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Mилена Ле ско вац*

ДРА МА ТУР ШКЕ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ  
БО РИ ВО ЈА ХА НА У СКЕ НА ТЕК СТУ  

ТРАК ТАТ О СЛУ ШКИ ЊА МА БОГ ДА НА ЧИ ПЛИ ЋА

Ре ди тељ Бо ри во је Ха на у ска (1915–1968) у Срп ском на род ном по зо ри шту 
ре жи рао је три де сет пред ста ва. Ње го ва прет по след ња ре жи ја би ла је пред-
ста ва Трак тат о слу шки ња ма, по тек сту Бог да на Чи пли ћа, ко ја је пре ми-
јер но из ве де на 8. но вем бра 1966. го ди не. Украт ко, то је при ча о мла дим 
Ма ђа ри ца ма из се ла Шу шањ код Бе че ја ко је од ла зе да слу же у бо га ти јим 
ку ћа ма у Бе че ју, као и о до живљаји ма ко ји их пра те. При чу о сво јим слу жав-
ка ма при ча Го спо ђа, углед на да ма ко ја је не ка да би ла по што ва на, а да нас 
иза зи ва и под смех у ко јем се пре по зна је ту га, али не и зло ба.

Ха на у ска је, по ред ре жи је, и дра ма тур шки об ра дио Чи пли ћев текст. 
Са чу ва но је не ко ли ко Чи пли ће вих пи са ма из пре пи ске во ђе не из ме ђу Бо ре 
Ха на у ске и Бог да на Чи пли ћа, ко ја све до че Ха на у ски не ин тер вен ци је на тек-
сту, уз Чи пли ће ва одо бра ва ња, су ге сти је и са ве те. Ка ко не ма мо и Ха на у ски-
на пи сма са мим тим не ма мо пот пун увид у Ха на у ски не пред ло ге.

Та ко у пр вом пи сму ко је се од но си на овај ко мад, да ти ра ним 2. ју на 1966, 
са зна је мо да је Ха на у ска хтео да се рад ња ко ма да од ви ја у во зу јер Чи плић 
пи ше:

Дра ги Бо ро!
При мио сам да нас тво је пи смо (за јед но са Пи смом „Слу шки ња”). Од мах 

сам све де таљ но пре гле дао и упо ре дио. Ми слим да су ови тво ји пред ло зи 
уме сни и до бри. Је ди но ми је не под но шљив об лик мо но ло га Го спо ђе, на и ме 
ни ка ко не же лим да се то до га ђа у во зу, из вр ло про стих раз ло га: Јо ван 
Ко њо вић има дра ма ти за ци ју „Крај ца ро ве со на те”, ко ја је и при ка зи ва на у 
Н. Са ду, у ко јој глав но ли це при ча до га ђа је свом са го вор ни ку у во зу. На стра ну 
што је то би ло рђа во на мон ти ра но, за ми сли да ме оп ту же да сам пла ги рао 

* Српско народно позориште, Нови Сад.
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Ба ту! Тре ба на ћи дру ги на чин. Ја сам за ми шљао то та ко да Го спо ђа др жи 
то у об ли ку ви со ко струч ног пре да ва ња, као кфа ли фи ко ва ни струч њак са 
ка те дре на род ног уни вер зи те та, да кле са го вор ни це, са ко је се она, кад је 
по треб но – про сто – уме ша у рад њу на по зор ни ци, а кад не тре ба, вра ћа се 
за го вор ни цу и (ре ци мо у мра ку) пра ти ток пред ста ве, док опет на њу не 
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до ђе ред да глу ми на сце ни. Али ту је те шко ћа у то ме, што се то не сла же 
са тво јом кон цеп ци јом о про ме на ма на Го спо ђи то ком (исто риј ских) сце на. 
Ме ђу тим ми слим да тре ба фик си ра ти је дан лик Го спо ђе ко ји мо же сва ки 
пут из и ћи и на го вор ни цу и на сце ну, јер она је Го спо ђа увек иста, то ком це
лог јед ног ве ка у ства ри исто риј скодру штве но гле да ју ћи. А она не пла че са 
слу жав ком што је мла да и не ис ку сна, већ за то што је то не што сен ти мен
тал но и што го ди та ко што. А она слу жав ка по сле ра та не ди же ша мли цу 
на њу за то што је го спо ђа ста ра, већ за то што је у Бе че ју на род већ про шао 
не дав но кроз јед ну ре во лу ци ју, и што ће још јед ну ди ћи. Из тог све га ви диш 
да ни су по треб не про ме не ли ка Го спо ђе, већ да она бу де баш увек иста, 
јед на иста веч на. А то не сме та да сце не иду „исто риј ски” ка ко ти же лиш. 
На рав но, не мо ра да се оства ри мо ја иде ја о го вор ни ци и пре да ва њу (трак
тат је – рас пра ва), али то је јед на евен ту ал на мо гућ ност. Али воз – мо лим 
те – Бо ро, ни ка ко! Сва скра ће ња одо бра вам. И про ме не ме ста сце не.1

У истом пи сму, Чи плић пред ла же и ре ше ње ка ко пот пи са ти ау то ре:

Дра ги Бо ро, ви дим оно за адап та ци ју – Ти, Вла да и ја! Слу шај, ја ми слим 
да не тре ба та ко. Вла да је ту са мо до не кле са вет ник, ти си на рав но – ре
ди тељ, и на рав но – го спо дар пред ста ве. Као што ви диш, ја се не ме шам у 
тво је по сло ве (за воз мо лим са мо да не бу де). А текст је мој. (...) За то ми слим 
тре ба ова ко да бу де: 

Бог дан Чи плић 
„Трак тат о слу шки ња ма”
ко мад у 2 де ла
ре ди тељ 
Бо ра Ха на у ска
Кон сул тант
Вла да По по вић
По што сам ја и пи сац књи ге (про зе) и дра ма ти зер, имам пра ва да сво ју 

лич ну дра ма ти за ци ју на зо вем ко ма дом. (Мој) ре ди тељ мог тек ста је сам по 
се би адап та тор за сце ну.2

Ха на у ска је по слу шао Чи пли ћа и ни је да ље ин си сти рао да се рад ња од-
ви ја у во зу, а на пла ка ту су пот пи са ни:

„Бог дан Чи плић 
ТРАК ТАТ О СЛУ ШКИ ЊА МА 
игра у два де ла у ре чи, сли ци и пе сми
Ре жи ја и ре жиј ска об ра да Бо ра Ха на у ска”,
док Вла да По по вић ни је на ве ден. 
1 Бог дан Чи плић, пи смо из за о став шти не Бо ре Ха на у ске, 2. ју на 1966, стр. 1–2, не ин вен-

та ри са но, По зо ри шни му зеј Вој во ди не.
2 Исто, стр. 3.



Из дру гог Чи пли ће вог пи сма са зна је мо да је Ха на у ска хтео да из ба ци 
уло гу слу шки ње Илон ке:

Дра ги Бо ро, ја сам ипак збу њен на шим да на шњим раз го во ром: Ни ма ње, 
ни ви ше не го от па де – Илон ка! То је за ме не као кад би сли кар бри сао на 
пор тре ту – ре ци мо – ле ву ру ку! Не мо гу да за ми слим „Трак тат” без тог 
по гла вља. (...) Ја не мо гу без тог по гла вља. Ти си га ла ко ала лио, а тек то ми 
је не схва тљи во – кад је то нај е фек тив ни ја по зо ри шна сце на то га ко ма да! 
Мо лим те, не мој је из о ста ви ти. Ве за са Го спо јом и том сце ном ни је си лом 
ка ле мље на, већ је то ком по зи ци ја.3

Ха на у ска ни је из ба цио сце ну са слу шки њом Илон ком већ је по слу шао 
Чи пли ћев са вет. 

У Би бли о те ци СНП-а чу ва ју се пре ку ца ни тек сто ви дра ме Трак тат о 
слу шки ња ма и ме ђу њи ма су два при мер ка у ко ји ма су Ха на у ски не ин тер вен-
ци је. На оба при мер ка Ха на у ска је из над на сло ва до дао на слов Ми ло сти ва 
го спо ђа, ма да на пла ка ту пи ше са мо ори ги нал ни на слов.4 Текст је у ве ли кој 
ме ри скра ћен. На са мом по чет ку, на стра ни где су ли ца, Ха на у ска је на пи сао: 
„Иде ја за сце но гра фи ју: из Про ло га – ста кло, па ра ва ни, сте пе ни це – све по-
крет но, про јек ци је и из ра зи та ре кви зи та; Иде ја за му зи ку: ви о ли на, цим ба ло 
и кон тра бас; там бу ри ца и там бу ра ши, ор гу ље и блех”.5 По че так пред ста ве 
на зна чио је му зи ком: „вој во ђан ска, бач ка, упо ре до ин серт фил ма: ку ку ру зи, 

3 Бог дан Чи плић, пи смо из за о став шти не Бо ре Ха на у ске, 27. ав гу ста 1966, не ин тер ве-
ни са но, По зо ри шни му зеј Вој во ди не.

4 Бог дан Чи плић, Трак тат о слу шки ња ма, Би бли те ка СНП, инв. бр. 1187/1 и 1187/3.
5 Исто, 1187/3, 2.
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са ла ши, цр кве ни тор ње ви, Ти са и обла ци”.6 Тре ћа сли ка, по Ха на у ски пр ва, 
с на зна ком да је пред рат но вре ме: „Нат пис пре ко сце не: Ма ри шки на ба ба. 
Филм ски ин серт – про ме на да у гра ди ћу по чет ком ве ка. Ди ја по зи ти ви – ви-
со ки пар те ри... Еле мен ти де ко ра – гонк ста кле ни, ре ци мо – сто”.7 На по чет ку 
че твр те сли ке ко ју је Ха на у ска пре пра вио у дру гу – у рат но вре ме на пи сао 
је: „Еле мен ти де ко ра – де та љи ба ште, сте пе ни це, мо жда, укра сне ку гле. На-
пис пре ко сце не; Ро за ра. Му зи ка – сме њу ју се рит мо ви мар ше ва и љу бав не 
маџ. пе сме. Ин серт фил ма: ко чи је ца ра Фра ње кроз Беч. Ди ја по зи ти ви: град-
ске ку ће, а он да пше ни ца, Ти са, не бо...”.8 По че так пе те, по Ха на у ски че твр те, 
сли ке: „Еле мен ти де ко ра – ша мли ца и ре кви зи та. Нат пис пре ко сце не: Зи та. 
Му зи ка је са да ста ро ма ђар ска, пен та тон ска, ба ла дич на. Ди ја по зи ти ви: ма ђар-
ски фол клор, го лу бо ви по за ба ти ма, по след ње ли шће по др ве ћу”.9 На по чет ку 
ше сте, по Ха на у ски пе те, сли ке на пи сао је: „Со ба са шпа лет на ма. Еле мен ти 
де ко ра: шпа лет не, фо те ља – сто, нат пис пре ко сце не: Ка ро ли на. Филм ски 
ин серт: ко чи је ц. ф. иду сад уна тра шке; му зи ка је еле мент бу не са при зву ци ма 
ци ган ске ин тер пре та ци је”.10 По че так сед ме, по Ха на у ски ше сте, сли ке: „Нат-
пис пре ко сце не: Ми ци ка. Му зи ка – ср би јан ско рат на (и по пу лар на); ди ја по-
зи ти ви: тр пе зе, лу сте ри, пра во слав ни ико но ста си, зво на. Еле мен ти де ко ра: 
вра та или сен ке на ста клу тр пе зе”.11 Осма сли ка из тек ста је у пот пу но сти 
из ба че на, док је де ве та сли ка по Ха на у ски сед ма: „Вре ме по рат но. Нат пис 
пре ко сце не: Ирен. Ин серт фил ма: жан дар ми кроз жи то, ди ја по зи ти ви – ку-
ку ру зи, пше ни ца, во ће и по пла ве и не бо с обла ци ма; му зи ка – ско ро ту жна, 
еле мен ти де ко ра: гонк”.12 Сед ма сли ка је из тек ста пет на е ста: „На слов пре ко 
сце не: Илон ка. Ди ја по зи ти ви: рет ки елек трич ни сту бо ви у ку ћи, ма ли ка фан-
ски про зо ри у но ћи. Еле мен ти де ко ра: сто ли ца – пло ха зи да”.13 Осму сли ку 
је из дво јио из ове пет на е сте сли ке у ори ги нал ном тек сту: „Еле мен ти де ко ра 
– пра зан про стор. Му зи ка – чар даш; ди ја по зи ти ви – то по ле у но ћи, Ти са на 
ме се чи ни, со ка ци у но ћи”.14 Ова сли ка се за вр ша ва зву ци ма ор гу ља: „де вој ке 
по кри ва ју мр тве ма ра ма ма с гла ве, мом ци ски ну ли ка пе – све то не у мрак”.15 
На ово се на ста вља де ве та сли ка ко ја је и у ори ги на лу де ве та сли ка: „Нат пис 
пре ко сце не: Аг неш. Еле мен ти де ко ра: ду го кле ца ло. Ор гу ље и да ље. Ди ја-
по зи ти ви – ба рок ни ол та ри и ви тра жи; све тло от кри ва Аг неш на ко ле ни ма”.16 
Де се та сли ка „Нат пис пре ко сце не: Те рез. Еле мен ти де ко ра: сто ли ца крај 

6 Исто, 3.
7 Исто, 20.
8 Исто, 28.
9 Исто, 47.
10 Исто, 52.
11 Исто, 72.
12 Исто, 121.
13 Исто, 149.
14 Исто, 150.
15 Исто, 162.
16 Исто, 107.
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про зо ра, пло ха зи да. Блех – на јед ном раз де шен, не што као Три глав марш, 
ди ја по зи ти ви – цр ве но и цр но...”.17 Је да на е ста сли ка је у тек сту че тр на е ста: 
„Нат пис пре ко сце не: Јо лан. Ди ја по зи ти ви: то по ле, и Ти са, и вр бе и ре шет ке 
за твор ске, еле мен ти де ко ра: ко ри то, ша мла”.18 Два на е ста сли ка, по тек сту 
три на е ста: „Нат пис пре ко сце не: Етел ка. Ди ја по зи ти ви: врап ци на кро ву, на 
жи ца ма, у ле ту и гон ко ви из ра зних угло ва сни мље ни; му зи ка – там бу ри ца 
са ми ца; еле мен ти де ко ра: гонк”.19 Крај ове сли ке се пре тва ра у сли ку Про-
ло га и по чи ње Епи лог ко ји је Ха на у ска до пи сао: „Све чла ни це вен ца срп ских 
се ста ра: Ју! Ју! Ју ју ју!!! Го спо ја: И за то вам по на вљам, ми ле се стре, слу шки ња 
је и би ла и оста ла (и у ово на ше срп ско вре ме – пр во је пре цр та но) пла ће ни 
не при ја тељ у ку ћи. Бла го то ме ко на ње ну по моћ не мо ра да спад не. Али ко 
је тај од го спо де ко ји не мо ра. И за пам ти те дра ге се стре, мла де сте, тре ба ће 
вам, и увек пр во тре ба слу шки њу на ра ни ти, пр во нек је њен бу раг на би јен! 
Ти ме сте се обез бе ди ле за ја ко ја ко ва жну ствар у жи во ту. Ти ме сте суд би ну 
обез бе ди ле... ето та ко. Ти ме бих ја и мо је пре да ва ње о слу шки ња ма и за вр-
ши ла. Хва ла вам на па жњи. Мла да го спо ја: До пу сти те ми дра га на ша гош ђо 
да Вам се у име ов да шњих срп ских се ста ра за хва ли мо (пре да је го спо ји бу кет) 
на ова ко ви со ко струч ном пре да ва њу и да у ва шу част за пе ва мо и за и гра мо 
Ба ји ће ву (1878–1915) Срп ки њи цу му зи ка – игра – за ве са! Крај.”20 

