 
те је, као што се из прет ход них ре до ва мо же за кљу чи ти, до де та ља био 
упу ћен у функ ци о ни са ње пе вач ких дру шта ва. За то је, же ле ћи да и на овај 
на чин до при не се њи хо вом што успе шни јем де ло ва њу, рас пра ву за кљу-
чио ре чи ма: „По ћи да клем ко ји ко рак на пред, вра ти ти по ку пље но, али 
за ба че но на род но бла го на ро ду, са ста ви ти ма и нај ма њу гра ђу за му зич ку 
исто ри ју – то не ка бу де оду ше вље на за да ћа сва ког пе вач ког дру штва“.

У прет ход но пред ста вље ним Бла же ко вим на пи си ма на род на пе сма је 
раз ма тра на у кон тек сту ње не уло ге у дру штву. У по след њем на пи су из ове 
гру пе50 аутор пи ше о ње ним оп штим ка рак те ри сти ка ма, те из но си де фи-
ни ци ју пре ма ко јој су „на род не пе сме, све пе сме у оп ште, ко је се мо гу у 
на ро ду пе ва ти и то цр кве не пе сме и све оне, ко је ни су за цр кву, а од но се 

49  Дра гу тин Бла жек, О пе вач ким дру штви ма. – Ја вор, XvI, 18, 1889, 285–286.
50  Дра гу тин Бла жек, На род на пе сма. – Ја вор, XvI II, 3, 1891, 41–43.
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се на исто риј ско-на род не до га ђа је, при че, оби ча је и до ма ћи жи вот“.51 По-
што је из вр шио по де лу, аутор је ис та као да су ју нач ке пе сме нај леп ше „јер 
кроз њих про ве ја ва ве ли ка ми сао срп ског на ро да“. Бла жек је по том, уочив-
ши раз ли ку из ме ђу се вер них и ју жних срп ских пе са ма, пр ве опи сао као 
озбиљ не и је дре, док је ме ло ди је дру гих ока рак те ри сао као ви ше чул не. 
По себ но је на гла сио раз ли ку име ђу на род них пе са ма и та ко зва них „со кач-
ких пе са ма“ са три ви јал ним са др жа јем. Kарак теристично је да се у тек сту 
као пан дан „со кач ким пе ва чи ма“ по ми њу фран цу ски тру ба ду ри и не мач ки 
ми не зен ге ри.52

Бла жек се у сво јим члан ци ма о на род ној пе сми по ка зао као ве ли-
ки по зна ва лац срп ске му зич ке тра ди ци је. Све у куп ном ак тив но шћу дао 
је зна ча јан до при нос у не го ва њу и раз во ју на род не пе сме на на шим про-
сто ри ма, а те ме о ко ји ма је ов де рас пра вљао и да нас се мо гу сма тра ти 
ак ту ел ним. На ро чи то је зна чај но ње го во ука зи ва ње на на шу не мар ност 
пре ма соп стве ној ба шти ни, ко ја је, ка ко он ис ти че, „нео це њи во бла го и 
соп стве но до бро це ло га на ро да“. Сто га ов де скре ће мо па жњу на Бла же-
ко ве за кључ не ре чи: „Не гуј мо да кле срп ску на род ну пе сму, јер сва ки на-
род ужи ва у сво јим на род ним пе сма ма па та ко ђер и срп ски на род. гу сле 
и пе сма, то је би ла увек али јан ци ја, ко ја је има ла ве ли ки ути сак на на род 
срп ски, да са чу ва сво је оби ча је, па и сам жи вот. Не ка нам да кле увек бу де 
де ви за: Пе смом ср цу, ср цем ро ду!“

естет ски и дру штве ни аспек ти му зич ке умет но сти
Че ти ри при ло га у ко ји ма Бла жек раз ма тра му зи ку из естет ског и дру-

штве ног аспек та пу бли ко ва ни су у ли сту Ја вор. У сва ком од тих тек сто ва 
под вла чи се ути цај тон ске умет но сти на чо ве ко ву пси ху, али је са мо је дан 
при лог у пот пу но сти по све ћен естет ским раз ма тра њи ма. 53

Аутор је есте ти ку му зич ког де ла до вео у ди рект ну ве зу са осе ћај-
но шћу, на во де ћи да му зи ка мо же из ра зи ти „све осе ћа је ко ји се у на шу 
ду шу сли ва ју“. Бла жек нео прав да но прет по ста вља му зи ку дру гим умет-
но сти ма, и твр ди да је са мо она спо соб на да нас „иде ал ном све ту во ди“. 

51  Рок сан да Пе јо вић ову Бла же ко ву тврд њу опи су је као „бе за злен по ку шај де фи ни са ња 
на род не пе сме“; Rok san da Pe jo vić, Kri ti ke, član ci i po seb ne pu bli ka ci je u srp skoj mu zič koj pro šlo sti, 
71–80.

52  По зна то је да је све тов на му зи ка у сред њем ве ку сма тра на не мо рал ном, те аутор ве-
ро ват но из тог раз ло га до во ди у ве зу  „три ви јал не со кач ке пе сме“ са умет но шћу ми не зен ге ра и 
тру ба ду ра.

53  Дра гу тин Бла жек, Не ко ли ко ре чи о му зи ци са есте тич ког гле ди шта. – Ја вор, XII, 10, 
1885, 309–312.
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У скла ду са ро ман ти чар ским те жња ма ка умет нич ком син те ти зму, аутор 
по е зи ју де фи ни ше као „вер ну пра ти ли цу му зи ке“ али исто вре ме но из но-
си ис кљу чи во схва та ње пре ма ко јем „је ди но му зи ка ја сно обе ле жа ва на-
ше ду шев но ста ње, док у пе сми ре чи озна ча ва ју са мо су во пар ну ми сао“. 
С об зи ром на то да је дру га по ло ви на XIX ве ка обе ле же на до ми на ци јом 
по зи ти ви зма и те о ри је осе ћај но сти, ов де из не ти Бла же ко ви ста во ви ни-
су не у о би ча је ни, већ се по кла па ју са та да оп ште при хва ће ним на че ли ма 
есте ти ке му зи ке. Ипак, још се Еду ард Хан слик (Edu ard Han slick) у свом 
спи су О му зич ки ле пом (пр ви пут об ја вље ном 1854. го ди не),54 оштро су-
прот ста вио ова квим ту ма че њи ма ко ја се „не ба ве то ли ко уте ме ље њем 
оно га што је у му зи ци ле по, ко ли ко опи си ва њем емо ци ја ко је нас уз му-
зи ку об у зи ма ју“.55 Хан слик је ис ти цао да је осе ћај се кун дар но деј ство 
у сва кој умет но сти. По ње го вом ми шље њу „умет ност тре ба да из ло жи 
ле по, а ор ган ко јим се ле по при ма ни је осе ћај већ фан та зи ја“.56 Бла же ко-
ви естет ски ста во ви се у пот пу но сти ко се са Хан сли ко вим ми шље њем, а 
та опреч ност на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у те зи о по ре ђе њу му зи ке са 
дру гим умет но сти ма.57 Док Бла жек сма тра да је ди но му зи ка мо же ин тен-
зив но ути ца ти на ду шев но рас по ло же ње, не мач ки есте ти чар ин си сти ра 
на то ме да и дру ге умет но сти де лу ју на осе ћа је, те да је на сва ко ме да сам 
од лу чи „да ли ја че или ду бље осе ћа слу ша ју ћи Мо цар то ву сим фо ни ју или 
пра те ћи Шек спи ро ву дра му“.58

Дру ги Бла же ко ви при ло зи из ове гру пе по све ће ни су раз ма тра њи ма 
му зи ке из пер спек ти ве дру штве них окол но сти. У тек сту Ка ко љу ди раз
ли чи то му зи ку слу ша ју59 он ана ли зи ра дру штво тог вре ме на, на исти на-
чин на ко ји при сту па му зи ци, те ис ти че ка ко за део пу бли ке ова умет ност 
пред ста вља са мо вид за ба ве, а за дру ге сред ство за за ра ду. У то вре ме 
до ми на ци је са лон ске кул ту ре, ре дов на оку пља ња, од но сно сед мич не по-
се те пред ста вља ле су „ри ту ал ур ба ног дру штва“ и чи ни ле са лон осе тљи-
вим ба ро ме тром дру штве ног жи во та, огле да лом ак ту ел них тен ден ци ја и 

54  Овај спис сма тра се пр вим кла сич ним де лом у исто ри ји есте ти ке му зи ке.
55  Еду ард Хан слик, О му зич ки ле пом, Бе о град 1977, 39. Да би пру жио увид у до ми на ци ју 

ова квог ту ма че ња, Хан слик на кра ју пр вог по гла вља ци ти ра по је ди не ауто ре, са чи јим се тврд ња-
ма по ду да ра ју и Бла же ко ва естет ска раз ма тра ња. Хај нсе (He in se): „Основ ни и крај њи циљ му зи ке 
је опо на ша ње или чак иза зи ва ње стра сти“, Му зич ки ди ја ло зи, 1805, 30; Ј. В. Бем (J. W. Böhm) 
„Стру не хар мо нич них то но ва не за по шља ва ју ра зум, ни ум, не го са мо осе ћај ност“, ана ли за ле пог 
у му зи ци, Беч 1830, 62; Ваг нер (Wag ner): „Oрган ср ца је тон, ње гов умет нич ки све стан је зик је 
тон ска умет ност“, Умет нич ко де ло бу дућ но сти, 1850.   

56  Еду ард Хан слик, Нав. де ло, 43.
57  Ни је нам по зна то да ли је Бла жек био упу ћен у Хан сли ко во де ло.
58  Еду ард Хан слик, Нав. де ло, 45.
59  Ја вор, XII, 50, 1885, 1595–1598.
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стру ја ња.60 Са лон ска му зи ка се по ста вља ла као опо зит „озбиљ ној“ или 
умет нич кој му зи ци, а кри ти ча ри су јој за ме ра ли на спо ља шњим ефек ти-
ма, по вр шно сти и кон вен ци о нал но сти.61 Сто га Бла жек на во ди ка ко „ле по-
ти це“ ви ше ужи ва ју у Штра у со вим не го у Бе то ве но вим де ли ма, те да „по-
вр шно слу ша ју ћи див не пе сме и му зи ку, не мо гу да до че ка ју да за зву чи 
већ је да ред: ко ло ваљ ка и трам блан“.62 У да љем тек сту аутор се кри тич ки 
од но си пре ма де лу пу бли ке ко ја „у му зи ци ви ди са мо ду ка те“, као и пре-
ма ка те го ри ји слу ша те ља ко ји у ком по зи ци ја ма тра же са мо „кон тра пункт, 
ка но нич но во ђе ње гла со ва и ими та ци ју“. Бла жек за кљу чу је ка ко у му зи-
ци „јед ни ви де са мо за ба ву, дру ги ве се ље, тре ћи ме ру ра зу ма, а че твр ти 
по треб ну ствар“, уме сто да „чу ју са му му зи ку, и да од ње не из и ску ју оно 
што да ти не мо же“.63 Овај при лог за вр ша ва ис ка зом ко ји се ни по че му не 
укла па у те му и кон цеп ци ју из ло же ног тек ста. Чи ни се да је аутор тврд-
њом: „Да је мо гу ће му зи ком све из ра зи ти, не би нам тре ба ло дру гих умет-
но сти“, же лео да „убла жи“ пре ви ше ис кљу чи ва схва та ња из прет ход ног 
члан ка, ко ја се од но се на ве ли ча ње му зи ке над дру гим умет но сти ма.

Бла жек кри ти ку је ло кал ну за јед ни цу и дру штво што под ре ђу је му-
зи ку „ни жим свр ха ма“.64 Он сма тра да му зи ка на пре ду је јер се „у сва кој 
ин те ли гент ној ку ћи на ла зи гла со вир“, али за ме ра што ро ди те љи у умет-
но сти ви ше не тра же сред ство за вас пи та ње. Је ди ни циљ им је, ка ко се 
на во ди, „да де те то ли ко на у чи сви ра ти, да се мо же у при су ству це ње них 
го сти ју или ро ђа ка ре про ду ци ра ти“. По зна то је да је кла вир то ком XIX 
ве ка, па и у XX ве ку, био нај по пу лар ни ји ин стру мент кућ ног му зи ци ра-
ња, а сим бол дру штве ног на прет ка пред ста вљао је и у кон тек сту срп ске 
гра ђан ске кул ту ре. Уме ће сви ра ња на овом ин стру мен ту би ла је „по твр-
да обра зо ва ња“, а ве ћи на ро ди те ља „по ви но ва ла се мод ном дик та ту… да 

60  ve re na von Heyden-Rynsch, Europäische Sa lons. Höhepunkte einer ver lo re nen we i blic hen Kul
tur, München 1992, пре ма: Ма ри ја на Ко ка но вић, Игре и мар ше ви у срп ској кла вир ској му зи ци XIX 
ве ка. Кул тур на по ве за ност у јав ном и при ват ном жи во ту (ма ги стар ска те за), Но ви Сад 2008, 6.

61  У из во ри ма из XIX ве ка из ме ђу пој мо ва са лон ска и кла вир ска му зи ка че сто се ста вља 
знак јед на ко сти, али је ја сно да ни је сва ка кла вир ска ком по зи ци ја би ла на ме ње на са ло ну, ни ти 
да су са лон ске ком по зи ци је би ле ком по но ва не ис кљу чи во за кла вир; Ма ри ја на Ко ка но вић, Нав. 
де ло, 8.

62  По ми њу ћи „ле по ти це“, ауто ров циљ ни је био да ука же ка ко је са мо „жен ски свет“ по вр-
шно схва тао му зи ку, већ је же лео да сли ко ви то опи ше од нос та да шњег дру штва пре ма умет но сти. 
У на ред ним ре до ви ма Бла жек по ми ње „озбиљ ног го спо ди на“ ко ји „у сре ди ни дво ра не се ди и ва-
здан се са мо бро ја њем нов ца за ни ма“.

63  Дра гу тин Бла жек, Ја вор, XII, 50, 1885, 1595–1598.
64  Дра гу тин Бла жек, Му зич ка умет ност у мо ди и за на ту. – Ја вор, XvI, 14, 1889, 221–222.
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сво јим шко лар ци ма при у шти ча со ве му зи ке“.65 Ко мен та ри шу ћи ове окол-
но сти Бла жек на во ди да је му зи ка по ста ла мо да, а у да љем тек сту ис ти че 
ка ко се ак це нат све ви ше усме ра ва на ме ха нич ко ве жба ње са мо да би слу-
ша лац био из не на ђен „окрет но шћу пр сти ју“. Та прак са, пре ма ње го вом 
ми шље њу, до во ди до из јед на ча ва ња умет но сти са за на том.

На до ве зу ју ћи се на рас пра ву о „по гре шном“ при сту пу му зи ци, аутор 
по но во ис ти че зна чај ње не при ме не у вас пит не свр хе.66 Док је у прет ход-
ном при ло гу са мо до та као про блем уло ге по ро ди це у му зич ком обра зо ва-
њу де те та, Бла жек ов де ши ре раз ма тра ту те му. Он на во ди да се због зна-
чај не вас пит не уло ге му зи ке, та умет ност мо ра не го ва ти у ро ди тељ ском 
до му, али ис ти че ка ко, на жа лост, има мно го не му зи кал них, упра во због 
то га што у де тињ ству „ни су ни ка да чу ли му зи ку, и ни су би ли њој по у ча-
ва ни“. Сход но то ме, аутор под вла чи да је ну жно да де ца још од „ма лих 
но гу“ слу ша ју и уче до бру му зи ку, јер је она „му дра вас пи та ља ко ја сво је 
уче ни ке увек на гра ђу је, а ни кад не ка зни“.

Му зи ка на Беч ком дво ру
У тек сто ви ма за бав но-еду ка тив ног ка рак те ра, Бла жек пи ше о му зи ци 

на Беч ком дво ру и ком по зи то ри ма ко ји су се про сла ви ли пле сном му зи ком 
и опе ре том – Штра у су и Ла не ру. По ми ње чак два де се так вла да ра од Xv 
до XIX ве ка и об ја шња ва на ко ји на чин су они до при не ли раз во ју му зи-
ке.67 Он ис ти че му зич ку обра зо ва ност пле ми ћа ко ји су из др жа ва ли хо ро ве 
и ор ке стре, гра ди ли по зо ри шта и опе ре, а по је ди ни су се чак ба ви ли ком-
по но ва њем. Бла жек из но си по дат ке о му зич ким зби ва њи ма као и о ком по-
зи то ри ма и њи хо вој ве зи са цар ским дво ром. При лог за кљу чу је опа ском да 
се на дво ру и да ље при ре ђу ју кон цер ти на ко ји ма се сви ра ју и пе ва ју де ла 
бе смрт ног Мо ца р та, Бе то ве на и Хајд на, те да је „Ње го во Ве ли чан ство нај-
и скре ни ји и нај пле ме ни ти ји за штит ник му зич ке ве шти не и на у ка“.68

Бла жек је опи сао и је дан до га ђај из жи во та Штра у са и Ла не ра, на осно-
ву при че ко ју је, ка ко на во ди, чуо за вре ме сту ди ја у Пра гу.69 На и ме, ра ди 

65  An dre as Balls ta edt, To bi as Wid ma i er, Sa lon mu sik. Zur Geschic hte und Funk tion einer bürge-
lic hen Mu sik pra xis, Franz Ste i ner ver lag Wi es ba den GMBH, Stut tgart 1989, 190, пре ма: Ма ри ја на 
Ко ка но вић, Нав. де ло, 8.

66  Дра гу тин Бла жек, Не ко ли ко ре чи о му зи ци. – Ја вор, XvII, 46, 1890, 729.
67  Дра гу тин Бла жек, Цар ски двор у Бе чу као по ма гач му зич ке ве шти не. – Ја вор, Xv, 50, 

1988, 796–798.
68  „Ње го во Ве ли чан ство“, од но си се на Фран ца Јо зефа I, аустриј ског ца ра, ко ји је вла дао 

1848–1916.
69  Дра гу тин Бла жек, Штра ус и Ла нер. – Ја вор, XvI, 25, 1889, 399–400.
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се о игран ци ко ју је кнез Ме тер них (Met ter nich) ор га ни зо вао на свом дво ру 
1837. го ди не.70 У про гра му су уче ство ва ли Ри хард Штра ус и Јо зеф Ла нер 
ко ји су се, сви ра ју ћи на ви о ли ни сва ки уз прат њу свог ор ке стра, так ми чи ли 
ко ће би ти успе шни ји. Аутор об ја шња ва да је кнез на го во рио обо ји цу му зи-
ча ра, ко ји пре то га ни су хте ли да сви ра ју за јед но, да сво јом умет но шћу уве-
ли ча ју ње го ву све ча ност. У тек сту се по том опи су је ат мос фе ра на игран ци: 
„Штра ус и Ла нер сви ра ли су на из ме нич но, а го сти ко ји су би ли оце њи ва чи 
овог му зич ког мег да на ни су пре ста ја ли игра ти и пље ска ти час јед ном, час 
дру гом од ових му зич ких гла ди ја то ра… Ла нер је из во див ши Игре ама ли је 
сви рао као Апо лон, док се Штра ус, краљ ваљ ке, пред ста вио сво јим де лом 
Ballettänze оп. 99… и са ме слу ге у пред со бљи ма по че ле су игра ти“.71 Све-
ча ност је, ка ко се на во ди, за вр ше на по бе дом Штра у са, а „Ла нер је док су 
сви тап ша ли, до тр чао, за гр лио свог про тив ни ка, без мр жње, као што се то 
сва ком умет ни ку при сто ји и че сти тао му“.

* * *
Дра гу тин Бла жек је обо га тио срп ску му зи ко гра фи ју XIX ве ка при ло-

зи ма об ја вље ним у Школ ском ли сту, Ја во ру, Срп ском Си о ну и За ста ви. 
Нај зна чај ни ји су пе да го шки на пи си у ко ји ма, рас пра вља ју ћи о ва жно сти 
не го ва ња му зи ке у вас пит ним уста но ва ма, да је пред ло ге за раз вој и уса-
вр ша ва ње на ста ве пе ва ња у шко ла ма. У тек сто ви ма о му зич ким ства ра-
о ци ма, Бла жек нај ви ше па жње по кла ња Јо ва ну Па чуу ко јег про гла ша ва 
„нај ве ћим срп ским ком по зи то ром и пи ја ни стом“, а је дан при лог по све ћу-
је и же на ма-ком по зи то ри ма, сма тра ју ћи њи хов рад не пра вед но за по ста-
вље ним. Иако по ре клом Чех, Бла жек је по ка зао ве ли ко ин те ре со ва ње за 
срп ску тра ди ци о нал ну му зи ку, те је у сво јим на пи си ма о на род ној пе сми 
ис та као ве ли ку ра зно вр сност и бо гат ство срп ске фол клор не тра ди ци је, 
али је скре нуо па жњу и на на шу не мар ност пре ма соп стве ној ба шти ни. 
Са гле да ва ју ћи естет ске и со ци јал не аспек те му зи ке, он је рас пра вљао 
о од но су пу бли ке пре ма му зи ци, и кри ти ко вао са вре ме но дру штво ко је 

70  Ме тер ни хо ва вла да по др жа ва ла је умет ност је ди но као за ба ву, и ри го ро зно је ис ко ре њи-
ва ла по ја ву но вих иде ја ве ли ких умо ва сма тра ју ћи да мо гу од ве сти у не же ље ну, опо зит ну стра ну. 
Вас пи та ње је би ло у ру ка ма ка то лич ког све штен ства, а Ме тер ни хо ви чи нов ни ци стро го су над зи-
ра ли сва ку аустриј ску штам пу, ли те ра ту ру и умет ност. Ме ђу тим, Бла жек не из ра жа ва не га ти ван 
став пре ма кне зу Ме тер ни ху, шта ви ше, опи су је га као „нај ве шти јег ди пло ма ту и нај га лант ни јег 
пле ми ћа ко ји при ре ђу је им по зант не за ба ве“. 

71  Бла жек на во ди про гре шан на зив Штра у со вог де ла. Ballettänze од но си се на Ban kett 
Tänze op. 99. Овај вал цер Штра ус је ком по но вао спе ци јал но за ту при ли ку.
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умет ност под ре ђу је „ни жим свр ха ма“. Два тек ста за бав но-еду ка тив ног 
ка рак те ра по све тио је му зи ци на Беч ком дво ру.

Из Бла же ко вих на пи са о му зи ци са зна је мо и на ко ји је на чин оно вре-
ме на штам па пра ти ла ак ту ел не те ме из му зич ког жи во та. Oпш те чи ње-
ни це, али и ауто ро ви лич ни ста во ви из не ти у тек сто ви ма, све до че о дру-
штве но-по ли тич ким и кул тур ним при ли ка ма дру ге по ло ви не XIX ве ка. 
На жа лост, од ре ђе ни про бле ми о ко ји ма Бла жек рас пра вља ак ту ел ни су 
и да нас, а не ке од ње го вих иде ја мо гле би да под стак ну раз ми шља ње а и 
де ло ва ње ка да је у пи та њу по ло жај му зи ке у на шем кул тур ном и јав ном 
жи во ту.

Тек сто ви о му зи ци Дра гу ти на Бла же ка
• Не ко ли ко ре чи хор во ђа ма, Школ ски лист, 17, 1880, XII, 262–263.
• Бран ко во ко ло од др. Ј. Па чуа, Ја вор, 1884, XI, 19, 601–604.
• Књи жев ни при ка зи. Ли тур ги ја за два гла са при ре дио Ми та то па ло вић ли ко

во ђа пан че вач ког срп скоцр кве ног пе вач ког дру штва и учи тељ пе ва ња и 
му зи ке на пан чев. ви шој де во ја чој шко ли. На кла да књи жа ре бра ће Јо ва но
ви ћа у Пан че ву, Школ ски лист, 1884, XI, 6, 93–94.

• Срп ска мо ли тва за ме шо ви ти збор уз прат њу два гла со ви ра, Ја вор, 1884, XI, 
30, 949–951.

• Гај да шка пе сма, Па стир ска пе сма и Сва то вац од др. Ј. Па чуа, За ста ва, 1884, 
XI, 36, 3–4.