Та да шња кри ти ка је на гла си ла да је Ха на у ска као адап та тор и ре ди тељ 
до след но спро вео две основ не иде је кроз пред ста ву: ону ко ја но си анег до те 
о љу бав ним аван ту ра ма слу жав ки и од но су Го спо ђе пре ма тим до жи вља ји ма 
и ону, зна чај ни ју ви ше у етич ком не го у дра ма тур шком по гле ду со ци о ло шке 
при ро де и пру жа исти нит по да так о од но су Го спо ђе и слу жав ки. Оба ова 
еле мен та укљу че на су у сцен ску игру та ко да под јед на ко чи не део пред ста-
ве као и глу ма, пе сма, де кор и ко стим. Ха на у ска је у пред ста ву унео до ста 

17 Исто, 115.
18 Исто, 134.
19 Исто, 128.
20 Исто, 134.
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атрак ци ја: му зи ка, звуч не ку ли се и илу стра ци је, ефект не ге го ве глу ма ца, 
по не ки такт чар да ша или ко ла, што је све до при не ло да се у пред ста ви аде-
кват но при ка же де се так људ ских суд би на.21 

Кри ти чар Жар ко Јо ва но вић у свом кри тич ком при ка зу ка же да је Бо ра 
Ха на у ска гра дио чи сту, сти ли зо ва ну пред ста ву, с пу но рит ма и ме ре,22 док 
Ђор ђе Ђур ђе вић у свом при ка зу ка же да ову пред ставу тре ба ви де ти и пам-
ти ти јер је за то нај ве ћа за слу га Бо ре Ха на у ске (пот по мог нут ма што ви тим 
де ко ром Ми ле те Ле сков ца и из ван ред ним ко сти ми ма Љи ља не Дра го вић).23 

Ово је би ла прет по след ња ре жи ја Бо ри во ја Ха на у ске. Пред ста ва је игра-
на 54 пу та пред 20.677 гле да ла ца. На го сто ва њу је игра на 26 пу та пред 11.216 
гле да ла ца: Чу руг 14. XI, Жа баљ 15. XI, Ти тел 24. XI, Ки сач 26. XI 1966, Вр бас 
24. I, Бе о град 27. I, Бач ка Па ла на ка 2. II, Ста ра Па зо ва 6. II, Сом бор 24. II, 
Ср бо бран 25. II, Ти то во Ужи це 3. III, Бе о град 10. III, Вр шац 18. V, Ин ђи ја 15. 
VI, Ба ша ид 1. X, Но ви Бе чеј 3. X, Срем ска Ка ме ни ца 5. X, Пан че во 8. V, Бач ки 
Пе тро вац 5. XI, Бе чеј 12. XI, Шид 7. XII, Оси јек 8. XII 1967, Зре ња нин 23. I, 
Љу бља на 23. III, Кра јо ва 1. IV, Фу тог 11. V 1968.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Из во ри

Бог дан Чи плић (1966): Пи смо из за о став шти не Бо ре Ха на у ске, 2. VI 1966, не ин вер та-
ни са но, По зо ри шни му зеј Вој во ди не.

Бог дан Чи плић: Трак тат о слу шки ња ма, Би бли те ка СНП, инв. бр. 1187/1 и 1187/3.

Књи ге

Mar ja no vić, Pe tar (1991): No vo sad ska po zo riš na re ži ja (1945–1974), No vi Sad: Aka de mi ja 
umet no sti – Po zo riš ni mu zej Voj vo di ne.

Ми ро са вље вић, Јо ви ца (2006): Дра ма Срп ског на род ног по зо ри шта: ре пер то ар од 
1945. до 1995. го ди не, Срп ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад 2006.

Пе ри о ди ка

Ми о драг Ку јун џић, Бе чеј ске слу жав ке и њи на го спо ђа, Днев ник, Но ви Сад, 10. XI 1966.
Жар ко Јо ва но вић, Бе чеј ска вр те шка, Ве чер ње но во сти, Бе о град, 10. XI 1966.
Ђор ђе Ђур ђе вић, Ау тен тич но сцен ско до жи вља ва ње Вој во ди не, Бор ба, Бе о град, 10. XI 

1966.

21 Ми о драг Ку јун џић (1966): „Бе чеј ске слу жав ке и њи на го спо ђа”, Днев ник, Но ви Сад, 
10. но вем бра 1966.

22 Жар ко Јо ва но вић (1966): „Бе чеј ска вр те шка”, Ве чер ње но во сти, Бе о град, 10. но вем-
бра 1966.

23 Ђор ђе Ђур ђе вић (1966): „Ау тен тич но сцен ско до жи вља ва ње Вој во ди не”, Бор ба, Бео-
град, 10. но вем бра 1966.
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Зо ран Мак си мо вић*

ТЕ А ТРО ЛО ШКА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ПРЕД СТА ВЕ  
ХЕ ДА ГА БЛЕР ХЕН РИ КА ИБ ЗЕ НА, У РЕ ЖИ ЈИ  

ДИ МИ ТРИ ЈА ЂУР КО ВИ ЋА, НА СЦЕ НИ  
СРП СКОГ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

Мла дост и же на за ни ма ју да на шњи свет ви ше и ја че не го ије дан ра ни ји 
свет. Жи ви мо у вре ме ну ка да мла дост има ви со ку ме ру жи во та. Ви ше не го 
ика да ва жи це на: веч ни жи вот за мла дост. Раз у ме се, свет спек та кла и ју че 
и да нас осе тљи во хва та сво ју те му вре ме на. То је до бар раз лог да игра мо 
Хе ду Га блер. 

Уз бу дљив је при зор же не да нас – уз бу дљи ви ји не го и при зор мла до сти. 
Не при зор но ве же не не го но ви при зор же не. Мла дост је да на шњем чо ве ку 
бли ска и ра зу мљи ва, а же на је и да на шњем чо ве ку и бли ска и не ра зу мљи ва. 
Ау ра тај не је при род на ха љи на же не свих ра ни јих ве ко ва до да нас, па и да нас. 
Пред на шим очи ма на пра гу 2000. го ди не до га ђа се ве ли ко от кри ће же не, 
зна чај ни је и леп ше не го от кри ће Но вог кон ти нен та. Мо жда нам се са мо чи ни 
та ко. Ле по је да ве ру је мо да је же на ве ли ка тај на ко ја по чи ње са му се бе да 
од го не та. 

На ша Хе да до ла зи са тим ве тр ом...1 

По ку шај ре кон струк ци је овог по зо ри шног чи на за сно ван је на до ступ ној 
те а тро граф ској гра ђи, пре све га на са чу ва ним при мер ци ма дра ме Хе да Га блер 
(ин спи ци јент ски, глу ми ца ко је су ту ма чи ле Хе ду Га блер, Го спо ђу Елвс тед 
и Го спо ђи цу Те сман; на жа лост, не и ре ди тељ ски и шап тач ки при мер ци; ре-
ди тељ ска књи га ни је во ђе на, а днев ник про ба и пред ста ва и ин спи ци јент ски 
из ве шта ји ни су про на ђе ни); по том, на бе ле шка ма Ди ми три ја Ђур ко ви ћа и 
пи сми ма глум ци ма, на про грам ској књи жи ци, пла ка ту, на два тло цр та сце не, 
пет сце но граф ских ски ца, сто два де сет и јед ној фо то гра фи ји, као и на осно ву 

* По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад
1 Из екс пли ка ци је Ди ми три ја Ђур ко ви ћа, про грам ска књи жи ца за пред ста ву Хен ри ка 

Иб зе на Хе да Га блер, Срп ско на род но позориштe  (да ље и: СНП), 1984.
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из во да из штам пе (три кри тич ка при ка за и јед на на ја ва пред ста ве) и на ау дио-
-ма те ри ја лу, на ста лом у раз го во ри ма с ак те ри ма: ви ше ин тер вјуа са Ди ми три-
јем Ђур ко ви ћем, Љу би цом Ра кић, Ксе ни јом Мар ти нов-Па вло вић, Сте ва ном 
Гар ди но вач ким, Бјан ком Аџић-Ур су лов, Ми о дра гом Та бач ким, Бог да ном Ру-
шку цем, Све то за ром Са шом Ко ва че ви ћем, Ми ли цом Ра ђе но вић и Го спа вом 
Ву ко вић. У са ста вља њу ово га „мо за и ка” ну жно је би ло пре ћи пут од от кри ва ња 
и са ку пља ња ва жних из во ра раз ли чи те про ве ни јен ци је до њи хо ве об ра де и 
ре кон струк ци је, те од са ку пље ног ма те ри ја ла по ку ша ти ре кон стру и са ти пред-
ста ву ко ја је из ве де на пре три де сет три го ди не (пре ми је ра: 4. де цем бра 1984).

Ди ми три је Ђур ко вић, по зо ри шни ре ди тељ и пе да гог, до ла зи у Но ви Сад 
1955. го ди не за стал ног ре ди те ља Срп ског на род ног по зо ри шта (до 1961, 1963–
67. и стал ни гост: 1969–75, 1977–78. и као гост: 1984). У про фе си о нал ној ка ри-
је ри ре жи рао је 50 по зо ри шних пред ста ва, од ко јих 37 се дам у Срп ском на род-
ном по зо ри шту. „Но ви Сад је оштри угао у мом по зо ри шном тро у глу Бе о град 
– Кра гу је вац – Но ви Сад. Ов де у Но во ме Са ду до био сам сво је име и пре зи ме.”2 
У овом По зо ри шту сте као је за вид ну умет нич ку афир ма ци ју – „нај зна чај-
ни ји ре ди тељ овог По зо ри шта у по след њих по ла сто ле ћа.”3 Чо век је сна жне 
во ље и ин ди ви ду ал но сти, све стран, умет ник за вид ног та лен та, обра зо ва ња 
и ин те ли ген ци је, ма што вит, сен зи би лан... он је осо бе на и мар кант на ре ди тељ-
ска лич ност срп ског по зо ри шта. „Ја је сам иза шао из Клај но вих пан та ло на, 
али сам са шио сво је пан та ло не.”4 Иа ко је је дан од сту бо ва „злат ног до ба” 
СНП-а (1953–74), о Ђур ко ви ћу као ре ди те љу и ње го вом ра ду ни је се мно го 
пи са ло. Све де но, мо гло би се ре ћи: „Окре нут ’жи во ме глум цу’, али из гле да-
о че вог угла, Ђур ко вић мно го по ла же на про на ла же ње и пер фек ци ју чул ног 
зна ка.”5 Ње гов ре ди тељ ски опус од ли ку је осо бен стил, жан ров ска ра зно-
вр сност и ино ва тив ност, а на ро чи то је успе шно ин сце ни рао ко ма де са вој во-
ђан ском те ма ти ком. „Ства рао је раз ли чи те об ли ке те а тра: спек такл и ка мер ну 
игру, ка ба ре и мју зикл, ’ку ти ју’ и кру жни те а тар, екс пе ри мент и за ба ву. Увек 
не за до во љан по стиг ну тим, опре де љи вао се, у сва ком но вом про јек ту, за ри зик 
(ре жи рао је ’све’, сем ’си гур ног успе ха’), и то је је дан од раз ло га што у ње го вој 
ре ди тељ ској би о гра фи ји има и вр хун ских до ма ша ја и не у спе лих пред ста ва.”6 
Он сâм, су шти ну сво је умет но сти сво ди на јед ну ми сао: „Ре жи ја отва ра јед-
ну тај ну тек ста и за тва ра јед ну тај ну у пред ста ву.”7 

2 Ди ми три је Ђур ко вић, Ау то би о гра фи ја, Сце на, бр. 3, Но ви Сад 1978, 69. 
3 Пе тар Мар ја но вић, Ма ла исто ри ја срп ског по зо ри шта XI I I–X XI век, По зо ри шни 

му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2005, 430.
4 Из раз го во ра Ди ми три ја Ђур ко ви ћа са Зо ра ном Мак си мо ви ћем (на да ље: З. М.)
5 Пе тар Мар ја но вић, Но во сад ска по зо ри шна ре жи ја /1945–1974/, Ака де ми ја умет но сти 

– По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 1991, 91.
6 Исто, 88.
7 Ра до слав Ла зић, Реч ник драм ске ре жи је, Геа – Ака де ми ја умет но сти, Бе о град – Но ви 

Сад 1996, 57.
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Осим у Но вом Са ду, ре жи рао је и у по зо ри шти ма у Кра гу јев цу, Бе о гра ду, 
Сом бо ру, Су бо ти ци, Са ра је ву, Вр шцу и Ка то ви ца ма (Пољ ска). Од пред ста ва 
ко је је ре жи рао, из два ја ју се: Пе сма по Да ви чу, Не бе ски од ред Обре но ви ћа 
и Ле бо ви ћа, Ха ле лу ја и Вик то ри ја Ле бо ви ћа, Фа ми ли ја Со фро ни ја А. Ки ри ћа 
по Иг ња то ви ћу, Из би ра чи ца Триф ко ви ћа (ко ре жи ја са Ха на у ском), Ир кут ска 
при ча Ар бу зо ва, Трак тат о слу шки ња ма Чи пли ћа, Се ло Са ку ле, а у Ба на ту 
по Пе тро ви ћу, Ме се чи на за не срећ не О`Нила, Зли ду си До сто јев ског и дру ге. 
Зна ча јан је и ње гов пе да го шки рад у по зо ри шним шко ла ма у Но вом Са ду и 
Бе о гра ду. Са успе хом је дра ма ти зо вао или адап ти рао пред ло шке за не ке од 
пред ста ва ко је је ре жи рао. Био је и ди рек тор Дра ме СНП, ре жи рао ра дио-дра-
ме, ба вио се но ви нар ством и пи сао филм ску кри ти ку. Од ви ше на гра да и 
при зна ња ко је је до био за свој умет нич ки рад, сва ка ко нај пре сти жни је, али 
и нај ин ди ка тив ни је су Сте ри ји не на гра де. Укуп но пет.

Де ла Хен ри ка Иб зе на (1828–1906), јед ног од нај зна чај ни јих европ ских 
дра ма ти ча ра дру ге по ло ви не XIX ве ка, уз Че хо вље ва и Стринд бе р го ва, зна-
чај но су ути ца ла на раз вој но ви је дра ма тур ги је. У два де се так драм ских 
де ла, ко ли ко их је на пи сао, ана ли зу ју ћи дру штво сво га вре ме на, Иб зен го-
во ри о чо ве ку ко ји (без у спе шно) тра га за су шти ном при ро де и суд би не ра ди 
пот пу ног оства ре ња сво је лич но сти. Не ки од Иб зе но вих ко ма да би ли су 
за сту пље ни и на ре пер то а ру Срп ског на род ног по зо ри шта (Но ра, 1893/94, 
1894/95, 1895/96, 1897, 1920/21, 1954/55; По ход на се вер, 1902/3, 1903/4, 1904/5, 
1905/6; Же на с мо ра, 1906/7; На род ни не при ја тељ, 1906/7, 1978/79, 1979/80; 
Хе да Га блер, 1919/20, 1984/85; Аве ти, 1925/26, 1936/37, 2006/7; [Јон] Га бри јел 
Борк ман 1931/32; Ди вља пат ка, 1950/51). „Он је као ре а ли ста (он је ре а ли стич-
ки пи сац), кад год је да вао не ку осо би ну свом ју на ку, увек је имао у ви ду 
гле да о ца у пу бли ци – ка ко ће тај гле да лац то да при ми... Иб зен ни је ви ше зна-
чан већ јед но зна чан пи сац, пре ма то ме он ни је асо ци ја ти ван не го је кон кре-
тан. Стра шно кон кре тан.”8

Де ло овог нор ве шког ау то ра Хе да Га блер (He da Ga bler), дра ма у че ти ри 
чи на, на ста ло је 1890. го ди не, ме ђу по след њи ма, у ње го вој за вр шној ства ра-
лач кој ета пи. Хе да Га блер и Но ра [Лут кина ку ћа – прим. З. М.] су два ко ма да 
ко ја, на не ки на чин, озна ча ва ју жен ску по бу ну, од но сно не ку жен ску ре во-
лу ци ју у му шком све ту.”9 Да ли је Хе да „из у зет на же на” ко јом је оп чи њен и 
сâм ау тор, или је „шми рант ки ња... па ла нач ка фа тал на ле по ти ца”, пи та се Јо ван 
Хри стић и ну ди од го вор: „до из ве сне ме ре тач но је и јед но и дру го... Не зна мо. 
Све што ви ди мо је сте да се по на ша при лич но не у ро тич но и да је јед на од 
ве ли ких де струк тив них ју на ки ња драм ске књи жев но сти”.10

8 Из раз го во ра Д. Ђур ко ви ћа са З. М.
9 Исто.
10 Јо ван Хри стић, Сту ди је о дра ми, На род на књи га, Бе о град 1986, 96.
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Хен рик Иб зен, „Хе да Га блер” у Срп ском на род ном по зо ри шту 

Пре ми је ра је одр жа на 4. де цем бра 1984. у Ма лој дво ра ни нај ста ри јег 
на ци о нал ног те а тра, Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду.

Ре жи ја и ре дак ци ја пре во да: Ди ми три је Ђур ко вић, пре во ди лац: Зе и на 
Мех мед ба шић, лек тор: Бра ни вој Ђор ђе вић, сце но граф: Ми о драг Та бач ки, 
ко сти мо граф: Бјан ка Аџић-Ур су лов, му зич ки са рад ник: Бог дан Ру шкуц, за 
кла ви ром: Све то зар Са ша Ко ва че вић, аси стент ре ди те ља: Алек сан дар Трип-
ко вић, ор га ни за тор: Ти бор Киш, во ди тељ пред ста ве: Сто јан Ко стић и шап тач: 
Ми ли ца Ра ђе но вић. Уло ге су ту ма чи ли: Сте ван Гар ди но вач ки (Јер ген Те сман), 
Љу би ца Ра кић (Го спо ђа Хе да Га блер), За и да Крим шам ха лов (Го спо ђи ца Ју ли-
ја на Те сман), Ксе ни ја Мар ти нов-Па вло вић (Го спо ђа Елвс тед), Сте ван Ша ла јић 
(Су ди ја Брак), Ир фан Мен сур (Еј лерт Лев борг), Зла та Ђу ри шић (Бер та).

Пре ма до ступ ним по да ци ма, пред ста ва је игра на са мо у Но вом Са ду. 
Прет по ста вљам да због спе ци фич не и га ба рит не сце но гра фи је, те сто га и 
због тех нич ких зах тев но сти ни је мо гла да го сту је на дру гим сце на ма. Од и-
гра но је укуп но 12 пред ста ва пред 2.467 гле да ла ца.11 С об зи ром на рад, вре ме 
и ма те ри јал на сред ства утро ше на на при пре му пред ста ве, те на те му и на 
до стиг ну те умет нич ке ре зул та те, Хе да Га блер је има ла сра змер но кра так 
сцен ски век. Ако њен сцен ски жи вот упо ре ди мо са тра ја њем дру гих де ла на 
ре пер то а ру СНП-а у то вре ме, мо же се ре ћи да је Иб зе но во де ло има ло нај-
ма њи број из ве де них пред ста ва и нај сла би ју по се ће ност пу бли ке.12 

О Хе ди Га блер

По мом лич ном се ћа њу, и са да нај пре ви дим Хе ду у тој рас ко шној сце-
но гра фи ји, у оним пре ле пим ко сти ми ма. Хе да је би ла ле па, мир на и хлад на. 
По на ша ла се по ма ло ка при ци о зно и по вр шно. Имао сам ути сак да се уби ла 
из хи ра: хте ла је да се упу ца, али је ра чу на ла да ће оста ти жи ва, да ће по бе-
ди ти жи вот. Да се на тај на чин по твр ди се би и окру же њу. Као да се игра ла, 
а не жи ве ла жи вот. По ње ном по на ша њу де ло ва ло је као да вла да си ту а ци јом. 
Хте ла је да има моћ над сви ма у свом окру же њу, али ни со бом ни је вла да ла. 
Би ла је цен трал на лич ност на сце ни и пле ни ла је па жњу пу бли ке, прет по-
ста вљам и сим па ти је. Мо ју на кло ност као гле да о ца је има ла.

11 Јо ви ца Ми ро са вље вић, Ре пер то ар Дра ме Срп ског на род ног по зо ри шта од 1945. до 
1995. го ди не, Срп ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад 2006, 188.

12 Дру га де ла пре ми јер но из ве де на у Ма лој дво ра ни у се зо ни 1984/85: Мо ли јер Дон 
Жу ан, укуп но 37 пред ста ва /12.805 гле да ла ца; Т. Пар тљич Мој та та со ци ја ли стич ки ку лак, 
56/19.932; Ф. Ха џић Го спо да и дру го ви, 84/25.211; П. Барнс Вла да ју ћа кла са, 17/4.839; од пре-
ми је ра у овој се зо ни, је дан од кла си ка драм ске ли те ра ту ре имао је још сла би ју по се ће ност: 
А. Стринд берг При ја те љи, 21/1.473, из ве де ни на Ка мер ној сце ни.
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Ре ди тељ нам је до ча рао Хе ди но ста ње: она као да је би ла у ми шо лов ци. 
Ат мос фе ра на сце ни би ла је хлад на и мрач на, иа ко је про стор био огро ман, 
пун све тла, бе ли не и па стел них бо ја. Хе да, та ква ка ква је би ла, ту ма ра ју ћи 
сце ном у сво јој нео ства ре но сти, чи ни се да је са ма ши ри ла ту хлад но ћу. 

Хе да Га блер у ту ма че њу Љу би це Ра кић би ла је, пре ма мом осе ћа њу та да, 
стал но из над си ту а ци је. Ко рак ис пред свих. Се ћам се тог ње ног ари сто крат-
ског хо да. На гла ше но до бро но си ла је не ку хлад но ћу и си гур ност, по себ но 
еле ган ци ју. Љу би ца је игра ла вр ло суп тил но, мо жда јој је не до ста ја ло још 
ма ло иб зе нов ско-хе дин ске ин те ли ген ци је. Ка ко је пам тим, Љу би ца Ра кић 
би ла је вр сна Хе да Га блер. 

Ксе ни ја Мар ти новПа вло вић (Го спо ђа Елвс тед) и Љу би ца Ра кић (Хе да)
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„Пред ста ва је до жи ве ла успех. Знам да су мо је ко ле ге глум ци са ужит-
ком ра ди ли на пред ста ви. Знам да смо са ужит ком игра ли у њој, јер смо про-
сто глу мач ки у сва ком тре нут ку зна ли шта ра ди мо. Ни је се мо гло де си ти у 
ре жи ја ма про фе со ра Ђур ко ви ћа да глум ци не зна ју шта ра де, да их он пу сти 
да лу та ју и да из сво јих већ опро ба них фи о ка по ку ша ва ју да на ђу ре ше ња. 
У ства ри, жао ми је што са про фе со ром ни сам ра дио ви ше, јер он спа да ме ђу 
оне ко ји тач но зна ју шта же ле. Рет ко сам у сво јој ка ри је ри, а ра дио сам са ве-
ли ким бро јем ре ди те ља ши ром не ка да шње Ју го сла ви је, сре тао љу де ко ји су 
на ме не оста ви ли ути сак те по све ће но сти глум цу и те по све ће но сти де лу 
ко је ра де. 

Он је раз ре шио све окол но сти и ми глум ци смо би ли пот пу но си гур ни 
у се бе и у пред ста ву. Ула зи ли смо у пред ста ву пот пу но мир ни. Се ћам се 
ужи ва ња у бив ство ва њу на сце ни док тра је Хе да, а то се рет ко де ша ва. Без 
об зи ра на то да ли је ту пред ста ву пу бли ка при хва ти ла или не, да ли је не ком 
би ла до сад на или не, то ме не ни да нас а ни та да ни је ин те ре со ва ло, јер сам се 
до бро осе ћао на сце ни, јер сам сва ког тре нут ка знао за што се не што до га ђа 
на сце ни и на ко ји на чин смо тра жи ли ре ше ња ко ја су нам, или на мет ну та, 
па смо би ли убе ђе ни да су пра ва и је ди на, или смо их пред ло жи ли па за јед-
нич ким сна га ма до шли до ре ше ња, пра вих и је ди них у том тре нут ку.

Ми слим да је ре жи ра ју ћи Хе ду Га блер про фе сор пра вио сво је лич но по-
зо ри ште и да му је Иб зен био са мо под ло га за ње го ву есте ти ку, ри там и сен-
зи би ли тет, та ко да ја Хе ду не бих одва јао од лич но сти мог про фе со ра. У Хе ди 
иза бра ти пра ве па у зе и пра ва по зо ри шна ћу та ња са ве ли ким ’Ћ’, то ви ше 
игра за пред ста ву не го оно што се из го во ри. Ту је кључ тра же ња оне пра ве 
Хе де, ако уоп ште по сто ји пра ва Хе да. Сва ко има пра во на сво је чи та ње.”13 

Не ка ко ви ше уз гред, до слов но у по ла ре че ни це, у при ка зу се зо не вој во-
ђан ских по зо ри шта у Ал ма на ху је по ме ну та и ова пред ста ва: „Пред ста ва 
Иб зе но ве Хе де Га блер ни је при хва ће на ни од кри ти ке ни од пу бли ке”14 – на-
жа лост, ова лич на им пре си ја оста је као све до чан ство у јед ној до ку мен та ци-
о ној пу бли ка ци ји. Уви дом у по сто је ће за бе ле же не кри ти ке и као све док-гле-
да лац, не де лим ми шље ње с овим ре цен зен том, на про тив. 

На ли ни ји прет ход не оце не је и из у зет но не га тив на кри ти ка, прет по ста-
вљам та да шњег сту ден та Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, нај пре упу ће-
на на адре су СНП-а (и ши ре): „и по ред ве о ма до брих ма те ри јал них усло ва 
ра да још увек сво јој пу бли ци не мо же да по ну ди ни јед ну пред ста ву ко ја би 
се бар ма ло уз ди гла из над (та ко ту жно ни ског) ју го сло вен ског про се ка.” По сле 
уво да, у раз ра ди се мла да лач ки по лет но об ру шу је на те му: „На жа лост, оно 
што смо не дав но гле да ли би ла је пра ва сли ка те а тар ског бро до ло ма. Рас ко шна 

13 Ир фан Мен сур, из раз го во ра са З.М.
14 Ми лу тин Ка ри шик, Дра ма на срп ско хр ват ском је зи ку, Ал ма нах по зо ри шта Вој во ди не, 

17–19, По зо ри шни му зеј Вој во ди не – За јед ни ца про фе си о нал них по зо ри шних ор га ни за ци ја 
Вој во ди не, Но ви Сад 1987, 152.
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сце но гра фи ја, још рас ко шни ји ко сти ми, од лич на Гри го ва му зи ка, све то 
ни је ус пе ло да спа се ову пред ста ву. Из гле да као да је ве ле леп ни брод на ко ме 
су се глум ци и ре ди тељ оти сну ли на пу чи ну Иб зе но вог тек ста имао не ко ли ко 
џи нов ских ру па...”15 

На су прот овом ви ђе њу, сле де ћи ре цен зент до ста по зи тив но го во ри о пред-
ста ви, а по себ но до бре оце не упу ћу је глу мач кој игри Љу би це Ра кић. „Те мат-
ски све де на са мо на за пре те ну сек су ал ност са би зар ним епи ло гом, пред ста ва 
’Хе да Га блер’ у Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом Са ду је про фе си о нал-
но пе дант но из ве де на, за о кру же на, у јед ном рит му. С на по ме ном да се, с вре-
ме на на вре ме, нај ви ше у пра те ћим му зич ким слај до ви ма, ни је рас те ре ти ла 
ре тро спек тив них ма ни ра филм ске умет но сти. Ме ђу тим, основ ни при го вор 
ко ји би смо ста ви ли од но сио би се на по мањ ка ње пу не и жи ве пла стич не увер-
љи во сти по је ди них ли ко ва у ре а ли стич ном све тлу... ова зду шно при пре мље на, 
али и, отво ре но го во ре ћи, нео че ки ва на по се та на са вре ме ној сце ни не ка да 
ве ли ке да ме Хе де Га блер, обез бе ди ла је за ин те ре со ва ност пу бли ке... флу ид 
за тво ре ног уну тар њег не ми ра зра чио је то ком це ле пред ста ве у не по му ће ној 
ин тер пре та ци ји Љу би це Јо вић-Ра кић. До сег нув ши оно спон та но осе ћа ње 
уку са и ме ре за из лив фи них ни јан си ин тим ног све та, ова је умет ни ца по ка-
за ла да оним што ни је ди рект но за ви сно од ака дем ске еду ка ци је ни ти је под-
ло жно ру ци ре ди те ља глу мац до се же зе нит сво је умет нич ке зре ло сти.”16 

Да љи жи вот Хе де Га блер кри ти ка, на жа лост, ни је пра ти ла, али су, на сре-
ћу, за ову пред ста ву са чу ва на не да ти ра на ре ди те ље ва пи сма глум ци ма, на ста-
ла не по сред но по сле пре ми је ре и све док је пред ста ва би ла на ре пер то а ру.