• Др. Јо ван Па чу, срп ски умет ник на гла со ви ру, Ја вор, 1885, XII, 8, 251–252.
• Не ко ли ко ре чи о му зи ци са есте тич ког гле ди шта, Ја вор, 1885, XII, 10, 309–312.
• Ка ко љу ди раз ли чи то му зи ку слу ша ју, Ја вор, 1885, XII, 50, 1595–1598.
• Мо же ли му зич ка и пе вач ка ве шти на на род ну свест да по диг не, Ја вор, 1886, 

XI II, 15, 467–470.
• Ди ми три је а. Сла вјан ски и Др. Јо ван Па чу, Ја вор, 1886, XI II, 19, 597–602.
• Ва жност по ја ња и пе ва ња са пе да го шког гле ди шта, Школ ски лист, 1886, XvI-

II, 1, 9–10.
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Daniela Vesić

DRAGUTIN BLAŽEK AS A WRITER ABOUT MUSIC

Sum mary

Dra gu tin Bla žek’s wri ting abo ut mu sic re ve als how and to what ex tent the 19th cen tury 
press kept up to da te with cur rent to pics in mu sic. The aut hor’s opus com pri ses the most sig-
ni fi cant pe da go gi cal wri ting whe re he di scus ses the im por tan ce of nur tu ring mu sic in edu ca ti-
o nal in sti tu ti ons and sug gests ways for de ve lo ping and im pro ving sin ging clas ses in scho ols. 
In his texts abo ut aut hors of mu sic Bla žek pays most of the at ten tion to Jo van Pa ču and he de-
di ca tes one text to fe ma le com po sers. Alt ho ugh Czech in ori gin, Bla žek de mon stra tes a gre at 
in te rest in Ser bian tra di ti o nal mu sic and stres ses in his texts abo ut folk songs a gre at di ver sity 
and we alth of the Ser bian fol klo re tra di tion. He al so po ints out a cer tain ca re les sness to wards 
the cul tu ral he ri ta ge. Con si de ring est he ti cal and so cial aspects of mu sic, the aut hor di scus ses 
the at ti tu de of audi en ce to wards mu sic and in se ve ral texts he cri ti ci zes the con tem po rary so-
ci ety which sub or di na tes art to “lo wer pur po ses“. In two en ter ta i ning and edu ca ti o nal texts 
Bla žek wri tes abo ut mu sic on the vi en ne se co urt.
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Маргарита Петровић

СеДаМ ЛаКИХ КОМаДA МАРИНЕ АБРАМОВИЋ

СА ЖЕ ТАК: У пр вом де лу овог ра да при пре ма мо рас пра ву о нео кон цеп-
ту ал ном про јек ту Ма ри не Абра мо вић Се дам ла ких ко ма да (Se ven Easy Pi e ces) 
(2005) пред ста вља њем пр вог од се дам есе ја из књи ге Ха ла Фо сте ра (Hal Fo-
ster) По вра так ре ал ног – аван гар да на кра ју ве ка (The Re turn of the Real – The 
Avantgar de at the End of the Cen tury) „Ко се бо ји нео а ван гар де“ („Who’s Afraid 
of the Neo-Avant-Gar de“). У овом есе ју аутор из но си сво ју но ву те о ри ју аван-
гар де, ре ха би ли ту ју ћи нео а ван гар ду као ону ко ја је, у фрој дов ској од ло же ној 
ак ци ји, уме сто да уки не, из вр ши ла про је кат исто риј ске аван гар де. У дру гом 
де лу ра да, при ме ном из не се ног Фо сте ро вог по ли на уч ног мо де ла ко ји укљу чу-
је исто ри ју умет но сти и те о риј ску пси хо а на ли зу, раз мотрићемo пер фор манс 
Се дам ла ких ко ма да, ко ји ће се у на шем ви ђе њу по ка за ти као тра у ма тич на нео-
а ван гард на кре а тив на кри ти ка ин сти ту ци о нал не акул ту ра ли за ци је аван гард не 
умет но сти, про ши ре на на акул ту ра ли за ци ју – са ме ин сти ту ци је умет но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: нео а ван гар да, пер фор манс, тра у ма, од ло же на ак ци ја, 
акул ту ра ли за ци ја ин сти ту ци је, по ли на уч ност.

У пр вом дeлу овог ра да пред ста ви ће мо по гла вље из књи ге Ха ла Фо-
сте ра (Hal Fo ster) По вра так ре ал ног (The Re turn of the Real) „Ко се бо ји 
нео а ван гар де“ („Who’s afraid of the Neo-Avant-Gar de“). У дру гом де лу ра-
да, при ме ном у том по гла вљу из не се ног ин тер ди сци пли нар ног мо де ла 
ко ји укљу чу је исто ри ју умет но сти и те о риј ску пси хо а на ли зу, раз мо три-
ће мо нео кон цеп ту ал ни пер фор манс Ма ри не Абра мо вић Се дам ла ких ко
ма да (Se ven Easy Pi e ces).

Књи га По вра так ре ал ног је збир ка од се дам есе ја у ко ји ма аутор 
на сто ји да ус по ста ви ко ор ди на ци ју ди ја хро ниј ских (или исто риј ских) и 
син хро ниј ских (или со ци јал них) осо ви на у умет но сти и те о ри ји. У њи ма 
се при ме њу је ме то до ло шки прин цип про ис те као из спе ци фич не при ме не 
пој мо ва пре у зе тих из дру гих на уч них ди сци пли на. Пр ви по јам, па ра лак
са, по зајм љен је из фи зи ке, и зна чи при вид но по ме ра ње објек та про у-
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зро ко ва но ствар ним по ме ра њем ње го вог по сма тра ча. Тим пој мом аутор 
ука зу је да на ша уокви ри ва ња про шло сти за ви се од на ших по зи ци ја у са-
да шњо сти, и да су ове по зи ци је де фи ни са не та квим уокви ри ва њем. Дру-
ги по јам, од ло же на ак ци ја, фрој дов ски је по јам пре у зет из пси хо а на ли-
тич ког дис кур са пре ма ко ме се је дан до га ђај ре ги стру је као тра у ма ти чан 
тек кроз ка сни ји до га ђај, ко ји овај пр ви ре тро ак тив но ре ко ди ра.

По ли на уч ним1 при сту пом, рав но прав ним ко ри шће њем ме то до ло ги је 
две по ме ну те ди сци пли не, исто ри је умет но сти и те о риј ске пси хо а на ли зе, 
аутор, ко ји је по про фе си ји исто ри чар умет но сти, на сто ји да пре о бли ку је 
до та да шња схва та ња нео а ван гар де и пост мо дер ног као са мо по на вља ња, 
и та ко до при не се, с јед не стра не, ре ха би ли та ци ји аван гар де чи ју „ко ар ти-
ку ла ци ју умет нич ког и по ли тич ког… по сти сто риј ско схва та ње нео а ван-
гар де и еклек тич ка пред ста ва пост мо дер не хо ће да раз дво је“2, и са дру ге 
стра не, нео п ход ном опо рав ку кри тич ке прак се од по сле ди ца нео кон зер-
ва тив не по ли тич ке кли ме осам де се тих.

Аутор за по чи ње рас пра ву пи та њем за што су се у по сле рат ну умет-
нич ку прак су вра ти ла аван гард на сред ства из де вет сто де се тих и два-
де се тих, и шта је узро ко ва ло њи хов по вра так упра во та да. Фо стер ове 
по врат ке упо ре ђу је са ра ди кал ним по вра ци ма ста рим тек сто ви ма – са 
Ал ти се ро вим (Alt hus ser) струк ту ра ли стич ким чи та њем Марк са (Marx) и 
Ла ка но вим (La can) лин гви стич ким чи та њем Фрој да (Freud), ко ји ма ови 
те о ре ти ча ри ус по ста вља ју „ре ко нек ци ју“ са на пу ште ним прак са ма да би 
на чи ни ли „дис ко нек ци ју“ од са да шњих прак си, за ко је се прет по ста вља 
да су оп те ре ће не око шта лим ту ма че њи ма ко ја им де фор ми шу струк ту ру 
и огра ни ча ва ју ефи ка сност.

Вра ћа ња ста рим прак са ма у умет но сти, пре ма Фо сте ру, иако не из гле-
да ју то ли ко ра ди кал на, јер се сво де на аси ми ло ва ње те ме или сти ла (као 
у слу ча ју на ђе них обје ка та или readyma de-а), или на ожи вља ва ња по ти-
сну тих умет нич ких прак си (као у слу ча ју ру ског кон струк ти ви зма), ипак 
отва ра ју пи та ње узро ка сво је по нов не по ја ве у да том тре нут ку. Фо стер тра-
жи од го вор у дис кур си ма две ди сци пли не. Исто риј ски гле да но, у пи та њу 
су кри тич ка оспо ра ва ња прин ци па ауто ном не умет но сти и екс пре сив ног 

1  О пој му по ли на уч но сти ви де ти Мир ја на Ве се ли но вић-Хоф ман, Кон тек сту ал ност му
зи ко ло ги је, у: Мир ја на Ве се ли но вић-Хоф ман, ур., Постструк ту ра ли стич ка на у ка о му зи ци, 
Но ви Звук, спе ци јал но из да ње, СО КОЈ–МИЦ–ФМУ, Бе о град 1998, 13–20.

2  Hal Fo ster, Who Afraid of the NeoAvantgar de, у: The Re turn of the Real – The Avantgar de 
at the Turn of the Cen tury, MIT Press, New York 1997, 5. Фо сте ро ве ци та те на во ди мо пре ма ру ко-
пи су на шег пре во да ње го ве књи ге ко ји је у про це су об ја вљи ва ња у из да вач кој ку ћи Ори о нарт 
из Бе о гра да под на сло вом Hal Fo ster, Po vra tak Re al nog – Avan gar da na kra ju ve ka.
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умет ни ка у то вре ме пре о вла ђу ју ћег мо дер ни стич ког мо де ла. Аутор за тим 
при сту па из во ђе њу соп стве ног те о риј ског од го во ра, ко ји ће осим исто ри је 
умет но сти укљу чи ти ме то до ло ги ју те о риј ске пси хо а на ли зе.

Фо стер нај пре кри тич ки рас пра вља се ми нал ни текст те о ри ја аван
гар де (1975) не мач ког кри ти ча ра Пе те ра Бир ге ра (Pe ter Bürger), усме ра-
ва ју ћи па жњу на „па ра док сал ну сле пу мр љу“ тог и да ље из у зет но зна-
чај ног тек ста – на од ло же ну тем по рал ност умет нич ког зна че ња, јер је 
Бир гер це њен упра во због раз ма тра ња исто рич но сти естет ских ка те го-
ри ја. Мо гу ћи раз лог те сле пе мр ље Фо стер ви ди у Бир ге ро вом стро гом 
чи та њу марк си стич ке по ве за но сти из ме ђу објек та и ње го вог раз у ме ва-
ња, ко је и сам при хва та, али по ста вља пи та ње: на ка кав на чин ми сли мо 
о тој ве зи, од но сно ка ко схва та мо ка у зал ност, на ра тив ност и тем по рал-
ност. Бир ге ро во схва та ње да по но ви ти исто риј ску аван гар ду зна чи уки-
ну ти ње ну кри ти ку ин сти ту ци је ауто ном не умет но сти и пре о кре ну ти је 
у ње ну афир ма ци ју, Фо стер на сто ји да уса вр ши сво јим на го ве шта ва њем 
тем по рал не раз ме не из ме ђу исто риј ске аван гар де и нео а ван гар де, при ме-
њу ју ћи пси хо а на ли тич ке, фрој дов ске ана ло ги је. Он не при хва та да се на 
исто рич ност умет но сти мо же осло ни ти као на је ди ни кри те ри јум у оце-
њи ва њу на пред не умет но сти, и да је исто риј ска аван гар да, марк си стич ки 
ре че но, не у спе ла хе рој ски, а ње но по сле рат но вра ћа ње фар са, ко ја нас 
све из ба цу је у ус по ста вља ње би ло ког зна че ња. На су прот то ме, Фо стер 
из но си сво ју цен трал ну те зу ко ја ће се по ја вљи ва ти у свим есе ји ма ове 
збир ке: да је нео а ван гар да, про ши ру ју ћи уме сто да обр не кри ти ку ин сти-
ту ци је умет но сти, про из ве ла „но ве естет ске до жи вља је, ког ни тив не ве зе 
и по ли тич ке ин тер вен ци је“3, и та ко пр ви пут из ве ла, иако не и за вр ши ла, 
про је кат исто риј ске аван гар де.

Ин тер ве ни шу ћи у Бир ге ро вом кон цеп ту ди ја лек ти ке, Фо стер из ла же 
сво је схва та ње од ло же не тем по рал но сти умет нич ког зна че ња са гле да ва-
њем нео а ван гар де у ана ло ги ји са Фрој до вим мо де лом по ти ски ва ња и по-
на вља ња:

Ако је исто риј ска аван гар да би ла ин сти ту ци о нал но по ти сну та, он да је 
она у нео а ван гар ди би ла по на вља ње, а не, пре ма Фрој до вој ди стинк ци ји, при
се ћа ње у ко ме су про тив реч но сти раз ре ше не. Уко ли ко при хва ти мо ана ло ги ју 
из ме ђу по ти ски ва ња и ре цеп ци је, он да је аван гар да у свом пр вом по на вља њу 
пред ста вље на као исто риј ска пре не го што је ус пе ла да се по ка же као де ло-
твор на, то јест пре не го што је мо гло да до ђе до раз вр ста ва ња ње них естет-
ско-по ли тич ких по сле ди ца, а ка мо ли њи хо ве об ра де. Пре ма фрој дов ској ана-

3  Ibid., 14.
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ло ги ји, ово је по на вља ње, а уства ри ре цеп ци ја као от пор, ко ји не мо ра да бу де 
ре ак ци о на ран; јед на од свр ха фрој дов ске ана ло ги је је да на го ве сти да је от пор 
не са зна тљив, за пра во да је от пор про цес не све сног. Ди шан се та ко по ја вљу је 
као жа нр у на ста ја њу од Ра у шен бер га до Џон са, што је пост ва ре ње ко је не са-
мо да се ко си са ње го вом прак сом не го, па ра док сал но, про мо ви ше ње но при-
зна ње. Ово пост ва ре ње мо же да се ја ви и кроз от пор ње го вој прак си – от пор 
ње го вом по след њем де лу Etants don nes, 1946–66, не ким ње го вим прин ци пи ма 
и мно гим ње го вим по сле ди ца ма.4

Фо стер не при хва та у пот пу но сти Бир ге ро ву рас пра ву аван гард не 
кри ти ке ин сти ту ци је ауто ном не умет но сти, ис ти чу ћи да ин сти ту ци ја 
умет но сти као та ква још увек ни је би ла схва ће на из пер спек ти ве исто-
риј ске аван гар де. Ди ша но ва (Duc hamp) Фон та на (1917), на при мер, ни-
је до ве ла у пи та ње му зеј ско-га ле риј ски нек сус, а Род чен ков (Rodchen ko) 
мо но хром, три па не ла са основ ним бо ја ма ко ји ма је 1921. го ди не на ја-
вио крај сли кар ства, са мо је по твр дио мо де р ни ста тус сли ке-за-из ло жбу. 
Тај за да так је, пре ма Фо сте ру, остао дру гој нео а ван гар ди, ко ја је та ко-
зва ни не у спех аван гар де и пр ве нео а ван гар де (рас пра вље не на при ме ри-
ма Ра у шен бер га [Ra uschen berg] и Ка про ва [Ka prow]) у сми слу ра за ра ња 
ин сти ту ци је умет но сти пе де се тих, ше зде се тих го ди на двадесетoг ве ка 
ре тро ак тив но пре и на чи ла у увод у де кон струк тив но пре и спи ти ва ње те 
ин сти ту ци је, „ње них пер цеп тив них и ког ни тив них, струк ту рал них и дис-
кур зив них па ра ме та ра“.5 Ин сти ту ци о нал ну акул ту ра ли за ци ју исто риј ске 
аван гар де и нео а ван гар де Бир гер ту ма чи као по сле ди цу „дво лич ног“ по-
на вља ња нео а ван гар де ко ја је и пред рат ну кри ти ку ин сти ту ци је умет но-
сти пре тво ри ла у ње ну афир ма ци ју. Ово „по ста ја ње-ин сти ту ци о нал ним“ 
је ме ђу тим у дру гој нео а ван гар ди под ста кло кре а тив ну ана ли зу огра ни че-
ња исто риј ске аван гар де и пр ве нео а ван гар де, ко је је њи хо во за у ста вља-
ње на кри ти ци кон вен ци ја тра ди ци о нал них ме ди ја (исто риј ска аван гар-
да), од но сно ин сти ту ци о нал ног уокви ри ва ња естет ских кон вен ци ја (пр ва 
нео а ван гар да), оста ви ло ра њи ве у од но су на њи хо во ин сти ту ци о нал но 
пост ва ре ње. Фо стер из но си при мер кри тич ког от по ра дру ге нео а ван гар-
де на сту ди ји слу ча ја Мар се ла Бру дер са (Mar cel Bro od tha ers), ко ји се ин-
сти ту ци о на ли за ци ји опи ре нео бич ним по ступ ком ње ног пре вен тив ног 
лич ног при хва та ња, као за шти те про тив на ме та ња тог пост ва ре ња. У 
да љој рас пра ви Фо стер на при ме ру Да ни је ла Би ре на (Da niel Bu ren) по ка-
зу је ка ко је чи та ва ге не ра ци ја умет ни ка нео а ван гар де сво јим кри тич ким 

4  Ibid., 24.
5  Ibid., 20.



189

ис тра жи ва њем умет нич ке про дук ци је и ре цеп ци је на про це си ма re a dy ma
de-а, то ста ро сред ство кри ти ке кон вен ци ја пре о бра зи ла у: 1. из ра жај но 
сред ство умет нич ког де ла; 2. сред ство ко је се ба ви се ри јал но шћу сли ка 
и обје ка та; 3. мар кер фи зич ког при су ства; 4. фор му кри тич ке ми ми кри је 
раз ли чи тих дис кур са; 5. сон ду ко ја ис тра жу је сек су ал не, ет нич ке и со-
ци јал не раз ли ке, као мо гућ но сти де кон струк тив ног ис пи ти ва ња ин сти-
ту ци је умет но сти. Аутор за тим раз ма тра цен трал ни по јам сво је те о риј ске 
ар гу мен та ци је, пси хо а на ли тич ки тер мин од ло же не ак ци је:

За Фрој да, на ро чи то кад се чи та кроз Ла ка на, су бјек тив ност ни је по ста вље-
на јед ном за у век, не го се струк ту ри ра кроз сме ну ан ти ци па ци ја и ре кон струк ци-
ја тра у мат ских до га ђа ја. „За на ста нак јед не тра у ме увек су по треб не две“, ко-
мен та ри ше Жан Ла планш ко ји је зна чај но до при нео ра све тља ва њу раз ли чи тих 
тем по рал них мо де ла фрој дов ске ми сли. Је дан до га ђај се ре ги стру је као та кав 
са мо пре ко дру гог ко ји га ре ко ди ра; по ста је мо оно што смо са мо кроз од ло же ну 
ак ци ју (Nachträglichkeit). Упра во је ова ана ло ги ја оно што же лим да мо дер ни-
стич ке сту ди је за бе ле же на кра ју овог ве ка: исто риј ска аван гар да и неоава гар
да кон сти ту и шу се на сли чан на чин, као кон ти ну и ран про цес про тен зи је и ре
тен зи је, ком плек сно сме њи ва ње ан ти ци пи ра них бу дућ но сти и ре кон стру и са них 
про шло сти – украт ко, као од ло же на ак ци ја ко ја од ба цу је сва ку јед но став ну 
ше му о пре и по сле, узро ку и по сле ди ци, пра у зо ру (по ре клу) и по на вља њу.

Пре ма овој ана ло ги ји, де лат ност аван гар де у ње ним пр во бит ним тре ну ци-
ма ни ка да ни је исто риј ски де ло твор на, ни ти је у пот пу но сти зна чај на. Она то не 
мо же би ти, за то што је тра у ма тич на – она је пра зни на у сим бо лич ком по рет ку 
свог вре ме на ко ји на њу ни је при пре мљен, ко ји је не мо же при хва ти ти, бар не 
од мах, не без струк ту рал не про ме не. (Ово је дру га сце на умет но сти ко ју кри-
ти ча ри и исто ри ча ри тре ба да ре ги стру ју: то ни су са мо сим бо лич ке дис ко нек-
ци је не го и не у спе шни по ку ша ји озна ча ва ња.) … нео а ван гар да де лу је на исто-
риј ску аван гар ду док је и са ма под ње ним деј ством; она је ма ње нео не го што је 
Nachträglich; аван гард ни про је кат се у на че лу раз ви ја кроз од ло же ну ак ци ју.6

Ин тер ди сци пли нар ни при ступ про јек ту  
Се дам ла ких ко ма да Ма ри не абра мо вић

Ако усво ји мо Фо сте ро во по ли на уч но ту ма че ње од ло же не тем по-
рал но сти умет нич ког зна ча ја не ке по ја ве за исто ри ју умет но сти, ко ју он 
отво ре но тре ти ра као пси хо а на ли тич ки су бјект, у ана ли зи и из во ђе њу 
јед ног од мо гу ћих ту ма че ња про јек та Се дам ла ких ко ма да Ма ри не Абра-
мо вић дочекаћe нас го ре раз мо тре на тра у ма. То је, да по но ви мо, тра у ма 

6  Ibid., 29.
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ко ја је „пра зни на у сим бо лич ком по рет ку свог вре ме на ко ји на њу ни је 
при пре мљен“, где „то ни су са мо сим бо лич ке дис ко нек ци је не го и не у спе
шни по ку ша ји озна ча ва ња“7, ко ји се мо гу пре ва зи ћи са мо струк ту рал ном 
про ме ном сим бо лич ког по рет ка, кроз од ло же ну ак ци ју. На сто ја ње Ма ри-
не Абра мо вић, ако се по сма тра из овог угла, као да пред ста вља у ма лом 
по ме ну то фо сте ров ско ком плек сно сме њи ва ње ан ти ци пи ра них бу дућ но
сти и ре кон стру и са них про шло сти.

Пер фор ман си Се дам ла ких ко ма да, из ве де ни и за бе ле же ни на филм-
ској тра ци од 9. до 15. но вем бра 2005. го ди не у гу ген хајм му зе ју у Њу-
јор ку, ре кон струк ци је су, уз уво ђе ње од ре ђе них из ме на, пет ис так ну тих 
пер фор ман са дру гих зна чај них умет ни ка из ше зде се тих и се дам де се тих 
го ди на про шлог ве ка: не из ве де ни пер фор манс Бру са Нај ма на (Bru ce Na-
u mann) Body Pres su re (1974) пре ма ње го вим ин струк ци ја ма, пер фор манс 
Ви та Акон чи ја (vi to Ac con ci) Se ed bed (1972), пер фор манс Ђи не Пејн (Gi-
na Pa ne) The Con di ti o ning, First of Three Pha ses in SelfPor tra its (1973), 
пер фор манс Ва ли је Екс порт (va lie Ex port) ge ni tal Pa nic, пер фор манс Јо-
зе фа Бој са (Jo seph Beuys) How to Ex pla in Pic tu res to the Dead Ha re (1965); 
и као дру го, из во ђе ње два пер фор ман са са ме Ма ри не Абра мо вић: Lips 
(1975), и но ви пер фор манс En te ring the ot her Si de (Пре ла зак на ону стра
ну) (2005), из ве ден по след њег да на, у ко ме је умет ни ца, по сле се дам ча-
со ва не по мич ног ста ја ња на вр ху ле стви ца оба ви је них до по да ње ном 
ха љи ном, по зва ла по сма тра че да за тво ре очи и за ми сле да су ту са њом, 
ов де и са да.

Ти пер фор ман си сто је на су прот оно ме што се у вре ме ну њи хо вог из-
во ђе ња ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, као и у вре ме ну 
њи хо ве ре кон струк ци је уз из во ђе ње јед ног но вог пер фор ман са 2005. го-
ди не, сма тра ло су шти ном пер фор ман са, а то је не по но вљив до га ђај, ов
де и са да: „Је ди ни жи вот пер фор ман са је у са да шњо сти. Пер фор манс се 
не мо же са чу ва ти, за бе ле жи ти, до ку мен то ва ти, или на дру ги на чин уче-
ство ва ти у цир ку ла ци ји ре пре зен та ци ја ре пре зен та ци ја: ка да се то де си, 
он по ста је не што дру го“.8 Овај умет нич ки ис ко рак та ко кр ши све на ве-
де не за бра не и по ста вља по тре бу за уво ђе њем, из аспек та на ве де не де-
фи ни ци је, бе сми сле не ди стинк ци је из ме ђу „ста рог“ и „но вог“ из во ђе ња 
пер фор ман са. Он се, ме ђу тим, ако по ђе мо од Фо сте ро вог мо де ла, уме сто 
пре ко ра че ња ко је би овај про је кат уки ну ло као пер фор манс, по ка зу је као 

7  Ibid.
8  Ви де ти Peggy Phe lan, “The on to logy of per for man ce: re pre sen ta tion wit ho ut re pro duc tion“, у: 

Un mar ked: The Po li tics of Per for man ce, Ro u tled ge: Lon don and New York 1993, 146. 
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сло же на про во ка ци ја ко ја на кре а ти ван на чин за ди ре у пи та ње „до га ђај-
но сти“ пер фор ман са, су штин ске за ње гов про је кат ра за ра ња гра ни ца ин-
сти ту ци ја умет но сти.

На ша је те за да ако је пре ма Фо сте ру „де лат ност аван гар де тра у ма-
тич на… пра зни на у сим бо лич ком по рет ку свог вре ме на ко ји… је не мо-
же при хва ти ти… без струк ту рал не про ме не“,9 он да тра у ма тич ни про је кат 
Се дам ла ких ко ма да у про це су од ло же не ак ци је ре тро ак тив ним ре ко ди ра-
њем на та кав на чин ин тер ве ни ше у сим бо лич ким струк ту ра ма дис кур са 
пер фор ман са и ин сти ту ци је му зе ја да се у овом слу ча ју аван гард ни про-
је кат кри ти ке ин сти ту ци је про ши ру је на акул ту ра ли за ци ју – са ме ин сти-
ту ци је!

Ову те зу ће мо по ку ша ти да до ка же мо са гле да ва њем овог про јек та као 
по на вља ња, а не пре ма Фрој до вој ди стинк ци ји као при се ћа ња у ко ме су 
про тив реч но сти раз ре ше не. „Ако ва жи ана ло ги ја из ме ђу по ти ски ва ња и 
ре цеп ци је, он да је аван гар да у свом пр вом по на вља њу пред ста вље на као 
исто риј ска [овде као умет ност перформанса] пре не го што је ус пе ла да се 
по ка же као де ло твор на“.10 У про јек ту Ма ри не Абра мо вић „не по но вљи ви“ 
тра у ма тич ни пер фор ман си ко је су из во ди ли умет ни ци ше зде се тих и се-
дам де се тих го ди на про шлог ве ка, уз њи хо ву до зво лу се у про во ка тив ном 
по ступ ку по на вља ју по сле ско ро че тр де сет пет го ди на.11 Ово по на вља ње 
да кле не би би ло фрој дов ско при се ћа ње, ко је би се он да „бир ге ров ски“ 
ту ма чи ло као дво лич на фар са ко ја уки да и пред рат ну кри ти ку ин сти ту ци-
је умет но сти. Оно не би би ло ни фрој дов ско-фо сте ров ски не све стан от-
пор ко ји би ов де био ана ло ган пр во бит ним по на вља њи ма ста рих прак си 
(уме сто исто риј ске аван гар де, ов де кон цеп ту ал них пер фор ман са). Ово би 
би ло фо сте ров ско све сно, кри тич ко по на вља ње дру ге нео а ван гар де ко ја, 
за раз ли ку од бру дер сов ског нео а ван гард ног де фан зив ног су прот ста вља ња 
ин сти ту ци о нал ном пост ва ре њу (за ко је се прет по ста вља да је на кра ју не-
из бе жно па се ње го вом на ме та њу су прот ста вља ње го вим апо тро па ич ним 
при хва та њем), ов де из во ди сло же ни офан зив ни по сту пак и у од но су на ин-
сти ту ци о нал но пост ва ре ње, и у од но су на дис курс са ме умет но сти пер-
фор ман са, чи ја ће тран сфор ма ци ја до зво ли ти отва ра ње мо гућ но сти да љег 
про ши ре ња ње го ве де кон струк тив не кри ти ке ин сти ту ци ја умет но сти. Ре-
кон струк ци јом ра ни је из ве де них пер фор ман са умет ни ца као да про из во ди 
фрој дов ско-фо сте ров ску дру гу тра у му, ко ја ону пр ву тра у му аутен тич них 

9  Hal Fo ster, Who Afraid of the NeoAvantgar de, у: The Re turn of the Real,  29.
10  Ibid.
11  Крис Бур ден је од био са рад њу на овом про јек ту. 
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пер фор ман са ре тро ак тив но ре ко ди ра и ре ги стру је као тра у ма ти чан до га ђај. 
Она при том, у за о кре ту, из во ђе њем на кра ју те се ри је и но вог пер фор ман-
са, отва ра и но ву (пр ву) тра у му, за ко ју ће мо тек мо ра ти да са че ка мо по на-
вља ње, и то не да би смо је до жи ве ли, не го да би смо је про ту ма чи ли као 
тра у ма тич ни до га ђај, ко ји ће тек он да до би ти зна чај за исто ри ју умет но сти. 
Јер, да по но ви мо, Фо стер исто ри ју умет но сти тре ти ра као су бјект, и то као 
пси хо а на ли тич ки су бјект, ко ји по ста је оно што је сте кроз од ло же ну ак ци ју, 
Nachträglichkeit, кроз ком плек сно сме њи ва ње тра у мат ских до га ђа ја ре кон-
стру и са них про шло сти и ан ти ци пи ра них бу дућ но сти.

Из во ђе ње пер фор ман са у му зеј ском про сто ру, ин сти ту ци ји ко ју је 
аван гар да че сто на па да ла, да се за вр ши ло на ре кон струк ци ја ма ту ђих 
пер фор ман са (што је ино ва тив ни по сту пак), или да је би ло из во ђе ње са-
мо сво јих ре кон стру и са них или но вих пер фор ман са (ко је ни је но вост), 
мо гло би да се про ту ма чи као са мо још је дан по сту пак бру дер сов ског 
за штит ног, пре вен тив ног при хва та ња ин сти ту ци о на ли за ци је дру ге нео-
а ван гар де про тив ње ног на ме та ња, или још го ре, као де кон струк тив ни 
по сту пак у од но су на са му умет ност пер фор ман са (умет ни ца је, на при-
мер, би ла из ло же на кри ти ка ма да ре кон стру и са ни пер фор ман си пре ста ју 
да бу ду пер фор ман си и по ста ју глу ма). Ме ђу тим, пра ва суб вер зи ја Се дам 
ла ких ко ма да се пре ма на шем ви ђе њу са сто ји у тра у ма тич ној ком би на-
ци ји ових ре кон струк ци ја са но вим пер фор ман сом. Да по но ви мо, ре кон-
стру и са ни пер фор ман си би фо сте ров ски мо гли да се ту ма че као по но вље-
не тра у ме ко је у од ло же ној ак ци ји ре тро ак тив но ре ко ди ра ју ста ре, чи не ћи 
ове дру ге тра у ма тич ним до га ђа ји ма ко ји не што зна че. Ако је та ко, зар се 
он да ста ри пер фор ман си дру гих умет ни ка ти ме не би ре де фи ни са ли као 
ипак јошне(зна чај ни)до га ђа ји он да и та мо, и да је Бур ден осе тио про во-
ка ци ју и за то од био са рад њу? Они би та ко из овог „уокви ри ва ња“ би ли 
тек пр ва тра у ма, увек пра ће на не у спе хом озна ча ва ња ко ји спре ча ва њи хо-
во ре ги стро ва ње као бит них до га ђа ја за су бјект ност исто ри је умет но сти. 
Да ли су ста ри пе фор ман си та ко ре тро ак тив но по ста ли кон сти ту и шу ћи 
до га ђа ји тек њи хо вим по на вља њем, у од ло же ној ак ци ји, но вем бра 2005. 
го ди не, ко је ре ме ти ва же ће де фи ни ци је пер фор ман са? И у про ши ре њу 
пи та ња, да ли у овом из ме ње ном кон тек сту но ви пер фор манс умет ни це 
ко ја се бе на зи ва „ста ра мај ком умет но сти пер фор ман са“ („grand mot her of 
per for man ce art“), ри ту ал ним по ступ ком све ра ни је слу ча је ве из во ђе ња 
но вих пер фор ман са у му зеј ским про сто ри ма ре тро ак тив но про из во ди у 
јошнедо га ђа је он да и та мо, у офан зив ном тра у ма ти зо ва њу сим бо лич ке 
струк ту ре му зеј ског дис кур са, ко ји на овај но ви пер фор манс ме ђу сво јим 
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зи до ви ма, ка ко год да су та ква из во ђе ња ра ни је би ла ту ма че на, не мо же 
од го во ри ти дру га чи је осим не у спе хом озна ча ва ња?

Оно што се ина че сма тра акул ту ра ли за ци јом аван гар де у про це су 
ње не ин сти ту ци о на ли за ци је, или с дру ге стра не ре ме ће њем дис кур са му-
зеј ског про сто ра као про јек ци је иде ал ног про сто ра за веч ност пер фор-
ман си ма као до га ђа ји ма ов де и са да, у овом слу ча ју као да се обр ну ло у 
пре у зи ма ње му зеј ског про сто ра за не што ов де и са да, ко је се, иако тра у-
ма тич но, још увек не ре ги стру је као тра у ма, и та ко за исто ри ју умет но сти 
би тан, кон сти ту и шу ћи до га ђај. То што је у му зе ју ри ту ал но (про)из ве ла 
ста ра мај ка умет но сти пер фор ман са и чи ји ће мо ме ха ни зам на ста ја ња из-
ло жи ти у на ред ним ре до ви ма, леб ди та мо као уљез, ко ји не от кри ва сво је 
зна че ње, и чи је при су ство за то уз не ми ра ва као прет ња: оно је као не-
раз ре шен му зич ки тон, ко ји на ја вљу је, у про ду же ном иш че ки ва њу, дру гу 
тра у му ко ја би у од ло же ној ак ци ји да ла сми сао овој но вој – ко ја је у гу-
ген хајм му зе ју отво ри ла вра та за Пре ла зак на ону стра ну.

Ри ту ал ним са у че сни штвом са пу бли ком, у за јед нич ком на по ру да се 
за ми сли, а у ства ри из ве де пр во бит на тра у ма као до га ђај би ва ња ов де и 
са да, иза зи ва се пре ма на шем ми шље њу тек тон ско ра сло ја ва ње у ко ме то 
што се до га ђа још увек ни је (да кле иза зва на је он то ло шка и вре мен ска12 
кон фу зи ја) пре не го што се по но ви као тра у ма, што ов де оста вља без ја-
сног где (да кле иза зва на је про стор на кон фу зи ја). Ова кон фу зи ја као да 
бри ше „по за ди ну“ на ко ју се пер фор манс про јек ту је као до га ђај ов де и са-
да, и по ка зу је се као-пси хо тич ни симп том по ре ме ћа ја сим бо лич ке струк-
ту ре. Та ко смо се на шли на ру бу на ја вље не пра зни не у по рет ку ко ји на 
„де лат ност аван гар де ни је при пре мљен, ко ји је не мо же при хва ти ти, бар 
не од мах, не без струк ту рал не про ме не“.13 Овај про је кат као да је отво-
рио ла ка нов ски зев не све сног, ко ји је у овом слу ча ју дво смер ни про лаз 
ко ји да је при ступ са бла сти ма ко је се ту ко ме ша ју као не што из ре да нео-
ства ре ног. Истим, кру жним по те зом ко јим се у ње го вом нео а ван гард ном 
по на вља њу ста ри до га ђај ре тро ак тив но ре ко ди ра као јошнедо га ђај за 
су бјект ност исто ри је умет но сти, па та ко из ба цу је из по рет ка у ред нео-
ства ре ног, он се при зи ва на траг у по ре дак као тра у ма ти чан, да кле као 

12  Пре ма Фо сте ру, тем по рал ност и тек сту ал ност су бли за нач ке оп се си је нео а ван гар де: не 
са мо уво ђе ње вре ме на и тек ста у про стор ну и ви зу ел ну умет ност не го и те о риј ско раз ра ђи ва ње 
му зе о ло шке тем по рал но сти и кул ту рал не ин тер тек сту ал но сти. Кул ту рал на ин тер тек сту алнст се 
ов де по сти же про ме ном кон тек ста и вре ме на у ко ме се до га ђа ју ре кон струк ци је, што би, по сле 
ста ту са „до га ђај но сти“, ко ју ви ди мо ухва ће ну у (ла ка нов ском) он то ло шком про це пу из не ђу би ћа 
и не би ћа, био на ред ни ло гич ни ко рак у ис тра жи ва њу дис кур зив них по сле ди ца овог про јек та.

13  Hal Fo ster, Who Afraid of the NeoAvantgar de, 29.
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зна ча јан до га ђај, ко ме се мо же при пи са ти не ки сми сао. Али, у сле де ћем 
ко ра ку, из во ђе њем но ве тра у ме Пре ла ска на дру гу стра ну, у ред са бла-
сти је као ша ман ским по ступ ком по но во из ба чен це ло ку пан до та да шњи 
ре зул тат до га ђа ја Се дам ла ких ко ма да, овог пу та за јед но са му зеј ским 
дис кур сом ко ји се но сио са слич ним, али из овог аспек та гле да но ма ње 
ра зор ним пре ко ра чи ва њи ма сво јих гра ни ца. Та ко из ме штен, уз оте ло вље-
не па по но во про из ве де не аве ти ста рих пер фор ман са, он са да као да че ка, 
с оне стра не, у обр ну тој хи је рар хи ји, да га не ки аван гард ни по сту пак 
при зо ве на траг у пре струк ту ри ра ни сим бо лич ки по ре дак као до га ђај ко-
јим ће по твр ди ти ње го во по сто ја ње. Та ко се чи ни да је у овом слу ча ју 
умет ност пер фор ман са, пре о бра же на ри ту ал ним по ступ ком сво је „ста ра-
мај ке“, про ши ри ла свој про је кат ин сти ту ци о нал не кри ти ке на акул ту ра-
ли за ци ју са ме ин сти ту ци је!

За кљу чу је мо да је про је кат Ма ри не Абра мо вић, ко ли ко год с јед не 
стра не био суб вер зи ван у од но су на ин сти ту ци је умет но сти, с дру ге стра-
не ус по ста вио нео че ки ва ну ко ор ди на ци ју из ме ђу хо ри зон тал не и вер ти-
кал не осо ви не умет но сти. Пре ма Фо сте ру, вер ти кал на осо ви на се по не-
кад за не ма ру је у при лог хо ри зон тал не, и ко ор ди на ци ја из ме ђу њих че сто 
из гле да пре ки ну та. Он про блем ви ди и у са мој нео а ван гар ди, у ње ном 
„по ме ра њу од ди сци пли нар ног кри те ри ју ма ква ли те та, про су ђи ва ног 
у од но су на умет нич ке стан дар де из про шло сти, пре ма аван гар ди стич-
ком вред но ва њу ин те ре со ва ња, про во ци ра ног те сти ра њем кул тур них 
гра ни ца у са да шњо сти“.14 Сво јом аван гард ном акул ту ра ли за ци јом са ме 
ин сти ту ци је умет но сти про је кат Се дам ла ких ко ма да је, па ра док сал но, 
по твр дио зна чај вер ти кал не осо ви не умет но сти, и пред ста вио се као фо-
сте ров ска кри тич ка нео а ван гар да: „Као и сли кар ство и ва јар ство ка сног 
мо дер ни зма ко је је фор ма ли стич ка кри ти ка под сти ца ла, нео а ван гар да 
је на пре до ва ла осла ња ју ћи се на сво је ам би ци о зне прет ход ни ке, и та ко 
одр жа ла вер ти кал ну осо ви ну, од но сно исто риј ску ди мен зи ју умет но сти. 
Исто вре ме но, она се отво ри ла па ра диг ма ма из про шло сти да би ис тра жи-
ла но ве мо гућ но сти у са да шњо сти, и та ко раз ви ла и хо ри зон тал ну осо-
ви ну, од но сно со ци јал ну ди мен зи ју умет но сти“.15 То је нео а ван гар да ко ја 
је, ка ко пи ше Фо стер, ушла у кре а тив ну кри ти ку ин сти ту ци ја умет но сти, 
кри ти ку ко ја се као и пси хо а на ли за ни ка да не за вр ша ва, што је, ба рем кад 
је умет ност у пи та њу, до бра ствар.

14  Ibid., xi.
15  Ibid.
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Mar ga ri ta Pe tro vić

SE VEN EASy PI E CES BY MA RI NA ABRA MO vIć

Sum mary

In this pa per we are trying to pre sent the neo con cep tual pro ject Se ven Easy Pi e ces by 
Ma ri na Abra mo vić as a neo a vant-gar de pro ce du re of cre a ti ve cri ti cism of the in sti tu tion of art 
ex ten ded to the ac cul tu ra tion of the in sti tu tion it self. In the pro ce du re we are relying on the 
new the ory of avant-gar de by Hal Fo ster pre sen ted in his bo ok The Re turn of the Real, The 
avantgar de at the End of the Cen tury, whe re the aut hor re vi ves avant-gar de as the one that 
first star ted and yet not fi nis hed the pro ject of hi sto ri cal avant-gar de. Tre a ting the hi story of art 
as a psycho a nalyti cal su bject, Fo ster uses his polysci en ti fic mo del to an no un ce the tem po ral 
ex chan ge bet we en hi sto ri cal avant-gar de and neo a vant gar de. Ac cor ding to Freud, in or der for 
an event to be re gi ste red as a tra u ma, the re must be anot her one which will re tro ac ti vely re co-
de the first one as tra u ma tic and hen ce be con sti tu ti o nal for su bjec ti vity: we be co me what we 
are thro ugh de layed ac tion. Ac cor ding to Fo ster, both hi sto ri cal and neo a vant gar de are con-
sti tu ted thro ugh de layed ac tion: the ef fi ci ency of avant-gar de in its first ap pe a ran ce can not be 
ef fi ci ent be ca u se its tra u ma, con sti tu ti o nal for su bjec ti vity of the hi story of art, is re gi ste red as 
such only in the se cond tra u ma tic event which will be re tro ac ti vely re co ded as sig ni fi cant by 
the first event. Un pre pa red for tra u ma, the symbo lic or der can re act to it only with the fa i lu re 
of mar king. The tra u ma tic event can not be re gi ste red as sig ni fi cant wit ho ut a struc tu ral chan ge 
of the symbo lic or der.

The pro ject by Ma ri na Abra mo vić per for med in 2005 in the Gug gen he im Mu se um in 
New York, which com pri ses the re con struc ti ons of fi ve per for man ces of ot her im por tant ar tists 
from the 1960’s and 1970’s, and two per for man ces of the ar tist her self, one re pe a ted and one 
new, se ems to re pre sent a mi ni a tu re of Fo ster’s „com plex ex chan ge of an ti ci pa ted fu tu res and 
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re con struc ted pasts“. This in no va ti ve pro ce du re se ems to pro du ce two Freud-Fo ster se cond 
tra u mas. In the first step the re con struc ti ons of per for man ces pro du ce the se cond tra u ma which 
re co des re tro ac ti vely the aut hen tic per for man ces and re gi sters them as the first tra u ma which 
is al ways fol lo wed by the fa i lu re of mar king, so with a de lay they are pro du ced as con sti tu ting 
events for the hi story of art only when they are re pe a ted in No vem ber 2005. The se cond step, 
the per for man ce at the end of this se ri es and a new per for man ce as a tra u ma tic event he re and 
now will be analyzed as a com plex pro ce du re which aligns the ori gi nal tra u ma with the com-
ple te re sult of the events in Se ven Easy Pi e ces, this ti me to get her with the mu se um di sco ur se 
that han dles a si mi lar, from this aspect, less de struc ti ve step ping over the bo un da ri es. Dis lo ca-
ted in such a way, it is kept wa i ting, in a re ver se hi e rarchy, for an avant-gar de pro ce du re to re-
call it in to a re struc tu red symbo lic or der as an event which will con firm its exi sten ce. It se ems 
that is this ca se the art of per for man ce has spread the pro ject of neo a vant-gar de in sti tu ti o nal 
cri ti cism to the ac cul tu ra tion of the in sti tu tion it self!
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ПРИКАЗИ

Миодраг А. Васиљевић, НАРОДНЕ ПЕСМЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ

Приредио проф. др Драгослав Девић, Матица српска –  
Завод за културу Војводине, Нови Сад 2009

За хва љу ју ћи Ма ти ци срп ској и За во ду за кул ту ру Вој во ди не, пу бли ко ва на је збир ка 
за пи са на род них пе са ма са под руч ја Вој во ди не ко је је још сре ди ном XX ве ка са чи нио Ми-
о драг А. Ва си ље вић. Ру ко пис је део фон да Вој во ђан ског му зе ја у Но вом Са ду, а на ње га је 
скре нуо па жњу и за при ре ђи ва ње се по бри нуо ет но му зи ко лог др Дра го слав Де вић. Сво је 
ви ђе ње ове збир ке он је дао у пред го во ру (стр. 7–12), а при пре мио је и бе ле шку о ауто ру 
(Ми о дра гу А. Ва си ље ви ћу, стр. 19–20), што је све пре ве де но и на ен гле ски је зик. На кра ју 
књи ге на ла зе се по пис пе ва ча и азбуч ни ре ги стар пе са ма, а ве о ма је ко ри сна и на по ме на у 
ко јој су су ми ра ни по да ци о пе ва чи ма прет ход но на во ђе ни уз пе сме по је ди нач но. 

Иако је на сло вом су ге ри са но об у хва та ње ши рег, чи та вог вој во ђан ског под руч ја, 
ра ди се ма хом о пе сма ма из Сре ма, а све га не ко ли ко је из Бач ке и Ба на та. Од укуп но 112 
за пи са, не ки се од но се на ме ло диј ске ва ри јан те, па је ну ме ри са на 91 пе сма, а за бе ле же-
ни су и раз ли чи ти тек сто ви ко ји се из во де на исти на пев. По је ди не не пот пу не тек сто ве 
при ре ђи вач је до пу нио пре ма већ пу бли ко ва ним ва ри јан та ма (из збир ке Ве ли ка срп ска 
на род на ли ра, Но ви Сад 1893), ка ко би се сте кла ја сни ја пред ста ва о по ет ском са др жа ју. 
Упот пу ња ва ње по ет ских тек сто ва ути че на упо треб ну вред ност за пи са за пе ва че и по-
сле ни ке у кул ту ри ко ји ма је збир ка ва жна из из во ђач ког аспек та, али и за са му кла си фи-
ка ци ју пе са ма. Ни је екс пли цит но на зна че но да ли је већ сам Ва си ље вић гру пи сао пе сме 
или је си сте ма ти за ци ја део при ре ђи ва че вог за хва та. Очи глед но је да је она про и за шла 
ви ше из са ме гра ђе не го што се ве за ла за кла си фи ка ци о не прин ци пе по зна те из на у ке, 
пре све га те о ри је на род не књи жев но сти. Та ко су из дво је не љу бав не пе сме, по ро дич не 
пе сме, ба ла де, за тим по сле нич ке пе сме, свад бар ске пе сме, об је ди ње не су „бе ћар ске“ и 
„ша љи ве“ пе сме, а за себ ну гру пу чи не до дол ске и „оста ле“ пе сме. Иако се гру пи са ње 
пре ма са др жа ји ма пе са ма на чел но мо же при хва ти ти, чи ни се да ни је пре ци зно, на при-
мер, код оних пе са ма ко је су функ ци о нал но по ли ва лент не – мо гу се из во ди ти у раз ли-
чи тим си ту а ци ја ма, а њи хо ва ве за са гру пом ба зи ра се са мо на алу зи ји на кон рет ну при-
ли ку (пр. 61, 62) или је чак и пот пу но из о ста ла, па се пе сма мо же при кљу чи ти и не кој 
дру гој гру пи (пе сма Сви рај, свир че, не мој ста ти, број 63, при кљу че на је свад бе ним, а и 
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сам Ва си ље вић је у на по ме ни од ре дио као „ша љи ву“; слич но је и са игром с пе ва њем С 
оне стра не Ду на ва, бр. 66, као и дру гим игра ма уз ко је се пе ва, али ни су ди рект но ве за не 
за свад бу). Са свим је хе те ро ге на у том сми слу и гру па име но ва на као „до дол ске и оста ле 
пе сме“, у ко јој су се, осим три ва ри јан те јед не до дол ске пе сме, на шле пе сме раз ли чи тих 
са др жа ја, од но сно функ ци ја. 