Пи сма глум ци ма

Ди ми три је Ђур ко вић је по знат и по то ме што је, и по сле пре ми је ре, пра-
тио да љи „жи вот” сво је пред ста ве. Код ње га су јед нак трет ман има ле пре ми-
је ре и ре при зе. Уо би ча ја вао је да сво је им пре си је, по хва ле, а нај че шће за-
мер ке и са ве те, у ци љу одр жа ва ња и уна пре ђе ња вред но сти пред ста ве, пу тем 
пи са ма и пи са них по ру ка са оп шта ва глум ци ма. Та ко је и по сле пре ми је ре 
одр жа вао кон такт с глум ци ма. Са чу ва но је осам пи са ма, по све ће них пре-
ми је ри пред ста ве Хе да Га блер. Пр во пи смо, упу ће но је чи та вом ан сам блу, 
10. де цем бра 1984, док пи сма по је ди ним глум ци ма ни су да ти ра на, али се с 
раз ло гом мо же прет по ста ви ти да су им уру че на истог да на. Из тих пи са ма, 
ко ја ће се ов де на ћи у це ло сти, а са чу ва на су у лич ној ар хи ви Ди ми три ја 
Ђу р ко ви ћа и усту пље на су нам на ко ри шће ње за по тре бе ово га ра да на че му 
му све срд но за хва љу је мо, мо же мо про ник ну ти у сâм ре ди тељ ски кон цепт, 
ње го ве кључ не сце не, ва жне си ту а ци је и од но се, ин тер вен ци је на ми зан сце ну, 

15 В[есна] Ж[дрња], Хе да Га блер, Глас омла ди не, Но ви Сад, 18. де цем бра 1985.
16 Пу ба Ма те о вић, Фе но мен же не, По ли ти ка екс прес, Бе о град, 6. ја ну ара 1985.
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бит не де та ље, и ука зи ва ња на глу мач ка од сту па ња у оства ре ној кон цеп ци ји 
ли ка 

Хе да Га блер се из дво ји ла као по зо ри шни до жи вљај гле да о ца, ко ји је до 
са да чу ван у мом се ћа њу. По себ ност ове пред ста ве је, по ред на ве де ног, и то 
што је она по след ња Ђу р ко ви ће ва ре жи ја до да нас. 

Хе да Га блер Хен ри ка Иб зе на има зна чај ну те му ко ја за о ку пља па жњу и 
нас, са да. Она је веч на, оп ште људ ска те ма. У ре жи ји Ди ми три ја Ђу р ко ви ћа 
она је сте пред ста ва ко ја је си гур но би ла ван сво га вре ме на. По мом ути ску, 
она је „од ска ка ла” у том вре ме ну и у тој сре ди ни. За што ни је има ла од јек 
ме ђу гле да о ци ма и ду жи век на сце ни, пи та ња су чи ји се од го вор, ве ро ват но, 
мо же да ти уз по моћ пси хо ло ги је, со ци о ло ги је и, на рав но, те а тро ло ги је. Це ним 
да у овој сре ди ни 1984. те ма и жа нр Хе де Га блер, ве ли ке дра ме на ве ли ку 
те му, ни су мо гли да на ђу ду бље уте ме ље ње у гле да ли шту. Сло же но по ста-
вље на те ма по ло жа ја же не и нео че ки ва ни де та љи пред ста ве – ма стур би ра ње, 
„ко ке ти ра ње” са ле збиј ством и дру го – мо жда су би ли пре ја ки при зо ри за 
но во сад ску по зо ри шну пу бли ку то га вре ме на. 

Ко ли ко је мо ја (при род но су бјек тив на) ре кон струк ци ја по зо ри шне пред-
ста ве Хе да Га блер, оства ре на уз по моћ ди сци пли на те а тро ло ги је (исто ри је 
по зо ри шта, есте ти ке по зо ри шта – ко ја се ба ви про у ча ва њем глу ме, ре жи је 
и сцен ског про сто ра), ио ле би ла успе шна (реч је о пред ста ви ко ју сам гле дао 
пре три де сет три го ди не) ни сам си гу ран, али по у зда но знам да Хе да Га блер, 
Ди ми три ја Ђу р ко ви ћа и дан-да нас жи ви у пу бли ци. Ја сам је дан од све до ка 
(а пред ста ва по зо ри шта оправ да ва се бе и свој сми сао све док жи ви у се ћа-
њи ма гле да ла ца). 

Од лу чио сам да на кра ју, као и на по чет ку овог ра да, бу ду ис пи са не ре чи 
Ди ми три ја Ђу р ко ви ћа: „Да нас имам са мо јед ну же љу – да по но во ре жи рам 
Хе ду Га блер.” 

НЕ ДА ТИ РА НА ПИ СМА И ПО РУ КЕ ДИ МИ ТРИ ЈА ЂУ Р КО ВИ ЋА 
УПУ ЋЕ НА ГЛУМ ЦИ МА ПРЕД СТА ВЕ ХЕ ДА ГА БЛЕР (1984)

Пи смо ан сам блу „Хе де Га блер”

„Пр ви део пред ста ве на пре ми је ри сте игра ли за чу ђу ју ће си гур но и тач но 
и са ак тив ном тре мом. Пред ста ва се чу ла, пред ста ва се ви де ла.

У па у зи смо кон ста то ва ли да пред ста ва нор мал но иде и ак тив на тре ма 
је раз би је на.

Дру ги део је пао у ди на ми ци, у ин тен зи те ту. На ра сла је си гур ност игре 
на ште ту тач но сти игре. У це ли ни игра је упро шће на и из ве сна пси хо драм-
ска ин то на ци ја је ушла у тон игре, па се гу би ла ра зно вр сност гла со ва и 
по кре та и гу био се тем по. По ја вио се про блем чуј но сти у не ким мир ни јим 
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сце на ма, па су не ки при зо ри, или бар њи хо ви тре ну ци, би ва ли на гра ни ци 
ра зу мљи во сти. То се де си ло у III чи ну а он да је и III и IV чин ус по ста вио ра-
ни ју пред ста ву, али и да ље без ра ни јег ши рег ре ги стра гла со ва и по кре та те 
ре ак ци ја и од но са.

Под се ћам Вас да смо пред ста ву ра ди ли без са мо све сти ли ца да се зби ва 
ве ли ка дра ма. Ни ти ве ли ка дра ма ни ти ду бо ка пси хо ло ги ја.

Под се ћам Вас да све ерот ске сце не има ју сво ју ва жну и пре ци зну уло гу 
у при ка зи ва њу ја ло вог тра ја ња Хе де Га блер. Ове ерот ске сце не ра ђе не су с 
ме ром и уку сом, али се мо ра ју од и гра ти ја сно, чи сто и до вр ше но, на рав но и 
чуј но и ви дљи во.

По треб на Вам је не пре ста на кон цен тра ци ја и ак тив ност у игри да би 
мно го бр ој ни де та љи до би ли пра ву вред ност у це ли ни пред ста ве.

Ипак во ди те ра чу на увек о дво ра ни и про сто ру у ко ји ма игра мо: стал но 
нас вре ба опа сност од игре на гра ни ци чуј но сти у не ким ка мер ни јим па р-
то ви ма. И ов де ће мо из бе ћи не при ли ке стал ном кон цен тра ци јом, стал ном 
ак тив но шћу и стал ним пре гле дом це ло куп не игре у про сто ру пред ста ве.

Хва ла!
Ди ми три је Ђур ко вић.”

Упут ства по је ди ним глум ци ма

ХЕ ДА [Љубица Ра кић ‒ име на глу ма ца уз уло ге до пи сао З. М.]
- љу бав на сце на у дру гом чи ну је на гра ни ци чуј но сти (’ви и ја’, ’ни је не-

вер ност’)
- сце на ма стур ба ци је тре ба да бу де ја сна и чи ста!
- не на ги њи се пре ма Бра ку у фо те љи у III чи ну већ бу ди уда ље на, за ва-

ље на у фо те љи
- из лаз у ли шће ви ше на пред (IV чин)
- у са ло ну има чак пет огле да ла, а ти се је два огле даш
- игра са Ју ли ним ше ши ром тре ба да је у ве ћим кре та њи ма и по ку шај 

да ста виш ше шир на сво ју гла ву
- па у за по сле од ла ска Елвс тед ке, па ти и Лев борг уста је те из фо те ље на 

кра ју III чи на
- по за ба ви се у на ред ним пред ста ва ма сво јим сме хом Хе де
- ’За што ти по слу жу јеш?’ ка жеш же сто ко, не при лич но, па про ме ниш 

тон кад Те сман по ме не Елвс тед ку
- сце на са на о ча ри ма тре ба да се ви ди ан фас
- сце на на сте пе ни шту са Лев бор гом по сле сви ра ња на кла ви ру у II чи ну 

је на гра ни ци чуј но сти
- сви ра ње на кла ви ру по сле на ја ве во за ве се ља у II чи ну од и гра ва се као 

ка приц са из ра же ним ин те ре со ва њем за Лев бор га
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- обра ти па жњу на ка рак тер по на ша ња при ли ком сва ког по је ди ног сви-
ра ња на кла ви ру

- сце на Елвс тед – Хе да, раз го вор о Лев бор гу, у I чи ну, тре ба да је жи вља 
и са из ра же ни јом игром ру ку

- ’два до бра дру га’ у I чи ну са Елвс тед ком је на гра ни ци чуј но сти
- ’а стра шно је мар љив са ку пљач’ – ин тер пре та ци ја?
- ’јер ми је до сад но’ је на гра ни ци чуј но сти
- сце на ту че!
- сце на обла че ња цр ни не... ри ту ал на у сва ком де та љу
- Хе да пр во ви ди Те сма на и Елвс тед ку за јед но у IV чи ну, па ка же свој 

текст

Сте ван Га р ди но вач ки (Јер ген Те сман) и За и да Крим шам ха лов (Ју ли ја на Те сман)]

ТЕ СМАН [Стеван Гардиновачки]
- ула сци и из ла сци Те сма на, ра зно ли кост и функ ци о нал ност
- Те сман и Брак су за ин те ре со ва ни да Лев борг по ђе са њи ма ка да га по-

зо ву пр ви пут, у II чи ну
- озбиљ ни део раз го во ра... а не зва нич ни део раз го во ра у сце ни са Бра ком
- ’Го во ри мо о јад ном Лев бор гу’ же сто ко, мр год но
- сце на са ру ко пи сом са Хе дом у III чи ну би ва на гра ни ци чуј но сти и 

спо ра и са до ста пси хо ло ги зи ра ња
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- по сле Хе ди ног тек ста ’у гру ди је та ко ђе до бро’ Хе да оде да сви ра, па 
по тра је не ко вре ме и Те сман

Брак и Елвс тед ка код ка ми на не ми чу се, па се згле да ју и оштро иду ка 
кла ви ру (IV чин)

- обра ти ти па жњу на став Те сма на, по ред оста лог и чврст, јак и енер ги-
чан став

- ре пли ка ко ју го во ри кроз плач на кра ју I чи на са Бра ком је на гра ни ци 
чуј но сти и ра зу мљи во сти

- не ре ћи ’је ли је то мо гу ће’ (без дру гог ’је’)
- про ве ри те та чан ток ре че ни це ’ка ко ће он би ти из ван се бе...’
- у сце ни са Елвс тед ком у ли шћу у IV чи ну уме сто па те тич них ре пли ка 

тре ба да има строг, јак, мо ра лан став

ЕЛВС ТЕД КА [Ксенија Мар ти нов Павловић]
- сва ки по љу бац ко ји да Хе ди у I и III чи ну да се ви ди чи сто и ја сно
- ре пли ка ’мој муж ни шта не зна’ и ре пли ка ’са то ли ко мно го но ва ца’ 

ве о ма су ва жне и тре ба их из ву ћи
- да се ви ди рад ња са па пу ча ма ко је до но си Те сман у IV чи ну
- по сле Хе ди ног тек ста ’у гру ди је та ко ђе до бро’ Хе да од ла зи кла ви ру и 

сви ра, а Елвс тед ка, Брак и Те сман оста ју не по мич ни код ка ми на не ко вре ме, 
па се згле да ју и оштро иду ка кла ви ру

- сце на раз го во ра Хе да – Елвс тед ка о Лев бор гу тре ба да бу де ди на мич-
ни ја и са из ра зи ти јом игром ру ку

- текст ’два до бра дру га’ у сце ни са Хе дом у I чи ну је на гра ни ци чуј но сти
- сце на ту че!

ГО СПО ЂИ ЦА ТЕ СМАН [Заида Кримшамхалов]
- под се ћам да ин си сти рам на ус прав но сти и ви со ким шти кла ма
- уну тра шња ус прав ност је су шти на ли ка
- све вре ме са Хе дом у за тво ре ном су ко бу
- увек ићи здра во и пра во пре ма дру ги ма
- у раз го во ру са дру ги ма се ’не сма њи ва ти’, дрч ност 

БРАК [Стеван Шалајић]
- пе ва ње о пе тлу је лајт мо тив у по на ша њу
- Брак и Те сман су за ин те ре со ва ни да Лев борг по ђе са њи ма ка да га по-

зо ву у II чи ну
- по сле Хе ди ног тек ста ’у гру ди је та ко ђе до бро’ Хе да иде ка кла ви ру и 

сви ра а Брак, Елвс тед ка и Те сман оста ју не по мич ни крај ка ми на не ко вре ме, 
па се згле да ју и од луч но иду пре ма кла ви ру и Хе ди

- пр во ви ди сце ну Те сман – Елвс тед ка, па ка же ’чо век се обич но...’ (IV 
чин)
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ЛЕВ БОРГ [Ирфан Менсур]
- у љу бав ној сце ни у II чи ну не ка ме ста су на гра ни ци чуј но сти (’ви и ја’, 

’ни је љу бав’)
- ’пи јем!’ ак цен то ва ни тре ну так
- кад оде Елвс тед ка, ма ла па у за па Лев борг и Хе да уста ну из фо те ља на 

кра ју III чи на

БЕР ТА [Злата Ђуришић]
- у про ме на ма ше та ју ћи да кре не и уз сте пе ни ште из ви ру ју ћи пре ма 

со би ци
- у IV чи ну об у че на и са пи ћем да не жу ри са ко нач ним од ла ском од ку ће, 

пр во од ме ри дру штво па твр до оде
- у сце ни мо ли тве мо ли у вра ти ма
- укла ња ње ча ша!”