Збир ка На род не пе сме из Вој во ди не Ми о дра га Ва си ље ви ћа ни је на ста ла као ре зул-
тат си сте мат ских ет но му зи ко ло шких ис тра жи ва ња, не го је збир ка, су де ћи по бе ле шка ма 
о пе ва чи ма, при ли ка ма кад су пе сме за пи си ва не и вре мен ском ра спо ну у ко ме је на ста ја-
ла, спе ци фич на ком пи ла ци ја за пи са са од ре ђе ног про сто ра. Да је тра ди ци о нал на на род-
на во кал на прак са сре ди ном про шлог ве ка код Ср ба у Вој во ди ни би ла ви тал на све до чи 
чи ње ни ца да, упр кос то ме што је збир ка фор ми ра на по прин ци пу слу чај ног узор ка, са-
др жи при ме ре ве ћи не жан ро ва ка рак те ри стич них за срп ску му зич ко-фол клор ну кул ту ру 
овог под руч ја. Та ко је об ред на и оби чај на ка те го ри ја ре пре зен то ва на до дол ским и свад-
бе ним пе сма ма, од тзв. „по сле нич ких“ ти пич на је и број на гру па „мо ба шких“ пе са ма, 
а об у хва ће не су и ка рак те ри стич не еп ско-лир ске пе сме ко је су у овим кра је ви ма же не 
из во ди ле со ли стич ки, без ин стру мен тал не прат ње, об ли ку ју ћи их пре ма прин ци пу ко ји 
се нај че шће на зи ва „астал ским гла сом“. Та ко ђе је за сту пљен и но ви ји слој, ка рак те ри-
стич не вој во ђан ске град ске пе сме (бр. 89), али и пе сме по зна те на оста лим срп ским кул-
тур ним про сто ри ма (пр. 68, 71, 73), па и на пе ви из дру гих ет нич ких кул ту ра са ко ји ма 
су ком би но ва ни тек сто ви на срп ском је зи ку (бр. 90). Ипак, кон ста та ци ја при ре ђи ва ча да 
„ова ре ла тив но ма ла збир ка пр ви пут да је мо гућ ност да це ло ви то са гле да мо осо бе но сти 
на ших на род них пе са ма ста ри јег сло ја и сти ла, али и оне но ви јег по ре кла ко је та ко ђе не 
тре ба за бо ра ви ти“ (стр. 7), чи ни се пре ја ком, чак и у од но су на вој во ђан ски про стор, а 
по себ но у оп штем срп ском кон тек сту.

Ве ћи ну пе са ма Ва си ље вић је бе ле жио пре ма со ли стич ким из во ђе њи ма, а и оне 
ма ло број не ко је му је пе ва ла гру па пе ва ча но ти ра не су јед но гла сно. Из во ђе ње за кљу ча-
ка на осно ву ових по да та ка крај ње је де ли кат но. На и ме, мо гу ће је да су гру пе за и ста и 
пе ва ле уни со но или ма кар да та ква сли ка од го ва ра са звуч ној струк ту ри ко јој су те жи ли. 
Ипак, не сме се ис пу сти ти из ви да да збир ка ни је ре зул тат си сте мат ских ис тра жи ва ња 
ко ја би да ла пот пун увид у тра ди ци ју ре ги о на, да су за пи си на ста ја ли ди рект но, „на 
слух“, у си ту а ци ја ма у ко ји ма ни је би ло при ли ке за њи хо во до ра ђи ва ње, као и да је но-
ти ра но пе ва ње гру па ко је су ве ро ват но фор ми ра не по прин ци пу слу чај но сти, као што 
су ге ри ше, на при мер, на по ме на да је пе сму из во ди ла гру па пе ва ча на же ле знич кој ста-
ни ци (уз пе сму бр. 78). На про бле ма тич не за кључ ке о са звуч ној струк ту ри пе ва ња Ср ба 
у Вој во ди ни скре ће па жњу и при ре ђи вач (стр. 9), али се сва ка ко не мо же при хва ти ти ни 
став да „пе сме из ове збир ке уно се ви ше све тла у про блем по ја ве ви ше гла сја у Ср ба“ 
(ка ко сто ји у да љем тек сту на стр. 9).

Као што је ис так ну то у Пред го во ру, На род не пе сме из Вој во ди не је не ве ли ка, али 
ин те ре сант на збир ка за пи са чи је је об ја вљи ва ње од зна ча ја за раз ли чи те циљ не гру пе, 
од љу би те ља, пе ва ча-ама те ра, до де лат ни ка на по љу фол кло ри сти ке и ет но му зи ко ло ги-
је. Дру гим ре чи ма, она је до при нос ис пу ња ва њу пра зни не у до ме ну ли те ра ту ре за пе да-
го ге у кул тур но-умет нич ким дру штви ма, али и из вор гра ђе за на уч ни ке, пре све га оне 
чи ји пред мет про у ча ва ња укљу чу је тра ди ци о нал ну му зи ку Ср ба из Вој во ди не.

Дан ка Ла јић Ми хај ло вић
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(На примеру поставки „Госпође министарке“ на сцени Народног позоришта у 
Београду 1929–2007), „Нушићеви дани“, Центар за културу Смедерево, 2010

Сту ди ја мр Је ли це Сте ва но вић, Позоришнакритикаисценскиживотпредставе
Го спо ђа ми ни стар ка БраниславаНушићабеоградскогНародногпозоришта(1929–
2004), до ка зу је да је Го спо ђа ми ни стар ка нај по пу лар ни ја ко ме ди ја Бра ни сла ва Ну ши ћа. 
Нај че шће је би ла на ре пер то а ри ма на ших по зо ри шта, а ме ђу де ли ма је до ма ће драм ске 
ба шти не ко ја има ју број не по став ке и на ино стра ним сце на ма. Од пр вог по ја вљи ва ња 
на сце ни На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 25. ма ја 1929. го ди не, па до нај но ви је по став-
ке у ре жи ји Ја го ша Мар ко ви ћа, ко јом је обе ле же на се дам де сет пе то го ди шњи ца пр вог 
из во ђе ња, уз крат ке пре ки де, у кон ти ну и те ту чи ни ла је осно ву ре пер то а ра На род ног 
по зо ри шта.

То ком се дам де сет пет го ди на би ло је шест ре ди тељ ских по став ки, од ко јих су не ке 
би ле ду го ве ке и игра не пред огром ним бро јем гле да ла ца. Жан ка Сто кић и Љу бин ка Бо-
бић сво јим ин тер пре та ци ја ма на слов не уло ге до жи ве ле су култ ну по пу лар ност и сте кле 
ста тус на ших по зо ри шних ле ген ди. Са свим је си гур но: Го спо ђа ми ни стар ка за штит ни 
je знак На род ног по зо ри шта.

Ипак, вред ност ко ме ди је Го спо ђа ми ни стар ка (као уоста лом и ве ћи не Ну ши ће вих 
ко ме ди ја из ме ђу рат ног пе ри о да), од пр вог по ја вљи ва ња би ла је под зна ком пи та ња, или 
пак у пот пу но сти не ги ра на. То се не од но си са мо на књи жев ну кри ти ку, ко ја је пре ма 
жан ру ко ме ди је, на ро чи то ко ме ди је на ра ви, има ла пот це њу ју ћи став, не го и на он да шњу 
по зо ри шну кри ти ку. Обе стра не Го спо ђи ми ни стар ки за ме ра ју те а тар ску ис кон стру и са-
ност и во двиљ ску ла ко ћу, по ла зе ћи од прет по став ке да по зо ри шно де ло не тре ба да има 
сво ју ауто ном ност, не го да бу де сли ка жи во та, а да је во двиљ нео зби љан и ма ње вре дан 
жа нр, да вред ност ко ме ди је не тре ба ба зи ра ти на ме ха ни зму сме ха, не го на са ти рич кој, 
оштрој кри ти ци не до ста та ка дру штве ног и по ли тич ког жи во та.

Али и да нас, у пр вој де це ни ји два де сет пр вог ве ка, иако су ми шље ња прет ход них 
кри ти ча ра углав ном пре ва зи ђе на, у Ну ши ће вом „во дви љи зму“ про на ла зи мо сло је ве чак 
те а тра ап сур да. Те о ре ти ча ри и прак ти ча ри са вре ме ног те а тра ис ка зу ју раз ли чи та, че сто 
су прот ста вље на ми шље ња, ко ја се од но се на ин сце на ци ју ре мек-де ла: ње го вог жан ра, 
сти ла игра ња, ре ди тељ ског учи та ва ња, мо гућ но сти оса вре ме њи ва ња и дру го.

По је ди на ми шље ња на во де на кон ста та ци је да са вр шен ство дра ма тур ги је Го спо ђе 
ми ни стар ке убе дљи ви је и сме шни је де лу је ка да се чи та, не го у сцен ским по став ка ма. 
Мо жда то про из ла зи из све сти по је ди на ца ко ји чу ва ју свој до жи вљај Ми ни стар ке, ко ју 
ни јед на глу ми ца и ни јед на ре ди тељ ска по став ка, ма ка ко би ле убе дљи ве, не мо гу за до-
во љи ти.

Аутор ка мр Је ли ца Сте ва но вић сво ја, уз исто ри јат ин сце на ци ја Ми ни стар ке у На-
род ном по зо ри шту, те ме љи на ис тра жи ва њу по зо ри шне и књи жев не кри ти ке. Пре ци зно 
ана ли зу је ре ак ци је кри ти ча ра, су че ља ва ју ћи ста во ве о по је ди ним аспек ти ма пред ста ве, 
про на ла зи са гла сност или про тив реч ност, и утвр ђу је мо гу ћу ре зул тан ту кри ти чар ске 
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ре цеп ци је и све то ва ло ри зу је. По сту пак ва ло ри за ци је при ме њу је по мо ћу до ступ них по-
да та ка о ре цеп ци ји гле да ли шта, на осно ву мо гу ћих све до чан ста ва, али и ег закт них по ка-
за те ља – по да та ка о ду го веч но сти по је ди них пред ста ва, фре квен ци је и бро ја из во ђе ња, 
и на ро чи то по да та ка о бро ју гле да ла ца. На осно ву по ре ђе ња она за кљу чу је о по сто ја њу 
или не по сто ја њу од но са из ме ђу ре ак ци је кри ти ча ра и ре цеп ци је гле да ли шта, ка да је реч 
о на шем по зо ри шном ми љеу.

У уво ду сту ди је Сте ва но ви ће ва из ла же ге не зу ра да: раз ло ге за из бор те ме, по ла-
зне по зи ци је и хи по те зе, кон цепт ор га ни за ци је и струк ту ре ра да, основ не из во ре, као и 
ме то де ко је ко ри сти. Пр во по гла вље Пред ста ва и кри ти ка – пој мо ви, за да ци, ути ца ји 
по ја шња ва пој мов ни оквир основ них тер ми но ло шких ре пе ра ра да: по зо ри шна пред ста-
ва, по став ка, пре ми је ра, об но ва, сцен ски жи вот пред ста ве, пу бли ка, кри ти ка, ре цен зи ја, 
итд. Де фи ни са ње пој мо ва по ја шња ва реч нич ким и ен ци кло пе диј ским де фи ни ци ја ма, 
ста во ви ма те о ри је књи жев но сти и умет но сти, те а тро ло шким од ред ни ца ма, али и на 
лич ним ста во ви ма.

По том аутор ка по кла ња па жњу по зо ри шној кри ти ци, спе ци фич ном зна ча ју и 
функ ци ји, раз ли чи тим у од но су на кри ти ку дру гих умет но сти. Не по но вљи ви фе но мен 
по зо ри шне пред ста ве, по зо ри шна кри ти ка бе ле жи и оста је ско ро је ди но све до чан ство о 
про те клим по зо ри шним вре ме ни ма и пред ста ва ма. 

Та ко ђе, Сте ва но ви ће ва ука зу је на мо гу ће кла си фи ка ци је кри ти ке, уз два основ на 
при сту па по зо ри шној кри ти ци: им пре си о ни стич ки и ана ли тич ки, и два прав ца: ту ма че ње 
и вред но ва ње. По зи ва ју ћи се на те а тро ло шке ауто ри те те, ипак утвр ђу је да по зо ри шна кри-
ти ка, иако те жи за објек тив ним при сту пом, по су шти ни увек је су бјек тив на. И за то по сао 
по зо ри шног кри ти ча ра је де ли ка тан јер, аутор ка под вла чи, „за раз ли ку од дру гих кри ти ча-
ра чи ји пред мет вред но ва ња мо же у бли жој или да љој бу дућ но сти да де ман ту је кри ти ча ра, 
те а тар (осим драм ског тек ста) не ма ову дра го це ну са мо од брам бе ну мо гућ ност“.

На осно ву прет ход ног ис ка за про из ла зе мо гу ћи ути ца ји по зо ри шне кри ти ке: сло-
же ност од но са кри ти чар–ства ра о ци, пи та ње ка ко кри ти ка мо же ути ца ти на кре а то ре 
по зо ри шног чи на, на ре пер то ар ску по ли ти ку, па и на оп шту кул тур ну по ли ти ку, ка ко и 
ко ли ко кри ти ка де лу је на сво је чи та о це – на ре дов ну, пре ми јер ску пу бли ку, на по тен ци-
јал ну пу бли ку, и на струч не, ква ли фи ко ва не чи та о це, умет ни ке, и те а тро ло ге. Пи та ње је 
су шти на књи ге Је ли це Сте ва но вић.

Под на сло вом Ну шић и кри ти ка ис тра жи ва ње по зо ри шне кри ти ке огра ни че но је 
на про ти ву реч ни од нос из ме ђу огром не по пу лар но сти Ну ши ће вог ко ме ди о граф ског де-
ла и ско ро пот пу не не на кло ње но сти књи жев не и по зо ри шне кри ти ке, ко је по ла зи од 
при го ва ра ња до пот пу ног не ги ра ња и оп ту жи ва ња за пор но гра фи ју и при ми ти ви зам. 
Очи глед но се ово од но си и на кри ти ку ко ја на сту па са ста но ви шта европ ског есте ти зма, 
али и на ону ко ја зах те ва оштри кри тич ки ре а ли зам и код Ну ши ћа про на ла зи са мо по вр-
шну ма ло гра ђан ску са ти ру.

По ме ну тим кри тич ким ста во ви ма аутор ка су прот ста вља Ну ши ће ву ре ак ци ју по-
во дом не кан ди до ва ња за члан ство у Срп ској ака де ми ји на у ка 1924. го ди не. У „Пи сму 
кће ри“, као не кој вр сти ин тим не ис по ве сти чи је об ја вљи ва ње Ну шић за жи во та ни је 
до зво ља вао, он иро нич но-па ро диј ски, лич но по ра жен, раз ла же и обе сми шља ва, је дан 
по је дан, ома ло ва жа ва ју ће ста во ве ко је кри ти чар ска пе ра оно га вре ме на го ди на ма по-
на вља ју. За Ну ши ће во пи смо мо гло би се ре ћи да пред ста вља идеј но по ла зи ште ра да 
Је ли це Сте ва но вић.
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 Ве ћи на сту ди је об у хва та по став ке Го спо ђе ми ни стар ке у На род ном по зо ри шту, 
од пра и зво ђе ња 1929. го ди не у ре жи ји Ви то ми ра Бо ги ћа, за тим пре ми је ре 1945. го ди не 
у ре жи ји Дра го љу ба го ши ћа, по том пре ми је ре 1955. го ди не у ре жи ји Ду ша на Вла ди са-
вље ви ћа, пре ми је ре 1964. го ди не у ре жи ји Бра сла ва Бо ро за на, пре ми је ре 1982. го ди не 
у ре жи ји Ми лен ка Ми са и ло ви ћа, до по след ње, у ни зу из во ђе ња, 2004. го ди не у ре жи ји 
Ја го ша Мар ко ви ћа. Сва ка од на ве де них по став ки по себ но је по гла вље, а сва има ју сли-
чан ком по зи ци о ни и ме то до ло шки оквир.

 Прин цип ре кон струк ци је пре ми је ра го во ри и о дру гим аспек ти ма као што су: при-
каз ста ња у по зо ри шту, као и оп ште дру штве но-по ли тич ке кли ме у кул ту ри и дру штву 
од ре ђе ног исто риј ског тре нут ка, за тим су ожи вље не при пре ме и про цес ра да на ре а ли-
за ци ји пред ста ве, суд књи жев не кри ти ке вре ме на о Ну ши ће вом ства ра ла штву и о Ми
ни стар ки, пред ста вља ју се ре а го ва ња по зо ри шне кри ти ке и ре ка пи ту ли ра се ду ги или 
крат ки жи вот по је ди них по став ки, и мо гу ћи раз ло зи ко ји до то га до во де. Па жња се по-
кла ња ауто ри ма и ак те ри ма, на рав но пре све га ле ген дар ним глу ми ца ма Жан ки Сто кић 
и Љу бин ки Бо бић.

Вре мен ски оквир жи во та пред ста ва по ка зу ју ста ти стич ки по да ци бро ја се зо на у 
ко ји ма се пред ста ва одр жа ва ла на ре пер то а ру, бро ју из во ђе ња и по пу ње но сти гле да ли-
шта, уз ре ги стро ва ње про ме на у струк ту ри пред ста ве, то ком сцен ског жи во та пред ста ве. 
Ова ко за сно ва но про у ча ва ње омо гу ћи ло је и по ре ђе ње су да кри ти ке и ре цеп ци је пу бли-
ке и до но ше ње за кљу ча ка о сте пе ну њи хо вог по ду да ра ња или раз ли ко ва ња.

У за кључ ним од ред ба ма аутор ка под вла чи ре зул тат ис тра жи ва ња, по твр ђу ју ћи хи-
по те зу о не са гла сно сти су до ва кри ти ке и по зо ри шног гле да ли шта. Као па ра докс ис ти че 
ево лу ци ју кри тич ких ми шље ња о Ну ши ће вом ства ра ла штву и Го спо ђи ми ни стар ки, то-
ком ко је су, вре ме на и ду ги сцен ски жи вот не ких пред ста ва, кри ти ча ри бит но ме ња ли 
ва ло ри за ци ју, или пак од ри ца ли се пр во бит них ми шље ња и до ла зи ли до пот пу но су-
прот них ста во ва. Раз ли ко ва ња су про из ла зи ла и из по мод ног умет нич ког уку са по је ди-
них исто риј ских раз до бља. Та ко је на при мер Ну ши ће вим ко ме ди ја ма у вре ме њи хо ве 
по ја ве за ме ран за ба вљач ки ка рак тер и не до ста так озбиљ ни јег са ти рич ког по гле да, у ка-
сни јим вре ме ни ма упра во за ме њу је са ти рич ки на бој. Та ко ђе па ра док сал но, по став ка ма 
у ме ђу рат ном пе ри о ду за ме ра но је уда ља ва ње од ре а ли стич ког кон цеп та, док је ка сни је 
као глав на по гре шка би ла упра во су прот на, при др жа ва ње ре а ли стич ког мо де ла, уме сто 
раз и гра ва ња те а тра ли за ци је.

И он да ка да је Ну шић сте као ста тус не над ма шног кла си ка, и ка да је у на шој по-
зо ри шној умет но сти пре о вла дао кон цепт аутор ског, ре ди тељ ског по зо ри шта, ин сце на-
ци је ко ме ди ја сте кле су не по де ље но при зна ње кри ти ке, и исто вре ме но су без ре зер вно 
при хва ће не од пу бли ке. Јер, на жи вот пред ста ве мо же ути ца ти ме диј ска и мар ке тин шка 
пре зен та ци ја у ши рем сми слу, да ле ко ви ше не го суд по зо ри шне кри ти ке.

Ре кон струк ци јом 75 го ди на сцен ског жи во та на ше нај по пу лар ни је ко ме ди је на 
сце ни На род ног по зо ри шта, књи га мр Је ли це Сте ва но вић пред ста вља вре дан при лог 
исто ри ји на шег по зо ри шта. Рад је обо га ћен и обим ном збир ком при ло га, од фо то гра-
фи ја, ка ри ка ту ра, пла ка та и дру гих до ку ме на та, до нај ка рак те ри стич ни јих Скер ли ће вих 
тек сто ва, ко ји су ду го ути ца ли на не га тив ну кри тич ку сли ку Ну ши ће вог ства ра ла штва.

Али, књи га ко ја је пред на ма, пре ва зи ла зи исто ри о граф ски ни во. Ду ги сцен ски 
жи вот Го спо ђе ми ни стар ке Сте ва но ви ће ва до во ди у ко ре ла ци ју са про ме на ма со ци јал-
ног и по ли тич ког ам би јен та, са осци ла ци ја ма умет нич ког уку са, кон тро вер за ма у од но-
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су по зо ри шне кри ти ке и сцен ског оства ре ња. Ова кво узроч но-по сле дич но ис тра жи ва-
ње до ка зу је ка ко исто ри о граф ска ана ли за мо же ре зул ти ра ти ра дом ко ји има ре ле ван тан 
про блем ски аспект.

Рад мр Је ли це Сте ва но вић вред но је те а тро ло шко све до чан ство али и по пу лар но 
жи во шти во, на ме ње но свим ге не ра ци ја ма ко је ће про на ћи ин спи ра ци ју за из у ча ва ња 
уни вер зал ног ге ни ја Бра ни сла ва Ну ши ћа, умет ни ка, ху ма ни сте и ви зи о на ра у де це ни ја-
ма ко је ће до ћи и по сле нас.

Дра га на Чо лић Би ља нов ски

UDC 821.163.41-94.09 Sokić R.

УЗБУДЉИВО ПОЗОРИШНО СВЕДОЧАНСТВО,  
РОМАНСИРАНА ПОЕМА 

Ружица Сокић, Страст за летењем, Лагуна, Београд 2010

Страст за ле те њем је пр ва књи га на ше по зна те глу ми це Ру жи це Со кић, за ни-
мљи во све до чан ство бо га тог жи вот ног пу та, (по зо ри шног, филм ског, те ле ви зиј ског), 
бо га то илу стро ва на мно штвом фо то гра фи ја, у из ван ред ној ли ков ној опре ми, за ко ју је 
за слу жан ду го го ди шњи зна лац при пре ме по зо ри шних књи га Све то зар Стан кић. Му дро 
сло во Му ха ре ма Пер ви ћа као пред го вор. Књи га се по ја вљу је у из да њу Ла гу не. 

Ру жи ца Со кић пи ше ауто би о гра фи ју „о дру ги ма“, али то ни је Ми хи зо ва ауто би о гра-
фи ја, ма да је њи хо во бив ство ва ње у Ате љеу 212 за јед нич ко. То је Ру жи чи на ауто би о гра-
фи ја, на ста ла из дру га чи јег сен зи би ли те та, дру га чи јег осе ћа ња жи во та и све та око се бе. 

Ако се же ли жан ров ско од ре ђе ње, ова књи га мо же би ти и ро ман си ра на (ауто)би-
о гра фи ја, јер то је по вест о вла сти том жи во ту, али у не раз лу чи вом са деј ству са жи во-
ти ма ње них ко ле га, са рад ни ка, при ја те ља, љу ди ко ји су је окру жи ва ли. Вла сти ти жи вот 
по стао је вре дан при че, па се по ја вљу је у ду жој пи са ној фор ми. Угао по сма тра ња чи ни 
ве ли ка вре мен ска дис тан ца, ко ја до пу шта пре глед над це ли ном жи во та, што се бит но 
раз ли ку је од днев ни ка ко ји се до га ђа у ма њим вре мен ским раз ма ци ма. Усред сре ђе на 
је, сто га, на уну тар њу пер спек ти ву, до жи вљај но при ка зу је сва зби ва ња и све на зо ре, 
ве зу ју ћи их пре те жно за соп стве но ис ку ство. По ла жу ћи пра во на исти ни тост, до ка зу је 
аутор ски иден ти тет, зна чи иден ти тет при по ве да ча.

Вр ло су рет ки глум ци ко ји има ју та ко из ра же ну по тре бу за пи са њем. Ру жи ца Со-
кић има страст за ле те њем, али и страст за пи са њем. Умет ник глу ме и пи са не ре чи пра ва 
су рет кост. Ов де су сто пље ни у јед но.

глу мац у цен тру зби ва ња, ве о ма из ра же на пер цеп ци ја, нео п ход на за глу мач ку 
умет ност, ов де се пре тва ра у ро ма неск ну ис по вест и ми чи та мо исто ри ју глу ми шта Ате-
љеа 212, ње го вог та ко зва ног „злат ног пе ри о да“ у ко јем су се оку пља ли вр хун ски ин те-
лек ту ал ци: Да ни ло Киш, Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Јо ван Ћи ри лов, Му ха рем Пер-
вић, али не са мо пе ри о да отва ра ња и уз ле та Ате љеа 212, већ свих зби ва ња на осе тљи вој 
ли ни ји раз два ја ња дру штва и по ли ти ке. 
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Био је то пе ри од Ате љеа 212 пре по зна тљив, под управ нич ком ру ком Ми ре Тра и-
ло вић, ко ја се, чи ни ми се, на ла зи у под тек сту свих аутор ки них се ћа ња и раз ми шља ња 
о том за ни мљи вом по зо ри шту. Она Ми ру Тра и ло вић опи су је и име ну је као „фе но мен, 
лич ност у три ве ка“. До жи вља ва је ви ше стру ко, по зна је ње ну, у на шим про сто ри ма, рет-
ку осо би ну, да је це ни ла ква ли тет чо ве ка, без об зи ра да ли је с њим у до брим или ло шим 
од но си ма. Ми ру Тра и ло вић опи су је као вр ло сло је ви ту лич ност, же ну с ха ри змом, ко ја 
је би ла и „ве се ла и ту жна, ко ја је не го ва ла не са вр шен ство у се би, а из над све га је це ни ла 
са вр ше но“. Би ла је осо ба ко ја је во ле ла жи вот и уме ла је да ужи ва у ње му, пр вен стве но 
да му се ра ду је. За кљу чу је да је она јед на од нај зна чај ни јих лич но сти са вре ме ног по зо-
ри шта, јер је „ушла у све до мо ве по зо ри шних ве ли ка на тог вре ме на“. 

Ова је књи га ро ман си ра на исто ри ја, ис по вест, не у пр вом ли цу, већ у об ли ку за-
тај ног на ра то ра Ру жи це Со кић, ко ја кроз лич но сти сво јих ко ле га-при ја те ља при ча бес-
крај но за ни мљи ве по зо ри шне или жи вот не при че. Те шко је раз лу чи ти где по чи ње по-
зо ри ште и пре ста је жи вот, или обр ну то. Све је то сли ве но у јед но, са мо за ви си од угла 
по сма тра ња. Аутор ка по се ду је осо бен дар от кри ва ња нај скро ви ти јих де ло ва би ћа, ем па-
тич ног до ди ра с људ ском не сре ћом, с не схва та њем, не ра зу ме ва њем умет ни ка у ми љеу 
у ко ме се кре ће и у ко ме жи ви. Ко ле га ма при ла зи при ја тељ ски, јед ним кра јич ком ока 
за ви ри у њи хо во скри ве но би ће, у оно скрај ну то од очи ју јав но сти, а дру гим у оно што 
је у жи жи зби ва ња. 

Фи зич ка спу та ност бо ле шћу осло бо ди ла је све ру кав це ње не ма ште, све сти, се ћа-
ња, по врат ка у про шлост и аутор ка са бо ле снич ке по сте ље пра ви по глед уна траг, вра ћа 
се на жи вот не или пак по зо ри шне по чет ке. По вре да на ски ја њу, не мо гућ ност фи зич ког 
кре та ња, по вод су за раз и гра на ду хов на кре та ња, за осло бо ђе ну игру се ћа ња у ко јој ће 
се по асо ци ја тив ном ни зу по ја вљи ва ти ли ко ви из по зо ри шног све та, али не са мо из ње-
га. Тај по глед ни ка да ни је јед но сме ран, је дан је окре нут глум цу и ње го вим из ра жај ним 
мо гућ но сти ма, пу те ви ма кроз ко је про ла зи у свом глу мач ком ла ви рин ту до ко нач ног из-
ра за, дру ги је онај ду бин ски ка да по ку ша ва да об ја сни чо веч ну ди мен зи ју све га. 

Из пер спек ти ве бо ле сни ка по ку ша ва да ожи ви про шлост, вра ћа се сво јим дра гим 
би ћи ма с ко јим су се жи вот ни пу те ви укр сти ли. Ту су: Алек сан дар По по вић, Ми ра Тра-
и ло вић, Бран ко Пле ша, Ми лош Жу тић, гор да на Ко са но вић, Ба ја Ба чић, Са ша Бо жо вић, 
Пе тар Зец, Берг ман, Љу бо мир Дра шкић, Ци ца Пе ро вић, Ба та Стој ко вић, Да ни ло Киш, 
Вла да По по вић, Зо ран Рад ми ло вић, Ми ра Ба њац, Бо ро Дра шко вић, Јо сип Ку лун џић; 
Де са Ду га лић, Не да Спа со је вић, Бе ла Ах ма ду ли на... и још мно ги дру ги. 

Од ла зак у се ћа ње озна чио је и по вра так ве ли ком и зна чај ном пи сцу Алек сан дру По-
по ви ћу, с ко јим је дру го ва ла, игра ла ње гов ре пер то ар и дру жи ла се. За ни мљи во је ка ко је 
умре же но то по зо ри шно ис ку ство и ње гов жи вот, пре пли та ње про фе си о нал ног и лич ног. 

Као лајт мо тив у свим раз ми шља њи ма и свим про су ђи ва њи ма про вла чи се се ћа ње 
на де тињ ство. О аутор ки са зна је мо за ни мљи ве де та ље, да је у че тр де се тој го ди ни ста ла 
на ски је. Ње на не пре су шна мла дост нас оп чи ња ва, ако је по ра до зна ло сти и хра бро сти 
су ди ти. Ка да го во ри о сво јим до га ђа ји ма из при ват ног жи во та, то из би ја нео че ки ва но, 
јер спо ми ње у јед ном тре нут ку го спо ди на Сте ји ћа, пра вог вир ту о за на ги та ри, за ко га 
се уда ла 1964. го ди не.

За ни мљи во уво ди у при чу глу мач ке лич но сти – па о Бран ку Пле ши го во ри као 
пој му за њи хо ву ге не ра ци ју, али не са мо ту, већ и за све мла де ко ји су има ли сре ћу да га 
гле да ју, мо гли су да упам те ње гов лик и ви зи ју мо дер ног по зо ри шта. У пр вој асо ци ја-
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ци ји, уз име Бран ка Пле ше, ве зу је од ред ни цу мо дер ног по зо ри шта. То ће се по ја ви ти и 
на кра ју тек ста. Жао јој је што је ра но на пу стио сце ну као глу мац. Зра чио је ле по том и 
ха ри змом, ка ко ка же, а мо жда је имао ви ше ин те ли ген ци је не го што је би ло по треб но за 
глум ца. По след њи пут га је гле да ла у пред ста ви Ка ро ли на Ној бер. 

Ве о ма је за ни мљи во опи си ва ње глу мач ких мо ћи Де се Ду га лић и ње не људ ске по-
гру же но сти, скром но сти окон ча ва ња у ма лом ста ну. При пр вом су сре ту су се пре по зна-
ле. Од мах су се глу мач ки до дир ну ле. Као ви ње та по ја вљу је се и брош као амај ли ја, брош 
из те ста мен та. 

Ми лош Жу тић је био „ком плет но бо жан ствен чо век“. Ма ло је та квих љу ди у глу-
мач ком све ту. Се ћа ња је ве зу ју за по след њу са рад њу у пред ста ви Из жи во та ки шних 
гли ста, ка да је по чео да по бо ље ва. 

Ба ја Ба чић је био нео бич но ори ги нал на по ја ва у глу мач кој сре ди ни. Ни су оце ни ли 
ње го ву умет нич ку би о гра фи ју и ње го ву бо га ту лич ност.

гор да ну Ко са но вић, се ћа ју ћи се су сре та на фил му и у по зо ри шту, по ве зу је са Ме-
ри мом Иса ко вић, јер су обе „на пра ви ле ве ли ке ства ри и суд бин ске, с огром ним на по ром 
во ље“. Обе их до жи вља ва као бес крај но хра бре. 

Сва ког глум ца по сма тра ком плет но, тра га за скри ве ним де ли ћи ма њи хо вих лич-
но сти, оправ да ва, об ја шња ва њи хо ва по на ша ња, и ве ли ким спи са тељ ским да ром да је 
ка рак те ри стич не де та ље у по на ша њу, ко ји по ста ју пла стич на илу стра ци ја ста ва. У тим 
опи си ва њи ма ну три не, не ких скри ве них сфе ра би ћа, скрај ну тих од очи ју јав но сти, до 
ко јих про ди ру са мо нај ин ту и тив ни ји, ни кад не за ди ре у при ват ност, не ка же ни јед ну реч 
ви ше ко јом би угро зи ла при ја тељ ство. 

Опи си ва ње успе ха с мо но дра мом те би, мо ја До ло рес Са ше Бо жо вић, от кри ва ко ли-
ко тај не глу ме то ли ко и но ве су сре те с ре ди те љем Пе тром Зе цом. Мо но дра ма је игра на 
че ти ри сто пу та, до не ла јој је Злат ну ко лај ну на Фе сти ва лу мо но дра ме 1981. За кљу чу је 
да је глу мач ка про фе си ја ве ли ка тај на, јер ни шта се не мо же пред ви де ти. 

Сле де се ћа ња на Ми лу ти на Бут ко ви ћа, јед ног од нај бо љих љу ди ко је је у жи во ту 
сре ла, за тим, на Пе ру Бо ги ће ви ћа, Вла ду Пе три ћа и Да ру Ча ле нић, с ко ји ма је у при ја-
тељ ству до да на шњих да на, истом же сти ном и ква ли те том. 

Ци ца Пе ро вић је био осо бен и не по но вљив чо век, име ну је га као ча роб ња ка по-
зо ри шних илу зи ја. По сле го сто ва ња Ко се бо ји Вир џи ни је Вулф у Њу јор ку, био је про-
гла шен за нај бо љег глум ца го ди не у Њу јор ку и то од нај ви ших пе ра та да шње кри ти ке. 
Опи су је га као осо бу ко ја се до па да ла ве ћи ни же на за то што је увек био на не ком дру гом 
ме сту, у не ком дру гом вре ме ну и на не кој дру гој пла не ти. Био је чуд на, не срећ на осо ба 
ко ја је бе жа ла од се бе и од дру гих љу ди.

Ис кр са ва ју и се ћа ња на Зо ра на Рад ми ло ви ћа и Ми ру Ба њац, на пред ста ву Ду го 
пу то ва ње у ноћ и ре ди те ља Бо ру Дра шко ви ћа, ко ји се ве зу је за њен по след њи пе ри од у 
Ате љеу. С ве ли ким по што ва њем пи ше о ре ди те љу Бо ри Дра шко ви ћу, ко ји јој је вра тио 
ве ру у умет ност глу ме.

У гле да њу уна зад, у шет ња ма ули ца ма Бе о гра да, ожи вља ва успо ме не на Не ду Спа-
со је вић, њен до ла зак у Бе о град, на ма е страл но ка зи ва ње Гор ског ви јен ца ње ног оца... Ту 
су и вра ћа ња на, њој то ли ко дра гог, Јо си па Ку лун џи ћа, про фе со ра, ре ди те ља, али из над 
све га при ја те ља.
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Уме ћем пра вих мај сто ра пи са не ре чи да ти су опи си Ви соц ког, Ма ри не Вла ди, Кри-
та, Егип та, Ру си је, Кла ген фур та... Све су те жи вот не при че умре же не на раз ме ђи Кла-
ген фур та и Бе о гра да. 

Ру жи ца Со кић је лич ност ко ја с ве ли ком ра до зна ло шћу и жа ром пра ти све но ви не 
у по зо ри шту и у ли те ра ту ри. 

Кра ју књи ге се при бли жа ва мо пре ко опи са пред ста ве Жан ка Сто кић. Чуд но се 
пре пли ће при бли жа ва ње Жан ки, ње ној глу мач кој ве ли чи ни, ње ној ве ли кој тра ге ди ји, 
али њој се при ви ја глу ми ца ко ја је, кре ћу ћи се по Жан ки ним успо ни ма и су но вра ти ма, 
опи си ва ла свој пут. 

„Бо рим се и сад ако хо ћу и же лим да оп ста нем на сце ни. Мо рам да са чу вам ам
би ци ју, то је ва жно. Пе де сет го ди на сам у рин гу. Глу ма је мој жи вот. Ви ше сам за љу
бље ник са да у по е зи ју не го бо рац. ... Ни кад се ни сам осе ћа ла као про фе си о на лац. У ду ши 
сам оста ла ро ман тич ни иде а ли ста. Ја сад не знам ка кав ће би ти ис ход, то ме са да не 
ин те ре су је. Оста јем на пу ту ко јим хо дам. Ка да ћу и да ли ћу из др жа ти још ко ли ко – не 
знам. Ко ји ми пра вац суд би на од ре ђу је?

Ово је мо ја при ча ко ја ни ме ни ни је са свим ја сна. На из глед при ча о мо јој др ско сти 
и хра бро сти да се упу стим у свет чу да, чи ја ма ти ца ме до во ди до ме не и мо је те жње 
да от кри јем су шти ну свог би ћа.“

глу ма и је сте пут ка се би, вид са мо спо зна је.
По сле про чи та ног ру ко пи са, за пи са ла сам До пи са но на кра ју... Са да под том од-

ред ни цом за пи су јем: уз бу дљи во по зо ри шно све до чан ство, ро ман си ра на по е ма, то је Ру-
жи чи на при ча о ње ном жи во ту, све ту ко ји ју је окру жи вао, љу ди ма ко је је сре та ла и 
с ко ји ма је ра ди ла, ко ји су се све сно или не све сно ути ски ва ли у њен жи вот, али то је 
пр вен стве но за ни мљи во шти во, ко је се не ис пу шта ла ко из ру ку. На дам се да ће је чи-
та ти као ње ну пр ву у ни зу књи га, број ни љу би те љи те а тар ске умет но сти и глу мач ког 
мај стор ства Ру жи це Со кић.

Ве сна Крч мар

UDC 784.4(497.11)(091)

Мирјана Закић, ОБРЕДНЕ ПЕСМЕ ЗИМСКОг ПОЛУгОЂА

Системи звучних знакова у традицији југоисточне Србије, 
Музиколошке студије – дисертације, свеска 1/2009, Катедра за етномузикологију, 

Факултет музичке уметности у Београду

Ис тра жи ва ње об ред не во кал не му зич ке прак се пред ста вља јед ну од нај зна чај ни јих 
ин три га ци ја срп ске ет но му зи ко ло ги је од ње ног на стан ка до да нас. Ви ше де це ниј ска кон-
ти ну и ра на фо ку си ра ност на об ред не му зич ке фор ме ре зул ти ра ла је при ку пља њем огром-
ног нот ног и, у ма њој ме ри, звуч ног ма те ри ја ла, као и об ја вљи ва њем зна чај них, че сто 
по ле мич ких на уч них рас пра ва. Док тор ска ис тра жи ва ња Мир ја не За кић ко ја су из не дри ла 
ком плек сну сту ди ју под на зи вом Об ред не пе сме зим ског по лу го ђа. Си сте ми звуч них зна
ко ва у тра ди ци ји ју го и сточ не Ср би је по так ну та су же љом да се до са да шња са зна ња о 
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об ред но-му зич ком спе ци фи ку му ју го и сточ не Ср би је су ми ра ју, а још и ви ше, ин спи ри са на 
су по тре бом да се за ко ни то сти об ред не во кал не прак се овог под руч ја са гле да ју и ин тер-
пре ти ра ју син те тич ки, као нео дво ји ви део сло же них син кре тич ких об ред них си сте ма. 

Пр ви на уч но-кон цеп ту ал ни за хват у овом ра ду учи њен је у прав цу де фи ни са ња 
об ред них жан ро ва као кон тек сту ал но спе ци фич них му зич ких ка те го ри ја, ко је су функ-
ци о нал но нео дво ји ве од ка лен дар ски де фи ни са не об ред не про це су ал но сти. Тра ди ци јом 
утвр ђен, у срп ској ет но ло ги ји по сту ли ран, срп ски на род ни ка лен дар под ра зу ме ва де о бу 
го ди не да на на две по ло ви не: зим ску – од Ми тров да на (16. ок то бар / 8. но вем бар) до 
Ђур ђев да на (23. април / 6. мај), и лет њу – од Ђур ђев да на до Ми тров да на. При о ри тет у 
ис тра жи ва њу, ко ји је про ис те као из при хва та ња ло ги ке на род ног ка лен да ра, дат је у екс-
пли ка ци ји зим ске по ло ви не го ди не. У овом ра ду су због то га раз ма тра ни они об ред ни 
во кал ни жан ро ви ко ји су се из во ди ли у пе ри о ду од Ми тров да на до Ђур ђев да на, а то су: 
ко ле дар ске пе сме, пе сме уз љу ља ње, ла за рич ке и ђур ђев дан ске пе сме.

Основ но по ла зи ште сту ди је Мир ја не За кић пред ста вља кон цепт об ре да као ком-
плек сног кул тур ног тек ста ко ји, у не рас ки ди вој ин тер ак ци ји, об је ди ња ва раз ли чи те си-
сте ме: вер бал ни, ак ци о нал ни, пред мет ни, ло ка тив ни, тем по рал ни, пер со нал ни, му зич ки 
и ли ков ни. Си мул та ност деј ства по ме ну тих си сте ма усред сре ђе на је ка оства ре њу од ре-
ђе ног об ред ног ци ља, од но сно ци ље ва. Струк ту рал не, фор мал не, као и ар ти ку ла тив не 
осо бе но сти об ред них пе са ма, или, ка ко то Мир ја на За кић фор му ли ше, пи та ња „ка ко 
об ред на му зи ка зна чи“, због то га је нео п ход но са гле да ва ти у кон тек сту пи та ња „шта об-
ред на му зи ка зна чи“. Раз ма тра ње мре же зна че ња, од но сно „ре пре зен та тив них свој ста ва 
му зи ке“, ко ја пре ва зи ла зе основ не апа ра те ет но му зи ко ло шке ана ли зе, зах те ва ла су ко-
ри шће ње не ко ли ко раз ли чи тих ме то до ло шких по став ки из обла сти се ми о ти ке и се ми о-
ло ги је му зи ке. Ова кав, у осно ви ин тер тек сту ал ни при ступ до са да не ма узо ра у срп ској 
ет но му зи ко ло ги ји, те пред ста вља ори ги нал ни на уч ни до при нос на на шим про сто ри ма.

У се ми о тич ким раз ма тра њи ма функ ци је му зич ких си сте ма у об ре ди ма, Мир-
ја на За кић нај пре по ла зи од три јад не кон цеп ци је зна ка Чар лса Пер са (Char les Pеirce) 
по ко јој (му зич ки) знак мо же има ти зна че ње ико не, ин дек са и/или сим бо ла, а по том, у 
хи је рар хиј ској ти по ло ги за ци ји, вред ност тзв. ква ли, лин или син зна ка. Ову основ ну 
се ми о тич ку по став ку у ту ма че њи ма об ред не му зи ке Мир ја на За кић ин тер пре ти ра и у 
све тлу тро ди мен зи о нал не ко му ни ка циј ске функ ци је зна ка Пер со вог след бе ни ка Чар лса 
Мо ри са (Char les Mor ris), ко ја под ра зу ме ва то да се у се ми о зи су ко му ни ка тив ног про це-
са из два ја ју но си лац зна ка (оно што слу жи као знак), де сиг на тум (оно на шта се знак 
од но си) и ин тер пре тант (деј ство на ин тер пре та то ра). По себ но је зна чај на кон цеп ту ал на 
ди фе рен ци ја ци ја Мир ја не За кић из ме ђу спе ци фич них и уни вер зал них об ред них де сиг-
на ту ма. Ова ди стинк ци ја де фи ни ше раз ли чи те ни вое зна чењ ских ре ла ци ја у об ред ној 
прак си: спе ци фич ни де сиг на ту ми се мо гу уочи ти на ни воу по је ди нач них об ре да, док на 
уни вер зал ном ни воу об ред не про це су ал но сти зим ске по ли ви не го ди не Мир ја на За кић 
уоча ва до ми на ци ју оп ште, је дин стве не иде је плод но сти. 

Из на ла же ња мре же зна че ња чи ни ла ца по ет ско-му зич ког системa (по ет ско-ме-
трич ке ма три це, ре фре на, ме ло диј ских и ме тро-рит мич ких си сте ма, пра вил но сти у ар-
ти ку ла ци ји итд.) у окви ру Перс–Мо ри со вог мо де ла по ка за ло се као не до стат но и, ипак, 
јед но смер но ту ма че ње мо гу ћих зна че ња му зи ке у об ре ди ма. Због то га Мир ја на За кић 
од ла зи да ље, те у свој ми ну ци о зни ана ли тич ко-се ман тич ки по ду хват укљу чу је и до стиг-
ну ћа тзв. му зич ке се ми о ти ке Ле о нар да Ме је ра (Le o nard Meyer), Ко фи ја Агавe (Ko fi Aga-



207

wu), Реј мон да Мо не ла (Reymond Mo nel la), Фи ли па Те га (Phi lip Tagg) и др. Ме то до ло шку 
осно ву у ту ма че њи ма син кре тич ке спре ге из ме ђу му зич ких и ван му зич ких си сте ма у 
окви ру об ре да, као и зна ча јан кре а ти ван им пулс у ана ли тич ком про ми шља њу Мир ја ни 
За кић је омо гу ћи ло и осла ња ње на по став ке Ера Та ра сти ја (Eero Ta ra sti) о ин тер о цеп-
тив ном и екс те ро цеп тив ном му зич ком зна че њу, као и ин тер пре та тив не мо гућ но сти ту-
ма че ња му зич ког ге ста и му зич ке фи гу ре (то пик) Ро бер та Ха те на (Ro bert Hat ten).

Обра зла га њу на чи на умре жа ва ња по ме ну тих ме то до ло шких по став ки и те о рет-
ских ре ше ња из обла сти се ми о ти ке по све ћен је пр ви део књи ге. По треб но је ис та ћи 
аутор кин ду бо ко ин тро спек тив ни де бат ни од нос не са мо пре ма ко ри шће ним на уч ним 
по став ка ма зва нич но при зна тих ху ма ни стич ких ди сци пли на за чи јим апа ра ти ма по се-
же, већ и акут ним про бле ми ма срп ске и свет ске ет но му зи ко ло ги је. Мир ја на За кић по ле-
ми ше о уло зи ин фор ма то ра и ис тра жи ва ча у ет но му зи ко ло ги ји, од но су из ме ђу ем ских 
и ет ских по ла зи шта, пре ла ма њу дис кур са insi de ra и outsi de ra, на чи ни ма де фи ни са ња 
мо де ла и ва ри јан те кроз раз ли чи та ту ма че ња пој ма „глас“. Бу ду ћи да је Мир ја на За кић 
има ла при ли ку да оства ри ис ку стве ни од нос са мо пре ма за пи са ним му зич ко-фол клор-
ним де ли ма и да се ње не на уч не ин тер пре та ци је до ми нант но ба зи ра ју на ре кон струк ци-
ји не ка да шњих об ре да, по ста вља се пи та ње ва лид но сти и ре пре зен та тив но сти ин фор-
ма ци ја ко је, у ви ду пре у зе тих нот них ре ше ња, оте ло тво ра ва ју „фор му тра ди ци о нал ног 
пам ће ња“, а не до жи вље ног му зич ког ис ку ства. Ово про ми шља ње Мир ја не За кић да ље 
во ди ка хер ме не у ти ци те рен ског ис тра жи ва ња и још јед ном на гла ша ва ва жност раз ма-
тра ња по зи ци је ис тра жи ва ча у ода бра ној ме то до ло шко-те о рет ској кон сте ла ци ји. Ти ме је 
на уч ни дис курс Мир ја не За кић отво рио уза вре ла пи та ња епи сте мо ло ги је ет но му зи ко ло-
ги је (и не са мо ет но му зи ко ло ги је) и за шао у про сто ре ме та на уч них сфе ра. 