НА ПО МЕ НЕ ДО ПИ СА НЕ У ИН СПИ ЦИ ЈЕНТ СКОМ  
ПРИ МЕР КУ17

Ви ла из над мо гућ но сти
Кон звер ва тив на ви ла
Два про сто ра (три)? у јед ном
Ве ли ки са лон за го сте – про стра но!
Ма ли са лон 
Ве ран да
Скри ве но ме сто за Хе ду
Два ме ста за игру, си мул та но
Пећ ко ја го ри и у ко јој се спа ли ру ко пис
На ме штај на точ ки ћи ма? (сто чић, пи са ћи сто, би бли о те ка, ле жај, на сло-

њач, љу ља шка, та бу ре)
ве ли ка лут ка об у че на као Те сман
ма ла лут ка ко ју до но си Брак као бе ба

РЕ КВИ ЗИ ТА 

ку ти ја са ре вол ве ри ма
ве ли ки пор трет
кла вир 
огле да ло 

17 Све на по ме не, упут ства, на бра ја ња и по пи си ко ји сле де пре у зе ти су из ин спи ци јент-
ског при мер ка драм ског тек ста Хе де Га блер.
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Па ра ван
чи ви лук сто ји са мо у I чи ну
би фе сто ји већ на сце ни и ход ни ку по за ди уз про зор
цве ће за I чин, за II чин, за III чин, за IV чин
лам пе
све ће на ка ми ну, на сто лу за ве че ру, на кла ви ру
огле да ла: ма ло, три ве ли ка ура мље на, јед но сред ње овал но и јед но ве ли ко 

овал но
мер де ви не у тре ћем чи ну, по сле па у зе, ни су до ле
цве ће за го спо ђи цу Те сман
књи ге и пе ро рез за Те сма на
ја сту ци го ре
би ста на по ста мен ту
ва зе на по ста мен ту и ка ми ну 
но вац у тор би ци го спо ђи це Те сман
пи са ћа ма ши на
сто чић са по слу жав ни ком за ка фу
цве ће уно си го спо ђи ца Те сман
цве ће на хо кли ци и на кла ви ру
гра мо фон (го ре)
три фо те ље
шест сто ли ца у са ло ну и две сто ли це у ход ни ку

До пи са на на по ме на: из ба ци чи ви лук 
ма сти ло, ле пак, лу па, ма ка зе
хар ти ја, ма сти о ни ца, шти ло и пе ро
ре кет за Бра ка
ру ко пис за Лев бор га
вен чи ћи од цве ћа – 2 
ал бум

БЕ ЛЕ ШКЕ О КО СТИ МИ МА

Хе да ки мо но? Елвс тед: до ма ћич ки до да так на ха љи ну Бер та: ка пут за 
из лаз, ше шир, ка па Те сман: рад но оде ло? ше шир бо ја, бр ко вез Брак: зе ле ни 
ко стим, ман тил, ше шир, ре кет, га ла оде ло, спорт ско оде ло, бе ло оде ло? Лев-
борг: дру ги ко стим, за III чин?

Ко стим за ве ли ку лут ку „а ла Те сман”, та шна за Бра ка, ак та за та шну 
за Бра ка
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КО СТИМ СКА РЕ КВИ ЗИ ТА

сун цо бран, тор би це, ру ка ви це и ше ши ри за го спо ђи цу Те сман и го спо ђу 
Елвс тед; па пу че му шке уно си го спо ђи ца Те сман у та шни; офи цир ска ка па 
за Хе ду; на о ча ри за Те сма на; на о ча ри за Хе ду; ше шир и ман тил за Бра ка; 
ше шир и штап за Лев бор га.

МИ ЗАН СЦЕН

ПР ВИ ЧИН
Про стра на, ле по и уку сно на ме ште на со ба за го сте – са лон – де ко ри са-

на там ним бо ја ма. На зи ду у по за ди ни ши ро ки отвор-вра та с по ву че ним 
за ве са ма. Ову да се про ла зи у ма њу со бу, на ме ште ну у истом сти лу као са лон. 
На дру гом зи ду су дво крил на вра та ко ја во де у пред со бље. Пре ко пу та ле во 
су ста кле на вра та, та ко ђе са за ве са ма ко је су раз мак ну те. Кроз ста кло се 
ви ди је дан део спољ не за тво ре не ве ран де и кро шње др ве ћа је се њих бо ја. У 
пред њем де лу са ло на сто ји ова лан сто са стол ња ком, окру жен сто ли ца ма. 
Крај де сног зи да ши ро ка там на зи да на пећ, на сло њач ви со ког на сло на, сто-
ли чи ца за но ге са ја сту ком и два та бу реа. По за ди у де сном углу со фа и ма ли 
окру гли сто. На пред ле во, ма ло уда ље на од зи да, со фа. Крај ста кле них вра та 
ма ли кла вир. С обе стра не ши ро ког отво ра у по за ди ни по ли це са пред ме ти-
ма од ма јо ли ке и те ра ко та. – На зи ду у по за ди ни уну тра шње со бе ви ди се 
со фа, сто и не ко ли ко сто ли ца. Из над ове со фе ви си пор трет ле пог ста ри јег 
чо ве ка у ге не рал ској уни фор ми. Из над сто ла ви си лам па од мат ста кла млеч не 
бо је. – Око ло по са ло ну бу ке ти цве ћа у ва за ма и ча ша ма, не ки ле же на сто лу. 
Ове со бе су за стр те де бе лим те пи си ма. Сун це си ја кроз ста кле на вра та. Ју-
ли ја на Те сман, са ше ши ром и сун цо бра ном, до ла зи кроз пред со бље; Бер та, 
ко ја но си бу кет уви јен у па пир, иде с њом. Го спо ђи ца Те сман је да ма при јат ног 
и до бро ду шног из гле да од от при ли ке че тр де сет пет го ди на. Јед но став но је 
али бри жљи во об у че на у си ви ко стим за шет њу. Бер та је не што ста ри ја слу-
жав ка, при про ста, ма ло се љач ког из гле да. 

I ЧИН
Те сма но ва ви ла. Бив ша ви ла са вет ни ко ви це Фалк. Те сман је ку пу је на 

кре дит, за сво ју про бир љи ву же ну Хе ду. 
Про стра на, ле по на ме ште на со ба за го сте – са лон – де ко ри са на там ним 

бо ја ма.
У по за ди ни ши ро ки отвор-вра та са по ву че ним за ве са ма. 
Про лаз у ма њу со бу.
Дво крил на вра та во де у пред со бље.
Ста кле на вра та са за ве са ма. 
Кроз ста кло се ви ди део спољ не ве ран де и кро шње др ве ћа је се њих бо ја. 
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Ова лан сто окру жен сто ли ца ма. 
Ши ро ка там на зи да на пећ.
На сло њач ви со ког на сло на. 
Сто ли чи ца за но ге са ја сту ком и два та бу реа.
Со фа и ма ли окру гли сто. 
Со фа. 
У по за ди ни уну тра шње со бе ви ди се со фа, сто и не ко ли ко сто ли ца. 
Пор трет ле пог ста ри јег чо ве ка у ге не рал ској уни фор ми.
Из над сто ла ви си лам па.
По са ло ну бу ке ти цве ћа у ва за ма и ча ша ма. 
Со бе су за стр те де бе лим те пи си ма. 
Сун це си ја кроз ста кле на вра та. 

До пи са но у ин спи ци јент ски при ме рак: 
1. звон це за ула зак пу бли ке
2. мрак
3. ди жи де сну за ве су па шти мунг (тре ћа – тре ћа; дру га – дру га; че твр та 

– че твр та; пр ва – пр ва)
4. ди жи ле ву за ве су па шти мунг 
5. на отва ра ње ма ле за ве се Бер та 
Хе да на сте пе ни ца ма

Ми о драг Та бач ки, рад на ски ца за сце но гра фи ју „Хе де Га блер”
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Го спо ђи ца Те сман оде до ста кле них вра та. 
Оде до ста кле них вра та и ши ром их отво ри.
Бер та крај сто ла. 
Бер та оста ви бу кет на кла вир.
До пи са но у ин спи ци јент ском при мер ку: Те сман ула зи на сце ну и уно си 

ха љи ну.
Вра ти се Јер ген и за тва ра за со бом вра та. 
До пи са но у ин спи ци јент ском при мер ку: Бер та угу ра ко ли ца. 
Хе да до ла зи кроз зад њу со бу.
Го спо ђи ца Те сман да је Те сма ну ње го ве ста ре па пу че. 
Хе да – сце на са ше ши ром го спо ђи це Те сман. 
Хе да уста је са ле жа ја. 
Г-ца Те сман од ла зи кроз пред со бље. 
Хе да од ла зи на сте пе ни ште. 
Бер та ула зи и уно си ка фу. 
Хе да се да за кла вир. 
Хе да узи ма бу кет (од г-ђе Ел встед) са кла ви ра. 
Бер та на ја вљу је до ла зак гђе Ел встед. 
Бер та отво ри вра та гђи Ел встед и оде. 
По са ди гђу Ел встед на со фу и се да крај ње. 
По са ди гђу Ел встед на на сло њач крај пе ћи а она се да на та бу ре.
(У сце ни Хе де и гђе Ел встед ди ја ло зи штри хо ва ни и све де ни ско ро на 

по ло ви ну)
Те сман ку ца на вра та и до ла зи с пи смом у ру ци. 
Ула зи Бер та и на ја вљу је Бра ка. 
Бер та отво ри вра та са вет ни ку Бра ку и од ла зи.
Го спо ђа Ел встед и Хе да из ла зи на вра та пред сто бља. (У ин спи ци јент ском 

при мер ку ова ди да ска ли ја је бри са на)
Оста ју Те сман и Брак. 
Те сман се да у на сло њач.
Хе да ула зи на вра та пред со бља. 
Хе да се да у на сло њач.
Брак из ла зи кроз вра та пред со бља.
Те сман хо да по со би.
Хе да га гле да и сме ши се.
Хе да уста је по ла ко и умо р но. Хо да по со би.
Хе да од ла зи кроз зад њу со бу на ле во.

II ЧИН
Са лон Те сма но вих – као и у пр вом чи ну, са мо је укло њен ма ли кла вир, 

а на ње го вом ме сту сто ји еле ган тан пи са ћи сто са по ли цом за књи ге. Крај 
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со фе ле во је ма ли сто. Бу ке ти цве ћа су та ко ђе укло ње ни. Бу кет го спо ђе 
Елвс тед сто ји на ве ли ком сто лу – на пред. 

Хе да је са ма у со би, об у че на у ха љи ну за при ма ње. Сто ји крај отво ре них 
ста кле них вра та и пу ни ре вол вер, а дру ги, исти та кав, ле жи у отво ре ној ку-
ти ји за пи што ље на пи са ћем сто лу. 

(Ова на по ме на пи сца у ис пи ци јент ском при мер ку бри са на, а у дру ги ма 
ни је)

Еле ган тан пи са ћи сто са по ли цом за књи ге.
По сле под не је. 
Хе да пу ни ре вол вер, а дру ги ре вол вер ле жи у отво ре ној ку ти ји за пи што-

ље на пи са ћем сто лу. 
Хе да гле да у врт и ви ше.
Хе да пу ца у врт.
Брак ула зи кроз ста кле на вра та.
Крај му зи ке. 
(У ин спи ци јентском при мер ку у Хе ди ним ре пли ка ма „су ди ја” бри сан а 

до пи са но „са вет ник”)
Хе да за пи са ћим сто лом ста вља ку ти ју с пи што љем у ла ди цу.
Хе да се да у угао со фе. Брак се да на сто ли цу.
Те сман до ла зи сто лу крај со фе и спу шта књи ге.
Те сман до ла зи са де сне стра не кроз зад њу со бу.
Те сман иде са књи га ма до зад њих вра та, за ста је и окре ће се. 
(У ин спи ци јент ском при мер ку ви ше две тре ћи не ди ја ло га су бри са не у 

сце ни Хе де и Бра ка)
Хе да оде до вра та пред со бља и зво ни. Она ти хо раз го ва ра с Бер том и по-

ка зу је на зад њу со бу. 
Ула зи Лев борг. 
Бер та ста вља по слу жав ник са зде лом и ча ша ма на сто. 
Хе да се вра ћа у са лон. 
Лев борг да је цве ће Хе ди. 
Те сман и Брак оду у зад њу со бу, се да ју, пи ју пунч. 
Хе да до но си ал бум и ста вља га на сто крај со фе.
Лев борг узи ма сто ли цу и сед не с ле ве стра не ле ђи ма окре нут зад њој со би.
Те сман до ла зи из зад ње со бе са по слу жав ни ком и ста вља га на сто. 
Те сман се вра ћа код Бра ка. 
По ла ко па да мрак.
Бер та по ла ко отва ра вра та пред со бља. 
До пи са но у ин спи ци јент ском при мер ку: Бер та уно си лам пу и ста вља 

на ка мин. 
Хе да и Лев борг на сте пе ни ца ма. 
Ула зи гђа Елвс тед.
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Хе да јој иде у су срет. 
По здра вља ју се. 
Теа у фо те љи на ле во, Лев борг на сто ли чи ци а Хе да из ме ђу њих. 
Пе сма. 
Те сман и Брак се вра ћа ју у са лон. 
Брак, Лев борг и Те сман од ла зе кроз вра та пред со бља. 
Сце на Хе де и гђе Елвс тед: ПОЧ НЕ ТУ ЧА, НЕ КО ЛИ КО УДА РА ЦА (До-

пи са но у ис пи ци јент ском при мер ку)
Хе да за гр ли стра сно гђу Елвс тед. 
„Пу сти ме! Оста ви ме! Ја те се бо јим, Хе да!” – по след ња ре пли ка у чи ну 

по ис пи ци јентском при мер ку. 
Мрак. 
Па у за.