Ова ин три гант на кон тем пла тив на по ле ми ка ко ја про ве ја ва кроз пр ви део књи ге 
ни је је ди но што пле ни чи та о ца. Под јед на ко су уз бу дљи ва и ин те лек ту ал но зах тев на, а 
сва ка ко ди вље ња вред на, ми ну ци о зна ана ли тич ка раз ма тра ња ре пре зен та тив них свој-
ста ва му зич ких па ра ме та ра по је ди нач них об ред них во кал них жан ро ва. Из ла га њу ре зул-
та та ана ли зе ко ле дар ских пе са ма, пе са ма уз љу ља ње, ла за рич ких и ђур ђев дан ских пе са-
ма по све ћен је дру ги део књи ге. По треб но је на гла си ти да се аутор ка су сре ла са из у зет но 
хе те ро ге ном гра ђом, на ро чи то ла за рич ких при ме ра. Усред сре ђу ју ћи се на иден ти фи ка-
ци ју му зич ких па ра ме та ра ко ји функ ци о ни шу као озна чи те љи по је ди них об ред них во-
кал них жан ро ва, Мир ја на За кић пред ла же раз ли чи та ти по ло шка ре ше ња: пра вил но сти 
у на чи ни ма ме ло диј ског об ли ко ва ња ути ца ле су на раз вр ста ва ње ко ле дар ских пе са ма; 
ма ло број не пе сме ко ји ма се при пи су је кон тек сту ал ност об ред ног љу ља ња раз ма тра не 
су пре ма те ри то ри ји њи хо вог бе ле же ња; ла за рич ке и ђур ђев дан ске пе сме пре ма пра вил-
но сти ма у ме тро рит мич ком мо де ло ва њу.

По ред утвр ђи ва ња озна чи тељ ских функ ци ја му зич ких па ра ме та ра у окви ру по је-
ди нач них во кал них жан ро ва, ну де се и уз бу дљи ве екс пли ка ци је у ве зи са се ман тич ко-
ти по ло шким ве за ма из ме ђу му зич ких тек сто ва и њи хо вог об ред ног кон тек ста. 

На кра ју, по ме ни мо и то да ову не сва ки да шњу ин тер ди сци пли нар ну, али ујед но 
и par ex cel len ce ет но му зи ко ло ку, сту ди ју од ли ку је пре глед ност и ја сно ћа ми сли у из ла-
га њу. Са др жај но ком плек сна и ино ва тив на, ова књи га, ме ђу тим, за слу жу је не што бо ља 
из да вач ко-тех нич ка ре ше ња. По ред те шко чи тљи ве бра он бо је слов них зна ко ва, мо же 
се уочи ти и не до ста так од го ва ра ју ћих ле ген ди ко је би олак ша ле раз у ме ва ње при ло же-
них гра фи ко на ин то на ци о них мо де ла и де фи ни са ле при ло же ну ма пу Ср би је. От кла ња-
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ње ових сит них не до ста та ка би сту ди ју Об ред не пе сме зим ског по лу го ђа Мир ја не За кић 
учи ни ло про ход ни јом за не у пу ће ног чи та о ца и олак ша ло ње на по нов на иш чи та ва ња од 
стра не за ин те ре со ва них струч ња ка.

Се ле на Ра ко че вић

UDC 94(=163.41)(498)

Јаворка Марков Јоргован, ВРЕМЕ БЕЗАЗЛЕНОСТИ 
(ДЕЧИЈЕ ИгРЕ У ПОМОРИШЈУ)

Савез Срба у Румунији, Темишвар 2010, 153 стране

Из у ча ва њу тра ди циј ске кул ту ре Ср ба у се вер ном Ба на ту (на те ри то ри ји Ср би је и 
Ру му ни је) по след њих го ди на зна чај но до при но се ре зул та ти ар хив ског и те рен ског ра да 
љу би те ља фол клор ног ства ра ла штва са са мог овог под руч ја. Oви са мо стал ни, не за ви сни 
пре га о ци и пи сци од лич ни су по зна ва о ци при ли ка, оби ча ја, људ ских на ра ви од ре ђе них 
ге о граф ских под руч ја, па са мим тим и по зна ва о ци се ман ти ке са мих еле ме на та тра ди ци-
о нал не кул ту ре, ко је у сво јим де ли ма опи су ју ве што, не при стра сно и у нај ве ћој мо гу ћој 
ме ри објек тив но. Уз њи хо ву по моћ, као из ван ред них са рад ни ка, олак шан је рад на са ста-
вља њу сло же ног мо за и ка тра ди циј ске кул ту ре де ла срп ског на ро да на овој те ри то ри ји. 

У том све тлу са гле да ва мо и нај но ви је ре зул та те ра да ис тра жи ва ча-ен ту зи ја ста у 
се вер ном Ба на ту и По мо риш ју, из ра зи то ме та на ста зич кој, ви ше на ци о нал ној, ви ше ет-
нич кој и ви ше кон фе си о нал ној сре ди ни. По сле књи ге Ки кин ђа ни на Ду ша на Де јан ца о 
ко ле дар ским пе сма ма,1 усле ди ло је из да ње Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, чи ји је аутор пре-
га лац са са мог из во ри шта тра ди ци о нал не кул ту ре – Ја вор ка Јор го ван, про фе сор ру мун-
ског је зи ка у пен зи ји, ко ја је ро ђе на и жи ви у се лу Кет фељ у ру мун ском гор њем Ба на ту, 
у око ли ни Те ми шва ра.

Збир ка де чи јих ига ра о ко јој је реч упот пу њу је до са да шња са зна ња о тој те ма ти ци 
на при бли жно истом те ре ну.2 На ста ла је из лич не по тре бе аутор ке да за бе ле жи раз ли чи те 
об ли ке де чи јих ига ра, ко је је са ма има ла при ли ке да не по сред но по сма тра као ду го го ди-
шњи про свет ни рад ник, у кон так ту са де цом школ ског уз ра ста. Да би упот пу ни ла сво ја 
зна ња и по дат ке о при ку пље ној гра ђи, аутор ка је вр ши ла до дат на те рен ска ис пи ти ва ња 
у укуп но ше сна ест на се ља гор њег Ба на та и По мо риш ја у Ру му ни ји са срп ским ста нов-

1  Ду шан Де ја нац, Ли цем за сун цем, Бо рац, Ки кин да 2008; ви де ти та ко ђе: Се ле на Ра ко че-
вић, Ко ле да у Гор њем Ба на ту и По мо риш ју: Ду шан Де ја нац, „Ли цем за сун цем”, Бо рац, Ки кин да 
2008. – Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку, 42, Но ви Сад 2010, 168–170.

2  У књи зи Ла сла Фел фел ди ја (Lászlo Felföldi) Пле сне тра ди ци је Ср ба у По мо риш ју (из-
да ње Са мо у пра ве Ср ба у Ма ђар ској, Бу дим пе шта 2003), у ко јој је па жња по све ће на гра ђи при ку-
пље ној у пет на се ља на те ри то ри ји Ма ђар ске, у по гла вљу Деч је игре уз плес, кон ста то ва но је да у 
жи вој прак си при мат има ју спорт ске игре, деч је пе сме и раз бра ја ли це, док „игре уз пе сму и плес 
пред ста вља ју при лич но та нак слој“. Опи са не су две де чи је игре уз плес: ој ши бли ко, ши бли ко и 
па ун па се и две игре уз текст и по крет: шап це и је љеч ке ње бар јач ке ње (56).
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ни штвом: Ара ду, Арад-га ју, Вар ја шу, Кет фе љу, Кне зу, Мо но што ру, Му на ри, Нађ ла ку, 
Нађ фа ли, Печ ки, Са ра во ли, Сем пе тру, Се ми клу шу, Тор њи, Фен ла ку и Ча на ду. Ка зи ва чи 
од ко јих су при ку пље ни по да ци при па да ју ста ри јим, сред њим и мла ђим ге не ра ци ја ма. 
Сво јим ра дом, Ја вор ка Јор го ван је ус пе ла да опи са не игре са чу ва од за бо ра ва, а у исто 
вре ме да их учи ни до ступ ним фол кло ри сти ма раз ли чи тих про фи ла за да ља на уч на ис-
тра жи ва ња. Она пред ста вља вре дан до при нос срп ској и ру мун ској, али и ре ги о нал ној и 
европ ској фол кло ри сти ци. 

Лич на на кло ност аутор ке пре ма овој те ма ти ци и ду го го ди шње ис ку ство ба вље ња њо-
ме омо гу ћи ли су ла ко ћу ин ту и тив ног уоча ва ња и но ти ра ња свих бит них ком по не на та де чи-
јих ига ра. За хва љу ју ћи то ме, до би је на је ве ли ка ра зно вр сност за бе ле же них ига ра: у збир ци 
су за сту пље ни пред став ни ци свих ка те го ри ја ига ра, ка ко их је (не из два ја ју ћи де чи је игре) 
опи сао још Ти хо мир Ђор ђе вић: ви те шке, за бав не, игре ду ха, ор ске игре и игре за до бит.3 

У увод ном тек сту, Иде вре ме, но си сво је бре ме, аутор ка до но си по дат ке из ли те-
ра ту ре о са мом фе но ме ну игре, ње ним од ли ка ма и о фе но ме ну син кре тич ног је дин ства 
ре чи, по кре та и ме ло ди је, ко ји се по твр ђу је и у гра ђи са ис тра же ног те ре на. Цен трал но 
и нај оп шир ни је по гла вље, Од игре до игре, до но си опи се бли зу осам де сет де чи јих ига ра 
и њи хо вих ва ри ја на та. Опи си (ко је пра те спрет не гра фич ке илу стра ци је) да ти су у кон-
ти ну и те ту, по ре до сле ду ко ји је, по свој при ли ци, асо ци ја тив но од ре ђен спе ци фич ним 
ре кви зи ти ма и спо ља шњим об ли ком ига ра, и то: од чи гре и дуг ме та, пре ко ве ли ког бро-
ја ига ра лоп том – из ко ла куч ке, кам пош, ви си кам пош, лоп те у град и дру гих, пре ко вр ло 
ра зно вр сних ига ра: ба ке, лон чи ћа, квоч ке, про шца, клип ка, јан де де, ко ња, те ра ња ра фа, 
обла ка, чи ле ге, цр ног чо ве ка, све до шап це, пу шка ли це, пу шта ња зма је ва, па у на и још 
мно гих. Уз сва ку опи са ну игру или ње ну ва ри јан ту да ти су мно го број ни ло кал ни тер ми-
ни: за са му игру, за ње не по је ди не еле мен те, за ре кви зи те, од ре ђе не рад ње или ко ман де. 
До де та ља су из ло же ни вер бал ни ис ка зи у то ку ига ра, са об ја шње њи ма не по зна тих или 
ма ње по зна тих ре чи и из ра за, а та ко ђе и са по вре ме ним ука зи ва њи ма на у до са да шњим 
ис тра жи ва њи ма не до вољ но раз ја шње не пој мо ве за те че не на те ре ну.4 По себ ну вред ност 
збир ке пред ста вља ју за бе ле же не де чи је бро ја ни це (раз бра ја ли це), не рас ки ди во ве за не 
за мно ге де чи је игре, као и тек сто ви пе са ма ко је пра те ор ске игре. На тај на чин, гра ђа 
об у хва ће на овом књи гом чи ни из вор вред них по да та ка за фол кло ри сте раз ли чи тих про-
фи ла – ет но ло ге, ет но ко ре о ло ге, фи ло ло ге, ет но те а тро ло ге и ет но му зи ко ло ге. 

Из у зет ну вред ност збир ке чи ни јед на ње на ди мен зи ја ко ја че сто из о ста је чак и из 
про фе си о нал них фол кло ри стич ких пу бли ка ци ја, а то је по ве зи ва ње по да та ка са истог те-
ре на у ди ја хро ни ји – у ра спо ну од ви ше од два сто ле ћа. На и ме, ова књи га до но си и опи се 
де чи јих ига ра ко је су игра не у Ара ду око 1770. го ди не, и за ко је је по дат ке оста вио Са ва 
Те ке ли ја у свом де лу Гра ђа или ма те ри јал за опи са ни је жи во та мо га. Реч је, да кле, о ус-
по ста вља њу ве зе из ме ђу по да та ка у јед ном аутен тич ном исто риј ском, ауто би о граф ском 
до ку мен ту и по да та ка са те ре на из да на шњег вре ме на. Аутор ка је пра вил но са гле да ла мо-
гућ ност да се по ре ђе њем Те ке ли ји них опи са де чи јих ига ра са по да ци ма из дру ге по ло ви не 
и с кра ја XX ве ка, ме ђу ко ји ма се уоча ва ве о ма мно го тер ми но ло шке и фор мал не слич-
но сти, ус по ста ви ре ал на сли ка о по сто ја њу, па и о ви до ви ма про ме на у об ли ци ма де чи јег 

3  Ти хо мир Ђор ђе вић, Срп ске на род не игре, Књи га I, у: Срп ски ет но граф ски збор ник, књи-
га 9, Срп ска кра љев ска ака де ми ја, Бе о град 1907, 6.

4  Ви де ти, на при мер, дво ја ко ту ма че ње тер ми на бу ба ли ца од раз ли чи тих ис тра жи ва ча (стр. 
99–100).
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ства ра ла штва Ср ба ових кра је ва. Ти ме се по твр ђу је не по бит на чи ње ни ца о кон ти ну и те ту 
одр жа ња ве ли ког бро ја истих или слич них де чи јих ига ра у жи вој тра ди циј ској прак си на 
истом те ре ну, од вре ме на пре ви ше од два ве ка, па ско ро до да на шњег да на. 

Текст је пи сан без на уч них пре тен зи ја. Опи си ига ра су у пр вом пла ну. У за вр шном 
по гла вљу, Уме сто за кључ ка, аутор ка опре зно да је смер ни це за ус по ста вља ње па ра ле ла 
из ме ђу по је ди них де чи јих ига ра и ко лек тив них об ре да и оби ча ја од ра слих, осла ња ју ћи 
се на на во де из фол кло ри стич ке, исто ри о граф ске и кул ту ро ло шке ли те ра ту ре. На кра ју 
књи ге на ла зи се спи сак ме ста у ко ји ма је при ку пља на гра ђа и спи сак име на ка зи ва ча. 
Сле ди реч ник ма ње по зна тих ре чи (по ре клом ру ских, цр кве но сло вен ских, тур ских, не-
мач ких и ма ђар ских) и би бли о гра фи ја. 

С об зи ром на то да је те рен о ко јем је реч у по гле ду де чи јих ига ра до са да био 
не ис тра жен, рад Ја вор ке Јор го ван упот пу њу је тај не до ста так: по сто ја ње ње них за пи са 
по твр да је при су ства тих и та квих де чи јих ига ра на да том те ре ну. Ова књи га, та ко ђе, на 
свој на чин по кри ва – за тур бу лент не исто риј ске при ли ке на да том ге о граф ском под руч-
ју – ве ли ки вре мен ски раз мак из ме ђу пре ђа шњих, Те ке ли ји них, и да на шњих за па жа ња о 
истим или исто вр сним по ја ва ма, са гле да них кроз све до че ња не ко ли ко ге не ра ци ја. 

Књи га је скром но, али узор но опре мље на: жи ве ли ков не илу стра ци је чи та о цу 
при бли жа ва ју ре кви зи те о ко ји ма је реч у по је ди ним опи си ма ига ра. Уз то, по глед на 
на слов ну стра ну, са Те ке ли ји ним пор тре том спрет но уком по но ва ним уз не ко ли ко цр-
те жа из збир ке, под сти че да се за књи гом по сег не и не све сно, као за не пре тен ци о зним 
на го ве шта јем о то пли ни до бро по зна тог, емо тив но бли ског са др жа ја. Отва ра њем књи ге 
и сти ца њем уви да у ње ну те ма ти ку овај ути сак по ка зу је се са свим оправ да ним, што 
пред ста вља још је дан ква ли тет.

Уз све на ве де но, збир ка о ко јој је реч, по же љи са ме аутор ке, пред ста вља сво је вр стан 
омаж Са ви Те ке ли ји. Ње но об ја вљи ва ње је, на и ме, исто вре ме но при лог обе ле жа ва њу две 
сто ти не пе де се те го ди шњи це ро ђе ња на ци о нал ног ве ли ка на ко ји је, ка ко ова пу бли ка ци ја 
под се ћа, да ле ко ви до дао до при нос и на под руч ју срп ске фол кло ри сти ке. Уз то, спо кој ним 
осме хом ко јим нас ње гов пор трет по здра вља са ко ри ца књи ге, Те ке ли ја као да не мо, а ре-
чи то, ука зу је на њен са др жај и њен нео до љи ви пе чат ко ји да ју ча ри де ти њег до ба.

Је ле на Јо ва но вић

UDC 821.163.41.09 Ostojić T.
                                                                                                                                                   783(497.11)(091)

Тихомир Остојић, ПРАВОСЛАВНО СРПСКО ЦРКВЕНО ПЈЕНИЈЕ

главни и одговорни уредник др Даница Петровић, Матица српска и  
Музиколошки институт САНУ, Нови Сад – Београд 2010, 380 страна

Пред на ма је нот ни збор ник ко ји је у по след њим де це ни ја ма XIX ве ка, за по тре бе 
уче ни ка Ве ли ке но во сад ске пра во слав не гим на зи је, са чи нио Ти хо мир Осто јић. Већ као 
гим на зи ја лац, бу ду ћи фи ло лог, про фе сор је зи ка и књи жев но сти, про фе сор цр кве ног по-
ја ња и хор ски ди ри гент, Осто јић је уви део по тре бу да се уче ни ци ма олак ша овла да ва ње 
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цр кве ним по ја њем. Свој при лог том за дат ку је при нео, осим као вр стан по јац и му зич ки 
пе да гог, ме ло гра фи шу ћи ли тур гиј ске пе сме и при год но их хар мо ни зу ју ћи за хор. Упра-
ва Ве ли ке гим на зи је обез бе ди ла је још та да, 1887. го ди не, штам па ње че ти ри књи жи це 
хор ских де о ни ца (со пран, алт, те нор и бас), под на сло вом: Ста ро кар ло вач ко пје ни је у 
Срп ској ис точ ној пра во слав ној цр кви, као што по ју уче ни ци Срп ске ве ли ке гим на зи је 
у Но вом Са ду сва ке не де ље и пра зни ка на Св. ли ту ри ји. Де вет го ди на ка сни је (1896) 
об ја вље на је и дру га, до пу ње на вер зи ја овог Осто ји ће вог нот ног збор ни ка, обо га ће на 
пред го во ром у ко ме је аутор ука зао на кључ на пи та ња о срп ској цр кве ној му зи ци, ње ном 
не го ва њу и из у ча ва њу. 

Да на шње из да ње ове ви ше стру ко зна чај не збир ке при ре ди ле су др Да ни ца Пе тро-
вић и Је ле на Вра нић (пре во де увод них тек сто ва на ен гле ски је зик при пре ми ла је Ма ри ја 
Пе тро вић), пре ма ауто гра фи ма Осто ји ће вих пар ти ту ра из 1896, ко ји се на ла зе у Ру ко пи-
сном оде ље њу Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. Збир ка је до пу ње на увод ним тек стом Да ни-
це Пе тро вић о це ло куп ном од но су Ти хо ми ра Осто ји ћа пре ма срп ској му зич кој ба шти ни, 
као и по треб ним ин фор ма ци ја ма о на че ли ма овог из да ња. Нот ним за пи си ма прет хо де и 
по ме ну ти тек сто ви Ти хо ми ра Осто ји ћа ко ји су по слу жи ли као пред го вор прет ход ном из-
да њу: „Не ко ли ко ре чи о овом де лу и пред ме ту“ и „Крат ко пра ви ло цр кве но за ли ко во ђу 
и пе ва че“. Збор ник је об ја вљен 2010. го ди не у из да њу Оде ље ња за сцен ске умет но сти и 
му зи ку Ма ти це срп ске и Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. 

Но во о бја вљени Осто ји ћев збор ник са чи ња ва ју пе сме из Ли тур ги ја Св. Јо ва на Зла-
то у стог, Св. Ва си ли ја Ве ли ког и Ли тур ги је пре ђе о све ће них да ро ва, као и пе сме на Ар-
хи је реј ској слу жби, хим не при год ног по ја ња, на опе лу и по ме ну и пе сме о ве ли ким 
цр кве ним пра зни ци ма – го спод њим, Бо го ро ди чи ним и о Све том Са ви. При ре ђе не су ве-
ћи ном за ме шо ви ти, а по је ди не за му шки хор. По себ на дра го це ност овог бо га тог ску па 
пе са ма су хар мо ни зо ва ни на пе ви срп ског ве ли ког по ја ња. Тра ди ци о нал но ме ли зма тич-
но по ја ње да нас се и као јед но гла сно рет ко чу је у цр ква ма, а ње го ви до бри по зна ва о ци 
су ма ло број ни. По ве ли ком на пе ву пој ци нај че шће по ју хе ру вим ске и при ча сне пе сме на 
Ли тур ги ји Св. Јо ва на Зла то у стог и пе сме Ка но на ев ха ри сти је из Ли тур ги је Св. Ва си ли ја 
Ве ли ког. Ти хо мир Осто јић је, осим ових, у свом збор ни ку за че тво ро гла сни хор при ре-
дио и број не дру ге на пе ве ве ли ког по ја ња (Бла го сло ви ду ше мо ја Го спо да, До стој но пр-
вог, че твр тог, ше стог и осмог гла са, ир мо се ве ли ких пра зни ка, Мо ли тва ми Бо го ро ди ци, 
Спа си ни, Свје те ти хиј итд.).

Осто ји ће ве хар мо ни за ци је су јед но став но осми шље не. Тра ди ци о нал ни на род ни 
на пев цр кве них пе са ма за др жан је у де о ни ци со пра на (од но сно пр вог те но ра у аран жма-
ни ма за му шки хор), а хар мон ски је упот пу њен ли ни ја ма оста лих хор ских гла со ва. Ме-
ло диј ска кре та ња уну тар по је ди нач них де о ни ца не из ла зе из ла ко са вла ди вих ре ги стар-
ских оп се га, а увек су у слу жби про стог обо га ће ња основ ног на пе ва у нај ви шем гла су. 
Пе сме су за пи са не у то на ли те ти ма са ма лим бро јем пред зна ка (Д-дур, Ф-дур, А-дур), те 
су и у том сми слу јед но став не за са вла да ва ње. Цр кве но сло вен ски ли тур гиј ски тек сто ви 
фо нет ски су тран скри бо ва ни у са вре ме но ћи ри лич но пи смо. Ве ћи на пе са ма је за пи са на 
у уоби ча је ној по де ли на дво дел не или че тво ро дел не так то ве, ко ја пе ва чи ма омо гу ћа-
ва лак ше сна ла же ње у нот ном тек сту. Из у зе так су ре чи та тив не ли тур гиј ске пе сме (Пс. 
102, Вје ру ју, Спа си Хри сте Бо же) и по је ди ни тро па ри, кон да ци и про ки ме ни, у ко ји ма 
је Осто јић озна ча вао так то ве или ме ста за узи ма ње ва зду ха пра те ћи ин тер пунк циј ске 
зна ке ли тур гиј ских тек сто ва, од но сно ме ло диј ске фра зе на пе ва. У по је ди ним пе сма ма 
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да те су и аго гич ке и ди на мич ке на зна ке, као до дат но упут ство за из во ђе ње ди ри ген ти ма 
и пе ва чи ма.

Украт ко, Осто ји ће ве ви ше гла сне аран жма не би смо го то во мо гли опи са ти као 
хар мон ски упот пу ње но пев нич ко по ја ње, јед но став но за уче ње, а по доб но уоби ча је-
ном ме ло диј ском, па и укуп ном ди на мич ком то ку бо го слу же ња. У том сми слу, од звук 
Осто ји ће вих хар мо ни за ци ја ће и у на шем вре ме ну си гур но би ти при род но при хва ћен 
у хра мо ви ма у ко ји ма се не гу је срп ско на род но по ја ње. Збор ник Ти хо ми ра Осто ји ћа је 
бо га то из во ри ште нот ног ма те ри ја ла ко је ће, на да мо се, би ти при ма мљи во за све љу би-
те ље и ис тра жи ва че бо го слу жбе не му зи ке. Ве ру је мо да ће, као не ка да шње гим на зиј ско 
му зич ко шти во, би ти на ро чи то за ни мљи во и под сти цај но ма њим цр кве ним хо ро ви ма и 
ама тер ским ан сам бли ма, али и про фе си о нал ним цр кве ним му зи ча ри ма ко ји ће уз овај 
збор ник упот пу ни ти зна ње, про ши ри ти ре пер то ар и сте ћи но ва по јач ка ис ку ства.

На та ша Мар ја но вић
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IN MEMORIAM

ПОРТРЕТ ЛУКЕ ХАЈДУКОВИЋА 
(1937–2010)

Лу ка Хај ду ко вић је био ства ра лац ши ро ких ин те ре со ва ња: пе сник, есе јист, књи-
жев ни ре цен зент и исто ри чар књи жев но сти, пре во ди лац с ру ског и укра јин ског је зи ка, 
те а тро лог; уре ђи вао је и при ре ђи вао књи ге из књи жев но сти и по зо ри шта; ба вио се пе да-
го шким ра дом. Би бли о гра фи ју ње го вих тек сто ва (кри ти ке, есе ји, рас пра ве) чи ни пре ко 
130 је ди ни ца.

Ро ђен је 13. ја ну а ра 1937. го ди не у Вој во ди Сте пи, у Ба на ту. Основ ну шко лу (че-
ти ри раз ре да) по ха ђао је у ме сту ро ђе ња, ни жу гим на зи ју (че ти ри раз ре да) у Срп ској 
Цр њи, а гим на зи ју у Зре ња ни ну (1952–1956). Сту ди је ју го сло вен ске књи жев но сти и 
срп ско хр ват ског је зи ка за вр шио је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду (1962), на ко-
јем је 1970. го ди не и ма ги стри рао (те за: Је зич костил ске осо би не де ла „Љу ди го во ре“ 
Раст ка Пе тро ви ћа).

Свој про фе си о нал ни ан га жман усме рио је ка обра зо ва њу и кул ту ри. Де сет го ди-
на пре да вао је срп ски је зик и књи жев ност: као про фе сор у гим на зи ји „Ко ча Ко ла ров“ 
у Зре ња ни ну (1962–1969), аси стент на Ви шој пе да го шкој шко ли у Зре ња ни ну (1969–
1970), лек тор на Фи ло ло шком фа кул те ту у Ле њин гра ду, да нас Санкт Пе тер бург (1971–
1973)... У струч ним слу жба ма за јед ни це кул ту ре ра дио је пет го ди на: као се кре тар Оп-
штин ске за јед ни це кул ту ре у Зре ња ни ну (1970–1971), од но сно њен струч ни са рад ник 
(1973–1975), и као за ме ник се кре та ра СИЗ-а кул ту ре Вој во ди не (1987–1989).

Па ра лел но с књи жев ним, пре во ди лач ким, пе да го шким и дру штве ним ан га жма-
ном, Лу ка Хај ду ко вић је пре ко три де сет и пет го ди на при су тан и у на шем по зо ри шном 
жи во ту.

Овај кул тур ни по сле ник оба вљао је по сло ве у обла сти по зо ри шта 24 го ди не: нај-
пре као умет нич ки ру ко во ди лац На род ног по зо ри шта „То ша Јо ва но вић“ у Зре ња ни ну 
(1975–1979), за тим као ге не рал ни се кре тар Сте ри ји ног по зор ја (1979–1987) и као ди рек-
тор По зо ри шног му зе ја Вој во ди не (1990–2001, ка да од ла зи у пен зи ју).

Ви ше де це ни ја члан је Ма ти це срп ске и ду го го ди шњи члан ње ног Од бо ра Оде ље-
ња за сцен ске умет но сти и му зи ку; са рад ник је и Срп ског би о граф ског реч ни ка, био је 
члан пред сед ни штва Фон да „То дор Ма ној ло вић“ у Зре ња ни ну и пот пред сед ник пред-
сед ни штва Срп ско-укра јин ског дру штва у Но вом Са ду.

UDC 821.163.41.09 Hajduković L.
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С Ми ли во јем Ра да ко ви ћем и Ти бо ром Вај дом осно вао је и во дио но во сад ски Лут-
кар ски сту дио „Ани ма“, у ко јем су се од 1996. до 2000. го ди не обра зо ва ли ка дро ви за 
рад у лут кар ским по зо ри шти ма (ани ма ци ја, ре жи ја, кре а ци ја и тех но ло ги ја лу та ка). По-
ла зни ци ма Сту ди ја пре да вао је сцен ски го вор. 

И на ово ме пла ну Хај ду ко вић је сво јим по кре тач ким ду хом и ам би ци јом не ма-
ло до при нео раз во ју по себ ног умет нич ког и пе да го шког сег мен та по зо ри шне прак се 
– шко ло ва њу и уса вр ша ва њу но вих по ко ле ња у умет но сти лут кар ства. 

По ред основ них за ду же ња, у два ман да та, као ге не рал ни се кре тар Сте ри ји ног по-
зор ја, по кре нуо је дра го це ни те а тро ло шки до ку мен та ци о ни пре глед Дра ма тур шки ин
фор ма тор, а уре ђи вао је и две сте ри јан ске еди ци је Дра ма тур шки спи си и Са вре ме на 
дра ма.

Ва жно је на гла си ти да је Лу ка Хај ду ко вић био и је дан од по кре та ча и пр ви глав ни 
уред ник ча со пи са Ула зни ца (Зре ња нин, 1967). За ње го во име ве зу је се по кре та ње, од-
но сно уре ђи ва ње кон ти ну и ра ног из да ва ња де ла са вре ме них зре ња нин ских пи са ца (Би-
бли о те ка „Ула зни ца“, 1969). Уре ђи вао је и еди ци ју Срп ске чи та о ни це у Ири гу „Стра жи-
ло во“ (1990–2000). Осми слио је и уре ђи вао би бли о те ку „До гла сни це“ ко ју из да је Ал фа-
граф (Но ви Сад, 2001).

Био је уче сник мно го број них до ма ћих и ино стра них на уч них ску по ва и члан жи-
ри ја на ших по зо ри шних фе сти ва ла.

Не сум њи во је би ло и ње го во за ла га ње и ве ли ки до при нос раз во ју и не го ва њу ама-
тер ског по зо ри шног ства ра ла штва код нас.

За свој рад, до био је зна чај на при зна ња и на гра де. Из ме ђу оста лог и: Ме ђу на род-
ну на гра ду „Иван Фран ко“ Удру же ња пи са ца Укра ји не (1999); Искру кул ту ре Вој во ди не 
(2001); За хвал ни цу По зо ри шног му зе ја Вој во ди не (2003); Ма ску Ла зе Те леч ког (Но ви 
Бе чеј, 2007).

КЊИ ЖЕВ НИ РАД

Об ја вио је књи ге пе са ма: Нео ме ђи не (1982), Па дом у све тлост (1989), Осун ча ва
ње ви да (2001), У пра зни ни дом (2001), књи гу те а тро ло шких сту ди ја и огле да Стра ни це 
о по зо ри шту (2006) и при ре дио је мо но гра фи ју По зо ри шна лут кар ни ца Шан до ра Хар
ти га (2009). 

По ње го вим дра ма тур шким про јек ти ма зре ња нин ско по зо ри ште је из ве ло пред ста-
ве: Цр ве на рав ни ца (са Н. Ју ри ном, 1976), Гра ди ли ште (1977), Кроз по ноћ не му (1978. 
и 1982).

ПРЕ ВО ДИ ЛА ШТВО

С ру ског је зи ка Хај ду ко вић је пре во дио ли ри ку Пу шки на, Јев ге ни ја Ви но ку ро ва, 
Ан дре ја Во зне сен ског и Та ма ре По но мар јо ве. Из ру ске и со вјет ске драм ске књи жев но-
сти пре вео је: Пет угло ва Сер ге ја Ко ков ко на (из ве ло Ри јеч ко по зо ри ште 1985), На са мо 
са сви ма Алек сан дра гељ ма на (из ве ло зре ња нин ско по зо ри ште 1994), По след њи по се
ти лац Вал дле на До зор це ва. Ње го ве пре во де из бо ра из ру ске, со вјет ске и јер мен ске књи-
жев но сти за де цу об зна нио је ча со пис Де тињ ство (Но ви Сад) под на зи вом Ма шта ре ња 
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(1993), од но сно Са јер мен ских ли ва да (1998). Пре вео је и књи гу про зе за де цу Сер ге ја 
Се до ва Ма ле бај ке о љу ба ви (1996. и 2003).

Об ја вио је три књи ге пре во да из укра јин ске по е зи је: Ху чи Дње пар ши ро ки (пе сме 
Та ра са Шев чен ка, Ива на Фран ка и Јев ге на Ма ла њу ка, 1999), из бор из пе снич ког опу са 
Бо ри са Олиј ни ка Над стре хом ја блан (са Ђ. Лаћа ком, 2003) и из бор из ли ри ке Ива на 
Фран ка Пе сме (2007). С укра јин ског је зи ка пре вео је и ко ме ди ју Кар пен ка Ка ро га (пра во 
име Иван То би левич) Мар тин Бо ру ља.

ПРИ РЕ ЂИ ВАЧ КИ РАД

Лу ка Хај ду ко вић је при ре дио сле де ће књи ге: Бли же ве ли ком сун цу, из бор из опу са 
То до ра Ма ној ло ви ћа (са Т. Са ви ћем, 1968), Књи жев на реч у Зре ња ни ну 1944–1984 (са Б. 
Бо бо том и М. Ли ва дом, 1984), Ду шан Ва си љев: Ја ук на бре гу (из бор из ли ри ке, 2000), 
„Стра жи ло во“ Цр њан ског – пе сни ци (2003), Сло бо дан Ман дић: Ста ни ца по ље (из бор 
из про зе, 2003), Фло ри ка Ште фан: Лу да пти ца љу ба ви (из бор из љу бав не ли ри ке, 2005). 
При ре ђе на из да ња про пра тио је од го ва ра ју ћим по го во ри ма, од но сно бе ле шка ма.

РАД У ПО ЗО РИ ШНОМ МУ ЗЕ ЈУ ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Функ ци ју ди рек то ра По зо ри шног му зе ја Вој во ди не Хај ду ко вић је вр шио је да на ест 
го ди на (1990–2001), и сво јим ауто ри те том, струч но шћу и за ла га њем дао је не про це њи-
ви до при нос у раз ви ја њу му зе о ло шке де лат но сти ове уста но ве. Фонд Му зе ја кон ти ну-
и ра но се бо га тио гра ђом, а раз ви је ном и афир ма тив ном из ло жбе ном ак тив но шћу, као и 
три би на ма и на уч ним ску по ви ма по све ће ним на шим ис так ну тим по зо ри шни ци ма, уста-
но ва је ак тив но уче ство ва ла у на шој дру штве ној и кул тур ној јав но сти, увек оста вља ју-
ћи за па же не ре зул та те и ши ре ћи круг сво јих са рад ни ка и по што ва ла ца. Хај ду ко вић је, 
као ру ко во ди лац, ам би ци о зно и си сте ма тич но раз ви јао му зеј ску де лат ност, про ниц љи во 
пре по зна ју ћи мо гућ но сти за по кре та ње но вих ан га жма на. 

Та ко се и на пла ну из да вач ке де лат но сти Му зе ја на ста ви ло с об ја вљи ва њем до-
ку мен та ци о не пу бли ка ци је ал ма нах по зо ри шта Вој во ди не, а Хај ду ко вић је по кре нуо 
и но ву еди ци ју – „Ри зни цу“ – у окви ру ко је су об ја вље не дра ма тур шке рас пра ве Јо це 
Са ви ћа Дра ма и по зор ни ца (у при ре ђи вач ком по ду хва ту др Ду ша на Рња ка, 1996). По ред 
збор ни ка Ју би леј Ко сте триф ко ви ћа, књи га: О мул ти ме ди јал ном те а тру Ми ро сла ва 
Ра до њи ћа (1989), Но во сад ска по зо ри шна ре жи ја 1945–1974 Пе тра Мар ја но ви ћа (1991), 
ка та ло га из ло жби и дру гих пу бли ка ци ја, зна чај на су и мо но граф ска из да ња: Ду шан Жи
во тић „Мо је успо ме не“ (при пре дио Си ни ша Ја нић, 1992), Сте ван Ша ла јић (при ре дио 
Пе тар Мар ја но вић, 2001) и Ми ра Ба њац (при ре дио Зо ран Мак си мо вић, 2002). 

За вре ме Хај ду ко ви ће вог упра вља ња, Му зеј је уста но вио и ма ни фе ста ци је: Пор
трет по зо ри шног умет ни ка и Се ћа ња на по зо ри шног умет ни ка. Аутор је и из ло жби: 
„Са вре ме ни по зо ри шни пла кат у Вој во ди ни“ (1992) и „Ли ца по зо ри шних ства ра ла ца 
До бро сла ва Ули ћа“ (1996).

Из све га на ве де ног, ја сно је и зна но да је Хај ду ко ви ће во де ло ва ње на упра вљач кој 
по зи ци ји у По зо ри шном му зе ју Вој во ди не оста ви ло трај не вред но сти и да је ус по ста ви-
ло но ве стан дар де у те а тро ло шкој и му зе о ло шкој прак си на ше уста но ве. 
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Од 2004. био је члан ре дак ци је Вој во ђан ске сце не, ли ста за по зо ри шну кул ту ру 
Вој во ди не, био је ре цен зент мно гих Му зеј ских из да ња, члан Ру ске ре да ци је и са рад ник 
на шег на уч ног про јек та По зо ри шна кул ту ра на тлу Вој во ди не, и члан на ших ор га ни за-
ци о них од бо ра... 

Мр Лу ка Хај ду ко вић је по од ла ску у пен зи ју и да ље вред но и жи во пра тио де лат-
но сти на шег му зе ја, уче ство вао и по др жа вао на ше на по ре, пер ма нент но бо га тио фон до-
ве вред ном по зо ри шном гра ђом, као и вред ном и обим ном те а тро ло шком би бли о те ком, 
те смо у ње му сте кли до бро на мер ног и не про це њи во ко ри сног са вет ни ка, са у че сни ка, 
да ро дав ца – При ја те ља.

Му зеј је као из раз за хвал но сти, од књи га и му зе а ли ја ко је нам је по кло нио, уста-
но вио ле гат под име ном Лу ка Хај ду ко вић – то је за пра во ње гов ама нет бу ду ћим на ра-
шта ји ма. 

Умро је по сле ду ге и те шке бо ле сти у Но вом Са ду, 5. ок то бра 2010. го ди не, а са-
хра њен на град ском гро бљу у Но вом Са ду, 7. ок то бра 2010. го ди не. 

„На пу стио“ нас је пле ме ни ти, не се бич ни, скром ни и ти хи ко ле га Лу ка – до бри чо-
век, Лу ка Хај ду ко вић, ве ли ки кул тур ни пре га лац и по зо ри шник, ко ји је сво јим де ла њем 
оста вио не из бри сив траг у на шој кул ту ри!

Зо ран Мак си мо вић

UDC 78.072:929 Bezić J.

СЕЋАЊЕ НА АКАДЕМИКА ЈЕРКА БЕЗИЋА 
(1929−2010)

У За гре бу је 11. ја ну а ра 2010. го ди не, у 81. го ди ни жи во та, пре ми нуо ака де мик 
Јер ко Бе зић, ет но му зи ко лог и про фе сор уни вер зи те та, по знат и це њен у до ма ћој и свет-
ској на уч ној јав но сти као из у зе тан струч њак. Ро ђен је 1929. го ди не у Кра њу (Сло ве ни-
ја). Рат не го ди не (1941–1945) је про вео с ро ди те љи ма у За гре бу, као уче ник кла сич не 
гим на зи је и му зич ке шко ле (кла вир). На кон тро го ди шњег бо рав ка у За дру, где је 1948. 
ма ту ри рао, вра тио се у Сло ве ни ју. Исте го ди не је упи сао Прав ни фа кул тет у Љу бља ни 
и па ра лел но на ста вио да учи кла вир у Сред њој му зич кој шко ли при Ака де ми ји за глас-
бо. Под ути ца јем про фе со ра Ра до сла ва Хро ва ти на из Сред ње му зич ке шко ле, по ка зао је 
ве ли ку же љу и за ин те ре со ва ност, а ка сни је и по себ не афи ни те те, за ет но му зи ко ло шка 
ис тра жи ва ња. Са ти мом струч ња ка Ет но граф ског му зе ја из Љу бља не уче ство вао је та да 
на те рен ским ис тра жи ва њи ма у око ли ни Шен тви да (1950) и Ко ба ри да (1951). Ка ко је 
ње го во ин те ре со ва ње за му зи ку би ло знат но сна жни је, по за вр шет ку Сред ње му зич ке 
шко ле (1951) на пу стио је сту ди је пра ва и упи сао се на Му зи ко ло шки одјел Ака де ми је за 
глас бо. Да би про ши рио сво ја са зна ња и да би ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња мо гао да 
раз ви је, упи сао је сту ди је ет но ло ги је (1952). Пре ки нуо их је на че твр тој го ди ни. То ком 
сту ди ја ра дио је као хо но рар ни на став ник у му зич ким шко ла ма у Љу бља ни и од ла зио на 
кра ће сту диј ске бо рав ке у Ин сти ту ту за про у ча ва ње фол кло ра у Са ра је ву (1953. и 1954. 
го ди не) „ка ко би под мен тор ством проф. Цвјет ка Рихт ма на струч но на пре до вао у ет но-
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му зи ко ло ги ји“1. Сту ди је је за вр шио 1956. го ди не, ди плом ским ра дом glas ba v za dar skem 
gle da li šču v ob do bju Bac ho ve ga ab so lu ti zma. 

На кон од слу же ња вој ног ро ка (1957) ра дио је го ди ну да на као во лон тер, а од 1958. 
до 1964. го ди не као аси стент на Од се ку за ет но гра фи ју и му зич ки фол клор у Ин сти ту-
ту Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти у За дру. У овом пе ри о ду се пот пу но 
по све тио на уч но и стра жи вач ком ра ду. За те рен ска ис тра жи ва ња је увек ко ри стио маг-
не то фон, те је, та ко, сни мио дра го це ну му зич ко-фол клор ну гра ђу у обла сти „svje tov ne 
fol klor ne gla zbe“, као и „gla go lja ško pje va nje“ на за дар ским остр ви ма и у за ле ђу За дра2. 

Пре крет ни ца у Бе зи ће вом жи во ту би ла је пре се ље ње у За греб (1964), где је, на-
кон пен зи о ни са ња др Вин ка Жга не ца, пре у зео ет но му зи ко лош ке по сло ве у та да шњем 
Ин сти ту ту за на род ну умјет ност (да нас Ин сти тут за ет но ло ги ју и фол кло ри сти ку). Ту је 
по ста вио те мељ Од сје ка за фол клор ну гла збу и ујед но на ста вио сво је уса вр ша ва ње. На 
Уни вер зи те ту у Љу бља ни, под мен тор ством Дра го ти на Цвет ка, од бра нио је док тор ску 
ди сер та ци ју Raz voj i ob li ci gla go lja škog pje va nja u sje ver noj Dal ma ci ji (1970). За хва љу ју-
ћи си сте мат ском ра ду и ре ле вант ним на уч ним ре зул та ти ма, Бе зић је у овом Ин сти ту ту 
про шао сва зва ња до на уч ног са вет ни ка (1979). Одсјек за фолклорну глазбу во дио је од 
1968. до 1994. го ди не. Услед не до стат ка ка дро ва, пр вих де сет го ди на био је је ди ни ет но-
му зи ко лог у овој ин сти ту ци ји. Све стан те чи ње ни це, ра дио је и као про фе сор ет но му-
зи ко ло шких пред ме та на Му зич кој ака де ми ји Све у чи ли шта у За гре бу, где је под ње го-
вим мен тор ством ди пло ми ра ло ви ше сту де на та. Њи хо вим за по шља ва њем у Ин сти ту ту, 
офор мио је ис тра жи вач ки тим од ше сто ро ет но му зи ко ло га3.

Ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња Јер ка Бе зи ћа у пе ри о ду 60-их и 70-их го ди на XX 
ве ка би ла су, углав ном, усме ре на на из у ча ва ња, за шти ту и вред но ва ње фол клор не му-
зи ке у Сињ ској Кра ји ни, на ото ци ма Хва ру, Бра чу и Зла ри ну, у око ли ни До ње Сту би це 
у По же шкој ко тли ни, али и ван Хр ват ске: у аустриј ском гра ди шћу и у око ли ни Бра ти-
сла ве у Сло вач кој. Ре зул та ти ње го вог ра да на на ве де ним ло ка ци ја ма огле да ју се у ви ше 
мо но граф ских сту ди ја, ра све тља ва њу про це са кон ти ну и те та, ме ђу соб них ути ца ја и ин-
тер ак ци је ста ри је и но ви је тра ди ци је, али и про ши ре ња пред ме та ет но му зи ко ло ги је. Од 
по чет ка свог на уч но и стра жи вач ког ра да са ра ђи вао је са струч ња ци ма из Хр ват ске и дру-
гих ре пу бли ка бив ше Ју го сла ви је у окви ру ра зних удру же ња: Хр ват ско дру штво фол-
кло ри ста (члан од 1955; на ду жно сти пред сед ни ка 1968–1972. и 1982–1983), ко је је до 
1991. де ло ва ло уну тар Са ве за удру же ња фол кло ри ста Ју го сла ви је; Хр ват ско ет но ло шко 
дру штво (од 1970), Хр ват ско му зи ко ло шко дру штво (од 1970). Ре зул та те на уч них ис тра-
жи ва ња са оп штио је на мно го број ним кон гре си ма у зе мљи и ино стран ству. Од 1965. го-
ди не са ра ђи вао је са Сту диј ском гру пом за ана ли зу и си сте ма ти за ци ју фол клор не му зи ке 
Ме ђу на род ног са ве та за тра ди ци о нал ну му зи ку (In ter na ti o nal Co un cil for Tra di ti o nal Mu-
sic), а за тим и са Сту диј ском гру пом за ис тра жи ва ње исто риј ских из во ра тра ди ци о нал не 
му зи ке (та ко ђе ICTM-a). Са ко ле га ма из ино стран ства са ра ђи вао је ка ко по сред ством 
Ме ђу на род ног са ве та за тра ди ци о нал ну му зи ку та ко и у окви ру Европ ског се ми на ра 
ет но му зи ко ло га (од 1985. го ди не). Ор га ни зо вао је ви ше на ци о нал них и ме ђу на род них 

1  Na i la Ce ri ba šić, Gro zda na Ma ro še vić (ur.), gla zba, fol klor i kul tu ra, Sve ća ni zbor nik za Jer ka 
Be zi ća, Za greb 1999, 393. 

2  Исто. 
3  Ви ше о то ме ви ди: Исто, 393–400.
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на уч них ску по ва: скуп Сту диј ске гру пе за исто риј ске из во ре (Ме ду лин, 1979), на уч ни 
ску по ву Фра њи Кса ве ру Ку ха чу (За греб, 1984), глазбено стваралаштво народности (на-
родних мањина) и етничких група (Загреб, 1985) о Вин ку Жга не цу (Ча ко вец, 1990). 
На по љу апли ка тив не ет но му зи ко ло ги је ис ти ца ла се његовa дугогодишњa сарадњa са 
чу ве ном Ме ђу на род ном смо тром фол кло ра у За гре бу, у окви ру ко је је одр жао низ пре-
да ва ња и осми слио низ кон це ра та тра ди ци о нал не му зи ке, као што су: „Вечер фолклорне 
инструменталне глазбе“ (1972), „Банија пјева и свира“ (1983), „Наши музикаши“ – По-
купско (1984), „Црквене пучке попијевке Загребачке надбискупије“ (1994). Зна чај но је 
и ње го во ду го го ди шње ан га жо ва ње у жи ри ји ма ра зних фе сти ва ла: „Фестивал далма-
тинских клапа у Омишу“ (с ма њим пре ки ди ма од 1974. до 1998), смо тра „Међумурске 
попевке“ у Недолишћу (с ма њим пре ки ди ма од 1979). 

Бе зи ћев пе да го шки рад на Од сје ку за му зи ко ло ги ју Му зич ке ака де ми је Све у чи ли-
шта у За гре бу био је зна ча јан и по то ме што је у овој уста но ви во дио по сле ди плом ске 
сту ди је ет но му зи ко ло ги је. Та ко је под ње го вим мен тор ством ма ги стри ра ло осмо ро ет-
но му зи ко ло га и ста са ло исто то ли ко док то ра на у ка. Ви ше пу та био је мен тор ма ги стран-
ди ма и док то ран ди ма фа кул те та на Уни вер зи те ту у Ско пљу, Са ра је ву и Љу бља ни, те 
го сту ју ћи ру ко во ди лац по сле ди плом ских сту ди ја ет но му зи ко ло ги је (1974/1975. го ди не) 
на Du qu e sne Uni ver sity u Pittsbur gu (Пен сил ва ни ја, САД). Пре да вао је и Осно ве на род-
не гла збе Ју жних Сло ве на на Ка те дри за ет но ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у За гре бу 
(1986–1993).