Ир фан Мен сур (Лев борг) и Љу би ца Ра кић (Хе да)

III ЧИН
За ве се из ме ђу со ба су на ву че не. (Пи шче ва ин ди ка ци ја: пре ша ра но у 

ин спи ци јент ском при мер ку)
У пе ћи, чи ја су вра та отво ре на, ви ди се до го ре ла ва тра.
Го спо ђа Елвс тед уви је на у ве ли ки шал др жи но ге на сто ли чи ци и се ди 

у на сло ња чу уз са му ва тру. 
Хе да ле жи об у че на на со фи и спа ва по кри ве на ће бе том. 
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Ула зи Бер та с пи смом и га си лам пу. 
Бер та из ла зи кроз пред со бље. 
Хе да се бу ди од шкри пе вра та, ус пра ви се и се ди на со фи. 
ХЕ ДА СИ ЛА ЗИ 
Хе да раз гр не за ве су на ста кле ним вра ти ма. Днев но све тло уђе у со бу. 

Он да узме руч но огле да ло са пи са ћег сто ла. Па оде до вра та пред со бља и 
по зво ни. 

Бер та ску пља жар у пе ћи и ста вља др ва.
Те сман ула зи у со бу из пред со бља. Шу ња се пре ма вра ти ма и хо ће да се 

про ву че из ме ђу за ве са. 
Те сман се да на та бу ре крај пе ћи.
Те сман ва ди умо тан па кет из џе па ка пу та. 
Бер та ула зи из пред со бља. 
Хе да оде до пи са ћег сто ла и ста вља па кет ме ђу књи ге. 
Брак ула зи из пред со бља. 
Сце на Хе де и Бра ка. 
Брак од ла зи. 
Лев борг на гло ула зи из пред со бља. 
Ула зи Бер та. 
Сце на Хе де и Лев бор га. 
Гђа Елвс тед се по ја вљу је иза за ве се. 
Сце на Хе де, Лев бор га и гђа Елвс тед. 
Гђа Елвс тед од ла зи. 
Хе да да је Лев бор гу пи штољ. 
Лев борг од ла зи. 
Хе да ба ци ру ко пи са у ва тру. Ево, спа љу јем тво је де те, Теа. 

IV ЧИН
(Пи шче ва ин ди ка ци ја о ме сту рад ње бри са на)
Сце на гђи ца Те сман и Хе да. 
Те сман ула зи. 
Цр кве на зво на. 
Од ла зи гђи ца Те сман.
Те сман се пе ње го ре. 
Гђа Елвс тед ула зи. 
Ве сти о Лев бор гу. 
(По ло ви на ди ја ло га у ин спи ци јент ском при мер ку штри хо ва на)
Брак ула зи и до но си вест о са мо у би ству Лев бор га. 
Сце на Хе де и Бра ка. 
Те сман и гђа Елвс тед до ла зе у са лон из рад не со бе. 
Ди ја лог Хе де и Бра ка – Хе дин пи штољ је у по ли ци ји. 
Хе да од ла зи у зад њу со бу и по ву че за ве су за со бом. 
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Хе да сви ра на кла ви ру. 
Хе да про ту ри гла ву кроз за ве су. Па опет за тво ри за ве су. 
Хе да: „Ви, сте је ди ни пе тао у дво ри шту” – пу цањ. 
Те сман по ву че за ве су. Хе да бе жи вот но ле жи ис пру же на на со фи. 
Брак: „Али, ми ло срд ни бо же, та ко не што се ипак н е  р а д и !”
До пи са но у ин спи ци јент ском при мер ку: кад од шу шти пло ча, по сле 5–6 

пу та, мрак. 
По клон. Све тло. 

Љу би ца Ра кић (Хе да) и Сте ван Ша ла јић (Су ди ја Брак)
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Је ле на Глу ши ца*

НА ПИ СИ О БА ЛО ВИ МА У ЛИ СТУ  
СРБ СКИ ДНЕВ НИК

Из во ри за про у ча ва ње „му зич ке сва ко днев ни це” Ср ба у про шлим ве ко-
ви ма су ма ло број ни, а че сто и оскуд ни у раз ја шња ва њу не ких кључ них пи та-
ња ве за них за му зич ку пи сме ност на шег на ро да и уоп ште за прак ти ко ва ње 
раз ли чи тих ви до ва ове умет но сти. Ис тра жи ва чи на ше му зич ке про шло сти 
че сто су при мо ра ни да се осла ња ју на по моћ не из во ре при ли ком про у ча ва ња 
на ше исто ри је. Циљ овог ра да је да оста ви пи са ни траг о члан ци ма но во сад-
ског ли ста Срб ски днев ник у ко ји ма се по ми њу ба ло ви и игран ке као оми ље ни 
вид за ба ве ме ђу срп ским гра ђан ством. Де таљ но про у ча ва ње и сре ђи ва ње 
по да та ка о му зи ци у раз ли чи тим из во ри ма, ме ђу ко ји ма ва жно ме сто за у зи ма 
ста ра штам па, и да ље пред ста вља јед но од ак ту ел них пи та ња срп ске му зи-
ко ло ги је. 

О Срб ском днев ни ку

Срб ски днев ник био је по ли тич ки лист ко ји је из ла зио два пу та не дељ но, 
у пе ри о ду од 1852. до 1864. го ди не. Вла сник и пр ви уред ник био је Да ни ло 
Ме да ко вић, док тор фи ло зо фи је и са рад ник не ко ли ко европ ских ли сто ва то га 
вре ме на. Ме да ко вић је та ко ђе уре ђи вао лист На пре дак, ко ји је из ла зио у Срем-
ским Кар лов ци ма и Зе му ну за вре ме Ре во лу ци је 1848. го ди не. У оба ли ста, 
као и уоп ште у срп ској штам пи то га до ба, глав на те ма по ста је на ци о нал но 
пи та ње, па у ли сто ви ма до ми ни ра ју по ли тич ки увод ни ци и из ве шта ји до пи-
сни ка. У Срб ском днев ни ку нај ве ћи про стор за у зи ма ју упра во ове две ру бри-
ке, у ко ји ма се пра ти по ли тич ки жи вот у ино стран ству и Мо нар хи ји, као и 
сва ко днев ни жи вот у ру бри ци „До пи си”. Члан ци ко ји се ти чу за бав ног жи во та 
са др же и од ре ђе на по ли тич ка гле ди шта, ко ја су би ла у скла ду с та да ва жним 

* Ра дио Бе се да, Епар хи ја Бач ка, Но ви Сад.
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ре ша ва њем на ци о нал ног пи та ња.1 Из вор на кон цеп ци ја ли ста ни је про ме ње на 
ни ка да је 1859. на че ло Уред ни штва по ста вљен књи жев ник Јо ван Ђор ђе вић, 
ко ји је био књи жев ни и по зо ри шни по сле ник, и се кре тар Ма ти це срп ске у 
пе ри о ду из ме ђу 1857. и 1859. го ди не. Ђор ђе вић је до при нео осни ва њу Срп-
ског на род ног по зо ри шта 1861. го ди не, под окри љем Срп ске чи та о ни це. Ор га-
ни зо ва њем раз ли чи тих про свет них ма ни фе ста ци ја у Вој во ди ни, Ђор ђе вић је 
сми шље но те жио за тим да се у вре ме ап со лу ти зма у Мо нар хи ји одр жи ак ти-
ван на ци о нал ни дух. Го ди не 1863. он је уре ђи ва ње ли ста пре пу стио Све то-
за ру Ми ле ти ћу. На жа лост, лист је об у ста вљен већ на ред не го ди не и ви ше 
ни је по кре нут. 

На пи си о ба ло ви ма и игран ка ма

У Срб ском днев ни ку об ја вље но је укуп но 88 чла на ка у ко ји ма се по ми њу 
ба ло ви. Је ди но бро је ви из 1856. и 1857. не са др же члан ке ко ји се ти чу овог ви да 
за ба ве.2 У на ве де ним ру бри ка ма углав ном се про на ла зе тек сто ви у ко ји ма 
се из но се де та љи из сва ко днев ног, па са мим тим и кул тур ног жи во та јед ног 
гра да. С об зи ром на по ли тич ки ка рак тер ли ста и на пе ри од у ко јем је из ла-
зио, члан ци о за бав ном жи во ту са др же и не из бе жне по ли тич ке ко мен та ре. 
На ро ди ко ји су жи ве ли у Мо нар хи ји, под стак ну ти по кре ти ма за на ци о нал но 
осло бо ђе ње, и ко ји су ни ца ли ши ром Евро пе, по че ли су по сте пе но да ис ти-
чу сво ја на ци о нал на обе леж ја пу тем ба ло ва, кон це ра та и дру гих кул тур них 
ма ни фе ста ци ја. По да ци о ба ло ви ма у Срб ском днев ни ку из не ти су у фор ми 
на ја ве или из ве шта ја до га ђа ја. Ове за ба ве углав ном су на ја вљи ва не у ру бри-
ка ма ко је ни су има ле ка рак тер огла са. У окви ру чла на ка у ко ји ма ау тор из ве-
шта ва о одр жа ном ба лу, по сто је они са кра ћим или ду жим опи сом.

На ја ве ба ло ва

Ка да го во ри мо о члан ци ма у ко ји ма се ба ло ви са мо на ја вљу ју, они су нај-
че шће са же ти и има ју чи сто ин фор ма тив ни ка рак тер. Ме ђу тим, без об зи ра 
на то, из њих ипак мо же мо са зна ти о ко јој вр сти ба ла је реч, где се и због че га 
при ре ђу је, као и ко је ор га ни за тор. У не ким тек сто ви ма ау то ри ис ти чу и игре 

1 По ред по ли ти ке и дру штве но-за бав ног жи во та, у овом ли сту се об ра ђу ју и прав на, 
тр го вин ска и еко ном ска пи та ња. Као и у да на шњој штам пи, и у Срб ском днев ни ку се про-
на ла зе огла си раз ли чи тог са др жа ја ве за ног за тр го ви ну, про да ју, али и дру штве ни жи вот. 

2 Нај ве ћи број тек сто ва об ја вљен је у окви ру ру бри ке „До пи си”, чак 42, док се 20 по ја-
вљу је ван би ло ко је ру бри ке. На пи си о ба ло ви ма та ко ђе се мо гу про на ћи и у ру бри ка ма: 
„Войвод ство Ср бия и Та ми шки Ба натъ” – 5 чла на ка, „Под ли стак” – 4, „Огла си” – 3, „Ау стрия” 
– 3, „Мест не и раз лич не но во сти” – 2, „Мест ни гла со ви” – 2, „Раз лич не но во сти” – 1, „Найно вия 
по шта” – 1, и „Стра не зе мље” – 1. Че ти ри члан ка но се по себ не на сло ве: „Ба ло ви”, „Про грам 
на сто го дишньицу  Са ве Те ке лиє у Но вом Са ду”, „Сен то ма шка бе се да” и „Срб ска бе се да”. 
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ко је су би ле за сту пље не на ба лу, а по не кад се уо ча ва ју и ин те ре сант ни зах те-
ви за го сте. У по је ди ним члан ци ма на ја вље ни су срб ски или сла вен ски бал, 
што све до чи о за сту пље но сти за ба ва у на ци о нал ном ду ху.3 Што се ти че по-
во да, мно ги ба ло ви су се одр жа ва ли у ху ма ни тар не свр хе, би ло да је реч о 
при ло зи ма за си ро ти њу или ва жне ин сти ту ци је, као Срп ско на род но по зо-
ри ште, Срб ска чи та о ни ца и др.4 По ред мно го број них и го то во не при мет них 
на ја ва ба ло ва и игран ки, у Срб ском днев ни ку су об ја вље на че ти ри ве о ма 
упа дљи ва члан ка. Два су на пи са на у фор ми огла са и по знат је ау тор тек ста, 
што је за он да шњу но ви нар ску прак су би ла рет кост. У пр вом, дру гом и тре ћем 
бро ју ли ста из 1853, из ве сни Карл Вал тер оба ве шта ва чи та о це о пред сто је-
ћим ба ло ви ма, ко ји ће се одр жа ти у Но вом Са ду „у но вой и ле по ус троєно й 
са ли у го стил ни ци код Сун ца”.5 На ја ва је на пи са на дво је зич но – на срп ско-
сло вен ском и не мач ком. 

Чла нак ко ји се на ла зи у пр вом бро ју Срб ског днев ни ка из 1859. по зи ци-
о ни ран је на по след њој стра ни и ис пи сан ве ли ким сло ви ма. Ау тор тек ста, 
из ве сни Ма то вићъ, на ја вљу је ре дут ске и нобл ба ло ве ко ји ће би ти одр жа ни 
код „Ца ри це Је ли са ве те”. Игре ће уре ђи ва ти „тан цмај стор” – го спо дин Хер-
цен бер гер.6 На та ко зва ним „нобл” ба ло ви ма, пре ма све до чан стви ма Ја ко ва 
Иг ња то ви ћа, углав ном су уче ство ва ли: „...адво ка ти, бе ам те ри, не што пле-
ми ћа, вар ме ђа ша, тр го ва ца, и то од зад њих ве ћи. За на тли ја и ма ли тр го вац, 
ба кал, ту ни је имао ме ста”7 Ор га ни за то ри ова квих за ба ва углав ном су би ли 
адво ка ти. „Нобл” ба ло ве у ве ли ким ва ро ши ма др жа ла је ари сто кра ти ја ме ђу 
сво јим при пад ни ци ма: „... ни је имао при сту па ко ји ни је имао пла вет ну крв...
био он ма ка кав бе ам тер, адво кат или тр го вац.”8 Ре дут ски ба ло ви игра ли су 
ве ли ку уло гу у Бе чу и Пе шти, а го сти су до ла зи ли из раз ли чи тих сло је ва: 
„...од ари сто кра те па чак до нај ни жих, не са мо ако је био ле по об у чен, у фра ку, 

3 1853, II, 2 (на ја ва сла вен ског ба ла у ру бри ци „Раз лич не но во сти”); 1860, IX, 97 (на ја-
ва сла вен ског ба ла у ру бри ци „До пи си”), 1860, IX, 99 (исто као и прет ход но); 1861, X, 5 
(на ја ва сла вен ског ба ла у ру бри ци „Ау стрия”), 1861, X, 12 (на ја ва срб ског ба ла у ру бри ци 
„До пи си”) и 1861, X, 16 (исто као и прет ход но).