Са ра ђи вао је са Ма ти цом срп ском као аутор и ре цен зент. 
На осно ву из у зет них ре зул та та на по љу на уч ног, пе да го шког и кул тур ног ра да, др 

Јер ко Бе зић је 1980. го ди не иза бран за чла на са рад ни ка Ју го сла вен ске ака де ми је зна-
но сти и умјет но сти (да нас Хр ват ска ака де ми ја зна но сти и умјет но сти), да би 1988. био 
иза бран за ван ред ног, а 1991. го ди не и за ре дов ног чла на ове углед не ин сти ту ци је. Се-
кре тар ње ног Раз ре да за гла збе ну умјет ност и му зи ко ло ги ју био је од 1997. до 2003. 
го ди не. У окви ру ове ин сти ту ци је, са ра ђи вао је као аутор и на ва жном про јек ту ком па-
ра тив не исто ри је Хр ват ске и Евро пе под на зи вом Кул ту ра, зна ност и умјет ност. 

Мно ги му зи ко ло зи, ет но му зи ко ло зи, ет но ло зи и ет но ко ре о ло зи из Хр ват ске, са 
про сто ра бив ше Ју го сла ви је и из ино стран ства, пам те Јер ка Бе зи ћа као чо ве ка пу ног 
иде ја и оп ти ми зма ко је је пре но сио и на дру ге, а на ро чи то на мла де ис тра жи ва че. Као 
ду го го ди шњи пред се да ва ју ћи Сек ци је за ет но му зи ко ло ги ју и ет но ко ре о ло ги ју Са ве за 
удру же ња фол кло ри ста Ју го сла ви је био је пред у сре тљив, стр пљив и де ли ка тан са уче-
сни ци ма ње них кон гре са (до 1991. го ди не, ка да је по след њи пут одр жан кон грес на 
Пли твич ким је зе ри ма). Кр чио је ста зе, отва рао пер спек ти ве и оста вио не из бри сив траг 
као је дан од из у зет но по што ва них, углед них и оми ље них струч ња ка ме ђу ет но му зи ко ло-
зи ма ју го и сточ не Евро пе. Сви ми ко ји смо га по зна ва ли, во ле ли и ко ји смо има ли при ли-
ку да са њим са ра ђу је мо, са чу ва ће мо у се ћа њу ње го ву исти но љу би вост, до бро ду шност, 
чо веч ност и пле ме ни тост.

Ни це Фра ци ле
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РЕЧ НА КОМЕМОРАЦИЈИ ДУШАНУ РАДИЋУ 
(1929–2010)

одр жа ној 28. апри ла 2010. у Све ча ној са ли СА НУ

Уве рен у вред ност свог опу са, Ду шан Ра дић је соп стве но ме сто у срп ској му зи ци 
јед ном упо ре дио с по ло жа јем Си бе ли ју са у фин ској, Нил се на у дан ској, Ме си ја на у фран-
цу ској, Брит на у ен гле ској и Шо ста ко ви ча у ру ској му зи ци.1  Ви део је та ко се бе у јед ном 
дру штву не на ро чи то бли ских ду хов них срод ни ка, али не ма сум ње да сва ки од на ве де них 
ком по зи то ра мо же да се сма тра ре пре зен та тив ним за дух и ства ра лач ке те жње му зи ке ХХ 
ве ка у сво јој зе мљи. Нео спор но је да је и опус Ду ша на Ра ди ћа у мно гим аспек ти ма ти пи-
чан за срп ску му зи ку дру ге по ло ви не про шлог ве ка. Не ми сли се притом, на рав но, са мо 
на чи ње ни цу да у број ним (не и свим) Ра ди ће вим де ли ма, има ин то на ци ја и бо ја ко је ди-
рект но упу ћу ју на срп ско на ци о нал но по ре кло, оства ре них на на чин ко ји ко ре спон ди ра са 
не ким бит ним ком по зи ци о ним тен ден ци ја ма у окви ру мо дер ни зма. Ме ђу тим, ни је са мо 
мо дер ни стич ки сен зи би ли тет у при сту пу фол клор ним мо ти ви ма оно што у опу су Ду ша на 
Ра ди ћа упу ћу је на ње го ву спе ци фич ност у ме ђу на род ним окви ри ма. То су сва ка ко и те ме 
ко је су га на дах њи ва ле – на гла си мо: у јед ном де лу ње го вог опу са – те ме из срп ске исто-
ри је, по сре до ва не по ет ским ту ма че њем Вас ка По пе. За и ста, кан та те Ће ле ку ла и Ус прав на 
зе мља, уз бу дљи ве ево ка ци је стра да ња на шег на ро да кроз ве ко ве, али и бли ста ва све до чан-
ства ње го вих ду хов них успо на, мо гу да на ре ле ван тан на чин ре пре зен ту ју јед но од ли ца 
срп ске му зи ке по сле 1945 – оно ко је је усред сре ђе но на но ва ту ма че ња и пре и спи ти ва ња 
на ци о нал ног иден ти те та, и то у вре ме ну не на кло ње ном та квим те жња ма. Кан та та Ће ле 
ку ла (1957) – „еп ско ви ђе ње“ бит ке на Че гру (1809), упе ча тљи ва је и по тре сна му зич ка 
тран спо зи ци ја исто и ме ног ци клу са Вас ка По пе. Пе сни ко ве ори ги нал не ме та фо ре и ком-
при мо ва ни из раз по кре ну ли су ком по зи то ро ву ма шту да ин ди ви ду ал ним при сту пом про-
бра ним сред стви ма му зич ког из ра за из тре зо ра ХХ ве ка, пр вен стве но нео кла си ци стич-
ким, кре и ра упе ча тљи ве му зич ке при зо ре ис пу ње не оча ја њем, пр ко сом и на ри ца њем. У 
ка мер ној кан та ти Ус прав на зе мља (1964) Ра дић је по но во био окре нут срп ској про шло сти, 
овог пу та сред њем ве ку, и по но во је по кре тач би ла По пи на по е зи ја, са да она из збир ке 
Ку ћа на сред дру ма. Овај свој „пи је ти стич ки ход има ги нар ним про сто ри ма дав них, за бо ра-
вље них вре ме на“2  ком по зи тор је об ли ко вао као сло же ну че тво ро дел ну кан та ту апарт них 
бо ја у ко јој су успе шно об је ди ње ни ра зно вр сни ма те ри ја ли, ме ђу ко ји ма је и Ни ња си ли, 
цр кве ни на пев из Хv ве ка кир Сте фа на Ср би на.

У по ре ђе њу са Спи ском, де лом ко јим је Ду шан Ра дић буч но сту пио на срп ску му-
зич ку сце ну де се так го ди на ра ни је, Ус прав на зе мља је би ла са мо „уме ре но мо дер на“, и 
то у вре ме по ја ча ног ин те ре со ва ња не ко ли ци не срп ских ком по зи то ра исте ге не ра ци је за 
уче ство ва њем у то ко ви ма аван гар де. Ра дић је још као сту дент, 1952, ком по но вао Спи сак 
за глас и кла вир, док је три го ди не ка сни је на пи сао вер зи ју за ка мер ни са став. Већ по ма ло 

1  Ми лош Јев тић, Свет му зи ке. Раз го во ри са Ду ша ном Ра ди ћем, Бе о град ска књи га и Кеј, 
Ва ље во 2003, 98.

2  Ду шан Ра дић, Спи сак ком по зи ци ја и ко мен та ри, са мо стал но из да ње, ша пи ро гра фи са но.
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ми то ло ги зо ван у на шој му зич кој сре ди ни, кон церт на ко јем је Спи сак пре ми јер но из ве ден 
одр жан је 17. мар та 1954. За јед но с Ен ри ком Јо си фом, та ко ђе сту ден том у кла си Ми лен ка 
Жив ко ви ћа, Ду шан Ра дић је при пре мио овај кон церт као „син те тич но умет нич ко де ло“, у 
ко ме су уско по ве за ни му зи ка, реч и сли ка. На и ме, на про гра му кон цер та од штам па ни су 
про зни тек сто ви Вас ка По пе и Ми о дра га Па вло ви ћа, а ре про ду ко ван је и је дан цр теж Ма-
рија Ма ска ре ли ја. Не ма по тре бе да се ов де освр ће мо на то ли ко по зна ту по ле ми ку ко ју је 
овај кон церт иза звао, па за то са мо под се ти мо на ре чи ти на слов члан ка јед ног од уче сни ка 
по ле ми ке, Па вла Сте фа но ви ћа: Два се ва му ње у на шој му зич кој жа бо кре чи ни.

Ре а гу ју ћи на По пин ла пи дар ни, у осно ви над ре а ли стич ки из раз, Ра дић је у Спи
ску при ме нио еко но ми чан, ре дук ци о ни стич ки по сту пак у свим еле мен ти ма ком по зи ци је 
осим у рит му, док је во кал не де о ни це тре ти рао на ин стру мен та лан на чин. Ком по ну ју ћи 
ово де ло, Ра дић је био под очи глед ним ути ца јем Стра вин ског, али ње го во оства ре ње 
ипак по ка зу је нео че ки ва ну зре лост и ве шти ну. 

Мо же мо се за пи та ти шта је мла дог ком по зи то ра при пре ми ло за та ко нео би чан и 
за па жен по че так ка ри је ре? Ро ђен у Сом бо ру, 10. апри ла 1929, у род ном гра ду је за вр шио 
основ ну шко лу и два раз ре да гим на зи је. Упо ре до је по ха ђао му зич ку шко лу Срп ског 
цр кве ног пе вач ког дру штва. По чет ком ра та 1941, под при ти ском оку па ци о них вла сти, 
по ро ди ца се пре се ли ла у Бе о град, па је Ра дић на ста вио шко ло ва ње у Дру гој му шкој 
гим на зи ји и у Му зич кој шко ли „Стан ко вић“. Ком по зи ци ју је сту ди рао на бе о град ској 
Му зич кој ака де ми ји у кла си Ми лен ка Жив ко ви ћа, а ди пло ми рао је 1954. Ра но за па жен у 
му зич кој јав но сти, до био је при ли ку да се уса вр ша ва у ино стран ству, код Да ри јуса Ми-
јоа и Оли вјеа Ме си ја на у Па ри зу (1957/58). У де це ни ји 1960–70. био је на ви ше кра ћих 
сту диј ских бо ра ва ка у ино стран ству: два пу та у Вар ша ви и по је дан пут у Ри му, не ко ли ко 
гра до ва Со вјет ског Са ве за, Па ри зу и Лон до ну.

Не ти пич но за на ше усло ве, жи вео је у ста ту су сло бод ног умет ни ка до 1979. (зна-
чи, до сво је 50. го ди не), а за тим је до био при ли ку да бу де про фе сор ком по зи ци је на 
но во сад ској Ака де ми ји умет но сти. го ди не 1972, као до ста млад, иза бран је за до пи сног 
чла на СА НУ, а ре до ван члан је по стао 1983. Ње го ва де ла су из во ђе на на зна чај ним ме-
ђу на род ним фе сти ва ли ма са вре ме не му зи ке, а по себ но је ин те ре сант но да је ње гов сту-
дент ски рад Спи сак био по слат на ме ђу на род ни фе сти вал са вре ме не му зи ке у Сток холм 
1956, као и то да је за исто де ло до био на гра ду Са ве за ком по зи то ра Ју го сла ви је 1954. То 
је би ла пр во у ни зу зна чај них при зна ња ко ја је до био.

Ка ри је ра Ду ша на Ра ди ћа до би ла је но ва обе леж ја то ком ше зде се тих го ди на. Иако 
је био за сту пљен на пр вим би је на ли ма са вре ме не му зи ке у За гре бу (1961, 1963), на ко-
ји ма је мо гао из пр ве ру ке да се упу ти у нај но ви је то ко ве аван гард не му зи ке – а то је, 
уоста лом, мо гао и ра ни је, то ком бо ра ва ка у зна чај ним европ ским му зич ким цен три ма 
– мо гло се уочи ти да се он, за раз ли ку од не ких дру гих сво јих ко ле га исте ге не ра ци је, 
ни је укљу чио у нај но ви је тен ден ци је. По сле рат на дарм штат ска аван гар да, па ни пољ ска 
шко ла, ни Ли ге ти, очи глед но му ни су би ли убе дљи ви ком по зи ци о но-есте тич ки ослон ци 
за соп стве но но во ства ра ње. Осим то га, то ком ше зде се тих го ди на Ра дић је био пре  оку-
пи ран пи са њем филм ске му зи ке. „Ве зан уго во ри ма, при ти снут ро ко ви ма“ (ка ко сам ка-
же3), та да је ком по но вао му зи ку за 20-ак крат ко ме тра жних фил мо ва и 15-ак ду го ме тра-
жних, ме ђу ко ји ма и за хо ли вуд ске фил мо ве Ду ги бро до ви и Џин гискан.

3  Милош Јев тић, Нав. де ло, 26.
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Као сво је вр сни ства ра лач ки ре зи ме Ра ди ће вих су о ча ва ња са та ко ра зно ли ким сфе-
ра ма ка кве су аван гард на и филм ска му зи ка то ком ше зде се тих го ди на, по чет ком сле де ће 
де це ни је на ста ла су де ла ко ја све до че о ком по зи то ро вом нео ду ста ја њу од тра ди ци о нал-
не кон цеп ци је му зи ке (на при мер у ци клу су сим фо ниј ских по е ма /ка сни је их је пре и-
ме но вао у ко ре о граф ске/ Из мо је зе мље и у кан та ти Ву ко ва Ср би ја), с јед не стра не, док 
је с дру ге стра не ство рио хи пер сло же но це ло ве чер ње де ло Ора то рио про фа но (пре ма 
тек сту Бо ре Ћо си ћа) за огро ман из во ђач ки са став, ком по зи ци ју ко ја је за ми шље на као 
са гле да ва ње ха о тич но сти са вре ме ног све та и као та ква укљу чи ла раз ли чи те тех ни ке ко-
ла жа аван гард них по сту па ка, вр ло ве што и ма што ви то при ме ње них.

Не у мо ран ства ра лац, Ду шан Ра дић је докра ја жи во та вред но упот пу ња вао и пре-
ра ђи вао свој опус. Пред ста вља ло је из не на ђе ње ка да је у јед ном ин тер вјуу 2002. го-
ди не4 спо ме нуо да је аутор чак 9 сим фо ни ја. Ра ди се за пра во о то ме да је, уочив ши 
да ње го ве кан та те са др же до ста чи сто сим фо ниј ске раз ра де, од лу чио да их пре ра ди у 
ин стру мен тал не об ли ке бли ске сим фо ниј ским. За нас је по себ но ин те ре сант но то што 
је, по но во се ба ве ћи овим сво јим де ли ма, у њи ма уочио раз ли чи те ути ца је ко ји ма је био 
из ло жен док их је ства рао, та ко да је од лу чио да сва ко ме до да по све ту у знак сво је вр сне 
за хвал но сти. Та ко је Пр ву по све тио Шо ста ко ви чу, Дру гу Ми јоу, Тре ћу свом про фе со ру 
Ми лен ку Жив ко ви ћу, Осму Кеј џу, Де ве ту Ме си ја ну. До дај мо, ме ђу тим, да је Ра дић у ве-
ро ват но по след њем спи ску сво јих де ла (об ја вље ном у књи зи тра го ви бал кан ске вр ле ти, 
2007), на вео са мо Sin fo ni ju se re nu (по све ће ну Шо ста ко ви чу, 1964–67) као оп.19, и Sin fo
ni ju ete reu (ком по но ва ну као омаж Ме си ја ну, 1953–1987), као оп. 28.

Ком по зи ци је Ду ша на Ра ди ћа, пре по зна тљи ве лич не но те, мо гу се са гле да ва ти у 
окви ру нео кла си ци зма, и то у ра зним ви до ви ма ње го вог ис по ља ва ња. У по чет ку оштар 
и ре зак, Ра ди ћев хар мон ски је зик је то ком вре ме на по при мио пре те жно мо дал не атри бу-
те, док је ме ло ди ја увек би ла но си лац му зич ког раз во ја, спон та на, све жа и ра зно вр сна. 
Те жио је кла си ци стич кој фор мал ној урав но те же но сти свих ком по зи ци о них еле ме на та, 
ужи ва ју ћи у ор га ни за ци ји ра зно вр сног ма те ри ја ла, по себ но у нео че ки ва ним обр ти ма. 
На исти на чин је об ли ко вао и сво је ли ков не ко ла же, те же ћи да при зо ри бу ду уре ђе ни 
по асо ци ја тив ној бли ско сти. По зна то је и да је Ра дић пра вио „из ле те“ (ка ко је он то на-
зи вао) у под руч ја по е зи је и фо то гра фи је, а о ши ри ни ње го вих ин те ре со ва ња све до чи, 
из ме ђу оста лог, ње гов „збор ник ве ков них ма шта ри ја“ У сен ци Хер ме са, ко лаж од ло ма ка 
и це ло ви тих тек сто ва нај ра зли чи ти јег по ре кла, а ан то ло гиј ске вред но сти.

Нажа лост, Ду шан Ра дић ни је до жи вео из во ђе ње свих сво јих де ла. По себ но је не го-
до вао што ни је ви део на сце ни Смрт Мај ке Ју го ви ћа, до жи вља ва ва ју ћи то као „не прав ду 
пре ма свом жи вот ном де лу“.5 Ипак, ду бо ко је ве ро вао да ће сва ње го ва оства ре ња јед ног 
да на на ћи пут до слу ша ла ца и у том сми слу је го во рио: „Знам да се мо ра умре ти – да 
би се жи ве ло! Та ко уче ми то ло шке при че це лог све та – Ози рис, Фе никс и дру ге.“6 Чвр-
сто смо убе ђе ни да ће се то оства ри ти, као и да ће мно га де ла из опу са Ду ша на Ра ди ћа 
оста ти угра ђе на у тра ди ци ју срп ске умет нич ке му зи ке, и бар не ким сво јим кра ком би ти 
за слу же но при сут на и на ме ђу на род ној му зич кој сце ни.

Ме ли та Ми лин

4  Исто, 101.
5  Исто, 90.
6  Исто, 89.
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Жевуски, Хенрик (Henryk Rzewuski) 107
Жежељ, Мери 145
Жеромски, Стефан (Stefan Żeromski) 108
Живковић, Миленко 133, 144, 149, 151, 

220, 221
– Мирјана 164

Животић, Душан 98
– Олга 99

Жигон, Стево 38, 58
Жутић, Милош 203, 204
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Јароцки, Јежи (Jerzy Jarocki) 110
Јасјењски, Бруно (Bruno Jasieński) 108
Јевтић, Милош 219, 220
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Јурандот, Јержи (Йежи Юрандот) 108
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Клајн, Хуго 44
Клата, Јан (Jan Klata) 105, 111, 113
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ский) 38, 47, 54, 98
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– Влада 161, 203

– Јован 43
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Рњак, Душан 215
Робинсон, Џенефер (Jenefer Robin son) 

12, 24
Родченко, Александар Михајлович (Алек- 
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Томашевић, Катарина 153–164
Томашевски, Борис Викторович (Бо рис 
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Тошић, Милан 98

–  Славка 99
Траиловић, Мира 203
Трењов, Константин Андрејевич (Кон-

стантин Андреевич Тренёв) 43
Трифковић, Коста 167
Тургењев, Иван Сергејевич (Иван Сер-

геевич Тургенев) 54
Тутњевић, Станиша 135

Ћеплак 111
Ћирилов, Јован 202
Ћосић, Бора 221

Улмански, Рената 98
Успенски, Ениса 68
Утјешеновић, Огњеслав 158

Фелан, Пеги (Peggy Phelan) 190
Фелеки, Миклош (Feleky Miklós) 124
Фелфелди, Ласло (Felföldi Lászlo) 208

Ферари, Рахела 97
Фербер, Една (Edna Ferber) 32, 47
Фердинанд, цар 125
Финци, Ели 40, 41, 42, 43, 44
Флобер, гистав (Gustav Flaubert) 93, 

102, 103
Флоцингер, Рудолф (Rudolf Flotzin ger) 

162
Фо, Дарио (Dario Fo) 106
Фонвизин, Денис Иванович (Денис Ива-

нович Фонвизин) 84
Фостер, Хал (Hal Foster) 185, 186, 187, 

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
196

Франкo, Иван (Ìvan Franko) 215
Франковић, Дубравка 162
Франц Јозеф I, цар 181
Фрациле, Нице 216–218
Фредро, Александер (Aleksander Fredro) 

107
Фриш, Макс (Max Frisch) 51
Фројд, Сигмунд (Sigmund Freud) 186, 

187, 189, 191, 196

Хаба, Алојз (Alois Hába) 139, 140, 151
Хабзбурзи, династија 115, 131
Хајдн, Франц Јозеф (Franz Joseph Haydn) 

181
Хајдуковић, Лука 213–216
Хајек, Емил 145
Хајнсе (Heinse) 179
Хаклик, Владимир (vladimir Haklik) 115, 

117, 118, 120, 121, 123
Хаксли, Олдос (Aldous Huxley) 148
Ханслик, Едуард (Eduard Hanslick) 179
Ханушкјевич, Адам (Adam Hanusz ki-

ewicz) 110
Хатен, Роберт (Robert Hatten) 207
Хејден-Ринш, Верена фон (verena von 

Heyden-Rynsch) 180
Хелман, Лилијан (Lillian Hellman) 47
Херцог, Иштван 37
Хинг, Андреј 38
Хиндемит, Пол (Paul Hindemith) 137
Хонегер, Артур (Arthur Honegger) 137, 

144, 145
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Христић, Јован 66, 69, 74, 79
–  Стеван 149

Хроватина, Радослав 216

Цанкар, Иван 32, 37, 39
Цвајг, Стефан (Stefan Zweig) 34
Цветко, Драготин 145, 161, 162, 217
Церибашић, Наила 217

Чајкановић, Веселин 72
Чаленић, Дара 204
Чапек, Карел (Karel čapeк) 97
Черепњин, Александар Николајевич 

(Александр Николаевич Черепнин) 
138

Чехов, Антон Павлович (Антон Павло-
вич Чехов) 32, 39, 43, 53, 88, 97, 98, 
108

Чехович 108
Чижевски, Кшиштоф (Krzysztof Czy-

żew ski) 108
Чиплић, Богдан 96
Чолић, Драгутин 139, 144, 147
Чолић Биљановски, Драгана 199–202

Џексон, Питер (Peter Jackson) 10
Џонс, Џаспер (Jasper Jones) 188

Шајна, Јузеф (Józef Szajna) 109
Шалајић, Стеван 99
Шантић, Алекса 159
Шањавски, Јежи (Jerzy Szaniawski) 108
Шафранек-Кавић, Лујо 136
Шваб, Вернер (Werner Schwab) 111
Шваркин, Василије 32, 38

Шварц, Рикард 133, 135, 136, 137, 138, 
142, 144, 146, 147, 148, 151

Шеаде, Жорж (Georges Sheade) 54
Шевченко, Тарас григорович (Тарас гри-

горович Шевченко) 215
Шекспир, Вилијам (William Shake spe-

are) 47, 50, 53, 157, 179
Шенберг, Арнолд (Arnold Schönberg) 

137, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151
Шилер, Леон (Leon Schiller) 109

–  Фридрих (Friedrich Schiller) 66
Широла, Божидар 136, 144
Шкотак 111
Шкроуп, Франтишек Јан (František Jan 

Škroup) 121
Шлезингер, Јосиф 123
Шо, Џорџ Бернард (George Bernard Shaw) 

31, 32, 47, 50
Шоваговић, Фабијан 47
Шор, Хауард Лесли (Howаrd Leslie 

Shore) 10, 11, 13, 18, 24
Шостакович, Дмитриј Дмитријевич 

(Дми трий Дмитриевич Шостако-
ович) 219, 221

Шошић, Давор 47
Штефан, Флорика 215
Штраус, Едуард (Eduard Strauss) 115

– Јохан (млађи, син) (Johann Stra uss) 
115–131

–  Јохан (Johann Strauss) 117
–  Рихард (Richard Strauss) 137, 180, 
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Шукуљевић Марковић, Ксенија 27–64
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