4 1860, IX, 97 (на ја ва ба ла у ко рист сла вен ске чи та о ни це у ру бри ци „До пи си”); 1861, X, 
16 (на ја ва ба ла у ко рист фон да за срп ски те а тар у Но вом Са ду у ру бри ци „До пи си”); 1861, 
X, 16 (на ја ва ба ло ва у ко рист те ми швар ског по зо ри шта у ру бри ци „Найно вия по шта”); 1862, 
XI, 8 (на ја ва ба ло ва у ко рист на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду без ру бри ке); 1863, XII, 3 
(на ја ва гра ђан ских игран ки у ко рист на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду без ру бри ке); 1863, 
XII, 13 (исто као и прет ход но); 1863, XII, 21 (на ја ва бе се де са игран ком у ко рист по зо ри шту 
без ру бри ке); 1863, XII, 21 (на ја ва игран ке у ко рист Срб ске чи та о ни це без ру бри ке); 1864, 
XI II, 11 (на ја ва игран ки у ко рист Срп ског на род ног по зо ри шта без ру бри ке); 1864, XI II, 11 
(на ја ва бе се де са игран ком у ко рист си ро ти ње Пан че вач ке ре ги мен те у ру бри ци „До пи си”); 
1864, XI II, 17 (на ја ва игран ке у ко рист глад не бра ће у Угар ској у ру бри ци „До пи си”); и 1864, 
XI II, 17 (на ја ва ба ла са лу три јом у ко рист по зо ри шта у ру бри ци „Стра не зе мље”). 

5 1853, II, 1.
6 Од гра ђа на ко ји ни су при па да ли ари сто кра ти ји је ди но су „тан цмај сто ри” мо гли да 

при су ству ју „нобл” ба ло ви ма, за то што су они има ли за да так да уре ђу ју игре. 
7 Ја ков Иг ња то вић, Ме мо а ри: Рап со ди је из про шлог срп ског жи во та), Бе о град 1966, 98.
8 Ја ков Иг ња то вић, нав. де ло, 97.
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не го и у ка пу ту, али тек углед ност, кон ве ни јен ци ја ипак фрак је из и ски ва ла.”9 
На ре дут ском ба лу по себ но се обра ћа ла па жња на пле сне ве шти не го сти ју. 
С об зи ром на зна чај ова квих за ба ва и дру штве ни слој ко ји је на њи ма при-
су ство вао, ра зу мљи во је за што су го ре по ме ну те на ја ве у Срб ском днев ни ку 
то ли ко ви зу ел но упа дљи ве.

Дру га два ве ћа и ис так ну ти ја члан ка ни су на пи са на у фор ми огла са, али 
за у зи ма ју до бар по ло жај у са мом ли сту и има ју спе ци фич не на сло ве. У члан-
ку под на зи вом „Про грамъ на сто го дишнъицу  Са ве Те ке лиє у Но вом Са ду”10 
на ја вљу је се све ча ност ко ја је одр жа на по во дом сто го ди на од ро ђе ња Са ве 
Те ке ли је, пред сед ни ка и по кро ви те ља Ма ти це срп ске и осни ва ча Те ке ли ја-
ну ма, за во да за по моћ мла дим Ср би ма ко ји су се шко ло ва ли у Пе шти. Ова 
це ло днев на ма ни фе ста ци ја са сто ја ла се од ар хи је реј ске слу жбе и па ра сто са 
Са ви Те ке ли ји у Са бор ној цр кви, бе се да Јо ва на Су бо ти ћа и Све то за ра Ми ле-
ти ћа, де кла мо ва ња пе са ма у спо мен Те ке ли ји, као и пе ва ња срп ске на род не 
хим не ко ју је ком по но вао Сте ван Ка ћан ски. Истог да на уве че, одр жа на је 
ба кља да, све ча но осве тље ње ва ро ши и на род на свет ко ви на у ба шти код „Зе-
ле ног вен ца”. Не ко ли ко да на на кон ове ма ни фе ста ци је, ко ју је ор га ни зо вао 
уред ник Срб ског днев ни ка Јо ван Ђор ђе вић, одр жа на је игран ка у дво ра ни 
код „Сун ца”. Та да ве о ма ак тив на срп ска омла ди на ор га ни зо ва ла је не са мо 
ову игран ку, не го и број не дру ге ма ни фе ста ци је у на ци о нал ном ду ху.

Го ди не 1864. одр жа на је бе се да са игран ком у дво ра ни код „Ца ри це Је-
ли са ве те” у Но вом Са ду. Из ве о ма упа дљи вог члан ка под на зи вом „Срб ска 
бе се да” са зна је се да је све ча ност при пре мио Алек сан дар Мор фи дис Ни сис 
(1810–1878), на став ник му зи ке у Срп ској гим на зи ји у Но вом Са ду.11 На бе се ди 
су сви ра ли, де кла мо ва ли и пе ва ли ње го ви уче ни ци, а на кон то га је одр жа на 
игран ка у ко рист си ро ти ње.

Из ве шта ји о ба ло ви ма

Из крат ких из ве шта ја о ми ну лом до га ђа ју са зна је се о вр сти одр жа ног 
ба ла од но сно игран ке, о ме сту и по во ду одр жа ва ња. По не где се по ми ње дру-
штве ни слој ко ји је при су ство вао за ба ви или њен ор га ни за тор.

Ба ло ви су че сто ор га ни зо ва ни у ху ма ни тар не свр хе или с ци љем про сла-
вља ња ва жних све ча но сти. Број не за ба ве одр жа не су у ко рист Срп ског на род-
ног по зо ри шта, ка ко у Но вом Са ду та ко и у дру гим ме сти ма. Из ве штач из 
Ча ко ва на сле де ћи на чин ко мен та ри ше ху ма ни тар ни ка рак тер игран ке, ко ја је 
одр жа на у Но вом Са ду 1861. го ди не: „Ов де до да ти мо рамъ, да су ро долюби ве 
Срб ки ње да ле по кло не на ту цель, да се ови у вре ме од мо ра на ба лу из и гра ваю, 
те тимъ є чистъ до хо дак ве ћи био. Жи ви ле ове ро долюбки ње! Не мо гу про-

9 Ја ков Иг ња то вић, нав. де ло, 97.
10 1861, X, 75.
11 1864, XI II, 20.
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пу сти ти, да ов де не спо ме немъ гг. Ми ту Шан дро ви ћа и Ми ту Во и но ви ћа кои 
су се рев ност но за у зе ли би ли за скупляње при ло га и про да ва ње сре ћа ка; 
исто та ко хва ла бу ди г. Ва си лию Ди ни на ње го вом бо га том при ло гу.”12 Три 
ме се ца на кон ове игран ке, одр жа на је ве чер ња за ба ва у Ста ром Бе че ју, где 
се та ко ђе са ку пљао но вац за но во сад ско по зо ри ште. Ау тор тек ста сле де ћим 
ре чи ма за хва љу је пле ме ни тим до на то ри ма: „Овомь при ли комь из ра жа ва се 
бла го дар ность пу бли ке ст. бе чейск е пре ма сви ма учест ни ци ма тогъ пле ме-
ни тог де ла, а на ро чи то пре ма бра ћи на шой са стра не, коя су любавь има ли 
и нов цемь под по мо ћи на ше пред у зе ће.” У да љем тек сту Уред ни штво ли ста 
да је ко мен тар из ко јег се са зна је да су го ре по ме ну та „бра ћа са стра не” из Бе-
че ја и Те ми шва ра. Ова чи ње ни ца све до чи о ве о ма рас про стра ње ном за ла га њу 
за одр жа ње на ци о нал них ин сти ту ци ја, об зи ром да по моћ сти же и из дру гих 
ва ро ши.13 У скла ду с та да шњим осе ћа њем брат ске љу ба ви пре ма свим Сло-
ве ни ма, одр жа ва ни су ба ло ви на ко ји ма је са ку пљан но вац за по моћ на ро ду 
ко јег је за де си ла не ка не сре ћа. Та ко је у Зе му ну 1862. го ди не одр жан срб ски 
бал у ор га ни за ци ји Срб ског чи та ли шта за „бра ћу Хер це гов це” ко ји су из 
од ре ђе них раз ло га би ли при мо ра ни да пре бег ну у Ау стри ју.14 Го ди не 1864. 
одр жан је у Ило ку бал, на ко јем је са ку пљен но вац за „бра ћу Ба на ћа не, ко ји 
ово го ди шњом су шом по стра да ше”.15 Ау тор тек ста на во ди по ду жи спи сак 
пле ме ни тих љу ди, ко ји су при ло жи ли нов ча ну по моћ за сво је су на род ни ке. 
Ме ђу њи ма је би ло и Ср ба и Хр ва та, углед них лич но сти и обич ног гра ђан ства.

Ба ло ви су ор га ни зо ва ни и за рад про сла вља ња спе ци јал них све ча но сти. 
Та ко је го ди не 1860. одр жан из ме ђу оста лог и бал по во дом „ин ста ла ци је” 
епи ско па Пе тра Јо ва но ви ћа у Пла шком.16 У Но вом Са ду је 1860. го ди не про-
сла вљен ро ђен дан Ње го вог ве ли чан ства, те ау тор члан ка из ве шта ва о том 
до га ђа ју: „У очи да на би ла є ва рошь осве тље на, а крозъ ули це про ла зи ла є 
бакляада са свир комъ. Су тра данъ био є Те де умъ у рим ской цр кви, а за тимъ 
у са бор ной пра во слав ной. По сле под не би ло є утр ки ва ње на коньима са на-
гра да ма. Сяянъ балъ заключио є ову све ча ность.”17 Ба ло ви су вр ло че сто кру-
ни са ли ова кве це ло днев не про сла ве, што ће би ти слу чај и са „ком би но ва ним” 
за ба ва ма у на ци о нал ном ду ху.18

По ред чла на ка у ко ји ма ау то ри тек ста са мо до но се кра так из ве штај о 
до га ђа ју, у Срб ском днев ни ку се мо гу на ћи и они ко ји са др же не ки ко мен тар 
или ду жи опис. Го ди не 1858. одр жан је от ме ни бал у Срем ским Кар лов ци ма, на 
ко јем је „на ше ко ло” до шло на ред тек на кон по но ћи. Ау тор опи су је ат мос фе ру 
са за ба ве: „Нашъ из вє сти тель ка же намъ, ка ко су се Срб ки ње игра чи це на 

12 1861, X, 20.
13 1861, X, 40.
14 1862, XI, 8.
15 1864, XI II, 17.
16 1860, IX, 15.
17 1860, IX, 63.
18 Та кве за ба ве су се са сто ја ле од бе се де и игран ке.
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томъ ба лу на ко ло мр го ди ле и ре кле, да га не тре ба игра ти, еръ здра во ер ми дує!” 
Ме ђу тим, ова кав не га ти ван став пре ма срп ској на род ној игри не сре ће се че-
сто у члан ци ма Срб ског днев ни ка. На про тив, ау то ри ви ше пу та из ве шта ва ју 
о игра чи ма ко ји оду ше вље но игра ју ко ло. Го ди не 1861. одр жан је „дво стру-
ки” бал у Сом бо ру, на ко јем су уче ство ва ли Ср би и Ма ђа ри. На ње му је при-
су ство ва ла „срб ска омла ди на” са срп ским ко кар да ма и гр бо ви ма. Дво ра на 
је би ла укра ше на срп ским и ма ђар ским за ста ва ма и гр бо ви ма. Ко ло се мо-
ра ло игра ти пет пу та за ре дом.19 У на ред ном бро ју Срб ског днев ни ка, у ис тој 
ру бри ци по сто је два члан ка у ко ји ма ау то ри из но се не га тив не ко мен та ре ве-
за не за сом бор ски бал. Ау тор пр вог члан ка, ко ји се пот пи сао ини ци ја лом (П.), 
из ве шта ва: „ Би ло є не ки за не ше ни мла ди по ма ђа ре ни ка, кои су про те сто ва ли, 
што се по ред ма ђар скогъ и срб ски грбъ ука зи вао...”20 Не ве ру ју ћи да је до бро 
оба ве штен, ау тор дру гог члан ка ко ји се пот пи сао зна ком ∆, пре до ча ва сле де-
ће: „Ако самъ до бро из ве штенъ, то вамъ као ку ри о зумъ являмъ да ниєданъ 
Ма ђаръ ниє са Срб киньом играо.”21

Што се ти че ма ни фе ста ци ја у на род ном ду ху, бе се де са игран ка ма би ле 
су оми ље ни вид за ба ве ме ђу Ср би ма у Мо нар хи ји. Оне су сми шље но ор га-
ни зо ва не за рад одр жа ња на ци о нал не све сти у на ро ду. Број ни из ве шта ји 
до но се по дат ке о про гра ми ма бе се да, на ко ји ма су де кла мо ва не пе сме на ших 
пе сни ка и из во ђе не ком по зи ци је Кор не ли ја Стан ко ви ћа и Да во ри на Јен ка. 
Та ко је у Но вом Са ду 1863. го ди не одр жа на бе се да са игран ком у ко рист „ба-
нат ским стра дал ни ци ма”. На бе се ди су де кла мо ва не пе сме Ђу ре Јак ши ћа. 
Док је из ве сни Га ја Гај чи но вић от пе вао две срп ске пе сме, Сте ван По по вић 
је на кла ви ру из вео срп ске ме ло ди је. Хор је от пе вао ком по зи ци ју Да во ри на 
Јен ка На преj. На игран ци ко ја је усле ди ла го сто ва ли су бе о град ски ђа ци. 
Иа ко се у члан ку не по ми ње ко ло, мо же се прет по ста ви ти да је оно игра но, 
с об зи ром да је про грам бе се де био у на род ном ду ху.22 

Још јед на од мно го број них „ком би но ва них” за ба ва одр жа на је у Кар лов-
ци ма 1864. го ди не. О зна ча ју тог до га ђа ја из ве шта ва нас ау тор тек ста: „Юче 
сла ви смо успо ме ну св. Са ве, пр вог про све ти теля срб ског, сла ви смо є она ко, 
ка ко тре ба у Си о ну срб ском да се про славля. По сле све те ли тур гиє све ти ла 
се во ди ца у гим на зи ском зда нию, где є г. про фе сор Па ско вић бе се дио у сла ву 
св. Са ви. Али ти ме се ниє све ча ност за вр ши ла; тек сад до ла зи пра ва на род на 
свет ко ви на, с р б с к а  б е с е д а  кою да де на ша валяна гим на зи ска омла ди-
на у сла ву св. Са ви, а у ко рист си ро тиньи ба нат ской и кар ло вач кой, у са бор-
ской дво ра ни...Он да од по че игран ка ко лом...Здра ви ца є би ло ро долюби вих 
до ста, ве се ље є траяло до зо ре.”23 О истом до га ђа ју ау тор дру гог тек ста за не-

19 1861, X, 5.
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23 1864, XI II, 7.
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се но из ве шта ва сле де ћим ре чи ма: „Кад сам ба цио по глед на мно жи ну жельни 
слу ша о ца, на сє дог ар хи па сти ра у оста лу го спод шти ну срб ску, а ова мо опет 
на ону мла деж, коя с про бу ђе ном на род ном све шћу с найве ћом вольом и 
пле ме ни тим чув ством на род ним за да так свой свойски и ва тре но из вр ша ва ше, 
да се чиняше сва ки као да се у люба ви пре ма ро ду свом над ме та ти желяне; 
кад по гле да гг. про фе со ре, с ка квом вольом они то све уре ђи ва ху, да се пу-
бли ка што за до вольни я до ма вра ти – све то, ве лим, кад у пре глед узе, он да 
се тек осе ћа, да сам баш у сре ди ни Ср ба у си о ну срб ском, а ду ша ми се моя 
од не се у она срет на вре ме на, кад є св. Са ва на пре сто лу срб ске єрар шиє се дио. 
Та ка сва бияше кар ло вач ка бе се да, коя све слу ша о це до ус хи ћеня до ве де, да 
пље сканю и по хвальиваню не бияше края.”24

Још јед на у ни зу бе се да са игран ком ор га ни зо ва на је у Ки кин ди 1864. 
го ди не. О том до га ђа ју ве о ма оп шир но из ве шта ва не по зна ти ау тор, ко ји од-
мах на по чет ку свог тек ста ис ти че сле де ће: „Бе се да је за нас Ки кин ђа не са свим 
не што но во, ми је до сад не ви де смо, па с то га хо ћу да о њој ко ју ре чем”. Пре 
не го што је пред ста вио про грам бе се де, ау тор је про ко мен та ри сао оп шту по-
ја ву ме ђу Ср би ма ко ји чу ва ју свој на ци о нал ни иден ти тет као све ти њу, за то 
што се на ла зе под при ти ском стра них ути ца ја. Из гле да да у Ки кин ди ни је 
би ла та ква си ту а ци ја, јер су та мо Ср би успа вљи ва ли сво ју на род ну свест. 
Због то га ау тор да ље на по ми ње ка ко су се Ки кин ђа ни об ра до ва ли бе се ди, јер 
она мо же: „...да нас опо ме не на све те ду жно сти пре ма ро ду сво ме. Уче сни ци 
ове бе се де би ли су ђа ци из Ба на та, Бач ке и Сре ма ... ко ја ду хом ро до љу бља 
за да ну та, са тро бој ном срб ском за ста вом, са ле пом де ви зом ʼСло гаʼ до нас 
до ћи по тру ди ла се, да нас из дре ме жа про бу ди...” На са мој бе се ди из во ђе не 
су ва ри ја ци је за кла вир Ја сам мла да Срб ки ња ко ју је ком по но вао Кор не ли-
је Стан ко вић; му шки хор је от пе вао пе сме Ја сам Ср бин и На преј. Га вра 
сви рац из вео је на гај да ма сва то вац. Ау тор за вр ша ва свој из ве штај сле де ћим 
ре чи ма: „По свр шет ку бе се де за по че игран ка. Па и ова је чи сто срб ска би ла. 
Ле по ти це на ше не сти де ше се ко ла, већ вољ но се око Га вре сви р ца ис ку пи-
ше, па игра ше са та ким оду ше вље њем и во љом, да се од ми ли на ни си мо гао 
на гле да ти!”25 

Оду ше вље ни при јем на род них ига ра ме ђу омла ди ном при ме ћу је се у 
мно гим члан ци ма Срб ског днев ни ка. У Зе му ну је 1861. го ди не одр жан бал 
у ор га ни за ци ји срп ског гра ђан ског чи та ли шта. Ау тор члан ка ис ти че да је 
бал био у чи сто на род ном ду ху. Дво ра на је би ла укра ше на срп ским на род-
ним бо ја ма, као и оде ла по је ди них Срп ки ња. Ко ло, че твор ка и пље ска ви ца 
игра ле су се с ве ли ким оду ше вље њем. У дру гој дво ра ни, па ра лел но са овом 
игран ком, одр жа на је за ба ва на ко јој су сви ра ли гај даш и там бу ра ши и пе-
ва ле се срп ске пе сме.26 

24 1864, XI II, 7.
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Не ду го на кон ове за ба ве, одр жан је још је дан срп ски бал у Зе му ну у ор га-
ни за ци ји срп ске омла ди не. Ау тор члан ка го то во пе снич ки и за не се но опи су је 
зна чај овог ба ла сле де ћим ре чи ма: „Срб ски є балъ у Зе му ну зна чай чи сто 
на род не те жње имао; као бла го дет на ро са ожи вио є он дух на род ног по но са, 
и найне жниє ср ца жив це по ди гао є ви спре ниємъ по ле ту... Дич не на ше Срб-
ки ње и че сти та на ша омла ди на изъ Бе о гра да, Пан че ва и Зе му на на овомъ 
срб ско ме ба лу на род ни духъ до найве ћегъ оду шевлєня уз ви си ше.”27 

Још је дан оп ши ран чла нак, ко ји је сме штен на на слов ној стра ни ли ста, 
све до чи о по тре би да се по шту је соп стве но на сле ђе. Освр ћу ћи се на јед ну 
игран ку ко ја је одр жа на у Но вом Са ду и на ко јој је игра но срп ско ко ло са гај-
да ма, па ра ћин ка, че твор ка и се кре тар ка, ау тор тек ста за кљу чу је ка ко тре ба 
на ста ви ти у том прав цу. Ау тор да ље вр ло оштро ис ти че сле де ће: „На шим 
Срб ки ња ма не тре ба вал цер, не тре ба ни кер, ни чар даш пре, док не зна ју 
сво је игре. Не зна ју ли ти учи те љи те игре, он да ни су за нас... Та ко ће се он да 
и Ср би и Срп ки ње срп ски за ба вља ти, и упра во са мо та ко тре ба да се за ба вља-
ју. По сле на рав но мо гу и дру ге игре игра ти, али срп ске ва ља сву да да пред-
ња че...”28 У том сми слу ау тор на во ди ком по зи ци је Кор не ли ја Стан ко ви ћа и 
Пе тра Сто ја но ви ћа ко је су са ста вље не од срп ских на род них пе са ма. Кор не-
ли је Стан ко вић је у Сло вен ском ка дри лу, ком по зи ци ји об ја вље ној 1855. го ди-
не, упо тре био пе сме сло вен ских на ро да (срп ске, ма ло ру ске, че шке и мо рав ске). 
Ше сна ест на род них пе са ма упо тре бље но је у Срб ском на род ном ка дри лу, 
об ја вље ном 1859. го ди не. Бу гар ски ка дрил, ком по но ван у част Бу га ра 1862. 
об у хва та бу гар ске на род не пе сме. Стан ко вић је на пи сао и пол ку Бра тин ство 
ко ја са др жи срп ске на род не пе сме.29 

Срп ске на род не игре про мо ви сао је и Ју ли је Бер ко вић, по зна ти учи тељ 
пле са из Но вог Са да. О ње го вој де лат но сти са зна је се из два члан ка у Срб ском 
днев ни ку. У пр вом се спо ми ње да је Бер ко вић са ста вио но ву срп ску игру 
Да ни цу, ко ја је пр ви пут игра на на јед ној за ба ви у Но вом Са ду, где је при мље-
на с оду ше вље њем. Игран ка је одр жа на на кон бе се де ко ју је ор га ни зо вао 
Алек сан дар Мор фи дис.30 Из дру гог члан ка са зна је се о Бер ко ви ће вој тур не ји 
по раз ли чи тим гра до ви ма (Пан че ву, Вр шцу и Бе о гра ду), у ко ји ма се тру дио 
да пу бли ци при бли жи на ше на род не игре. Ау тор тек ста ис ти че сле де ће: „Да-
ни ца, па ра ђин ка, ора и ко ло по ста ле су оми ље не игре и г. Бер ко вићъ, кой є у 
пу бли ци на шой ле пу под по ру на шао сте као є одъ стра не ов дашньи ро долюба  
пу но по ве ре ње и по што ва ње, єръ є уре дио но ву игру, коя се у об ште до па ла, 
и коя ће бр зо ула за на ћи у ве се лимъ кру го ви ма на ро да на ше га. Ње му има мо 
за хва ли ти, што одъ яко не ће на ше ми ло „Ко ло” по след ње на игро ка зу стаяти 
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и не ра до игра ти се, єръ га сла бо ко валяно, осо би то у ве ћим ва ро ши ма од-
и гра ти уме.”31 

По ред чи сто срп ских за ба ва, одр жа ва не су и „ме шо ви те” на ко ји ма су 
уче ство ва ла по два на ро да. Го ди не 1861. одр жан је срп ско-ма ђар ски бал у 
Вр шцу, на ко јем су при су ство ва ли и го сти из Те ми шва ра. Дво ра на код „Ма-
ђар ске кру не” би ла је укра ше на број ним на ци о нал ним обе леж ји ма. Срп ски 
грб и уга р ска кру на ста ја ле су јед на на спрам дру ге. На зи до ви ма су би ле 
ока че не сли ке са лич но сти ма из ма ђар ске и срп ске про шло сти. Док је ис под 
срп ског гр ба ста ја ла сли ка с ли ком ца ра Ду ша на, ис под ма ђар ске кру не био 
је пред ста вљен лик њи хо вог ро до љу ба Иштва на Се че њи ја. Срп ска омла ди на 
је но си ла на род но оде ло и пе ва ла срп ске на род не пе сме као што су „Прагъ 
є ово ми логъ срб ства” и „Кадъ већъ срб ска крв ца те че”32 Сло ва ци су 1860. 
го ди не у Пе шти ор га ни зо ва ли „Сло ван ски плесъ” на ко јем су уче ство ва ли 
и Ср би. Ко ло се игра ло два пу та и у ње му су ужи ва ле и Сло ва ки ње, из ве шта-
ва ау тор тек ста. Игра на је та ко ђе и „сло ван ска игра” под на зи вом Сло ван ски 
на род ни хи три.33 Спо ме ну ти члан ци по твр ђу ју да је по сто ја ла из ве сна то-
ле ран ци ја ме ђу раз ли чи тим на ро ди ма у Мо нар хи ји, као што је слу чај са 
срп ско-ма ђар ским ба лом. На сло вач ко-срп ском ба лу уо че на је брат ска љу бав 
ко ја је ве зи ва ла ова два на ро да, с об зи ром да су Сло ва ки ње ра до игра ле срп-
ску на род ну игру. О пан сла ви стич ким те жња ма, ко је су би ле ак ту ел не у то 
до ба, све до чи је дан дру ги чла нак у Срб ском днев ни ку. У Пра гу су 1863. го ди не 
Че си одр жа ли прав нич ку игран ку, на ко јој је ви ше пу та од сви ра на „Че твор ка 
(ка дрил) из срб ских пе са ма”, ко ја је та мо по ста ла оми ље на. У то ку за ба ве 
сти гао је те ле грам од Ср ба из Но вог Са да, ко ји су сво јој бра ћи из Пра га по-
же ле ли ле пу за ба ву, што је при мље но са оду ше вље њем.34 

* * *

Срб ски днев ник спа да у ону гру пу на ше пе ри о ди ке у ко јој се ја сно очи ту ју 
по ли тич ка убе ђе ња и дух то га вре ме на. Ра ђа ње на ци о нал не све сти и по тре-
ба за афир ма ци јом по је ди них на ро да у Ау стро у гар ској мо нар хи ји да ју пе чат 
свим кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма из дру ге по ло ви не XIX ве ка, а о то ме мо-
же мо чи та ти и у члан ци ма ко ји се ти чу сва ко днев ног жи во та на ших пре да-
ка. У ру бри ци „До пи си” ко ја за у зи ма нај ве ћи део Срб ског днев ни ка уо че ни 
су из ве шта ји о одр жа ва њу раз ли чи тих кул тур них ма ни фе ста ци ја у ор га ни-
за ци ји на ци о нал но ори јен ти са не гру па ци је по пут „Срб ске омла ди не”. Јо ван 
Ђор ђе вић, уред ник Срб ског днев ни ка од 1859. го ди не, ак тив но је уче ство вао 
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у при ре ђи ва њу та квих при ред би ко је су има ле за циљ да про мо ви шу на ше 
кул тур но на сле ђе. 

Де таљ ним пре ли ста ва њем но во сад ског ли ста Срб ски днев ник уо че но је 
да су ба ло ви као на след ство беч ког би дер ма је ра по сте пе но до жи ве ли пре о бра-
жај од „нобл” до чи сто на род них у дру гој по ло ви ни XIX ве ка ме ђу раз ли-
чи тим на ро ди ма у Мо нар хи ји. Због то га су на шу па жњу на ро чи то при ву кли 
та ко зва ни „срб ски” и „сло вен ски” ба ло ви, као и „ком би но ва не” за ба ве ко је су 
под ра зу ме ва ле бе се ду и игран ку. На срп ским ба ло ви ма све је би ло у ду ху 
на ци о нал ног, што је на рав но био слу чај и на за ба ва ма при пад ни ка дру гих 
на ро да. Срп ски гр бо ви и за ста ве су укра ша ва ли дво ра не у ко ји ма се гра ђан-
ство за ба вља ло уз игру и пе сму, го сти су уме сто у бал ским ха љи на ма и фра-
ко ви ма до ла зи ли у на род ној но шњи, а там бу ра ши и гај да ши су сви ра ли срп ско 
ко ло. У ве ћи ни чла на ка из ве шта чи оду ше вље но опи су ју ове до га ђа је. Стил 
њи хо вог пи са ња ве о ма под се ћа на му зич ке кри ти ке тог вре ме на, у ко ји ма 
но ви на ри са гле да ва ју вред ност из ве де них ком по зи ци ја на осно ву њи хо ве 
ве зе с на род ном тра ди ци јом. Бе се де са игран ка ма ре чи то по твр ђу ју зна чај 
ко ји се при да вао срп ским, али и сло вен ским ком по зи то ри ма уоп ште, па су се 
на про гра ми ма тих ма ни фе ста ци ја че сто на ла зи ле ком по зи ци је Кор не ли ја 
Стан ко ви ћа. Мно ги из ве шта чи с оду ше вље њем опи су ју ове до га ђа је, по хва-
љу ју ор га ни за то ре и уче сни ке бе се да, за кљу чу ју ћи на кра ју да је Ср би ма 
нео п хо дан упра во ова кав вид за ба ве ко ји би на ци о нал ну свест одр жа вао на 
ви со ком ни воу. Игран ке ко је су одр жа ва не на кон бе се да нај че шће су за по-
чи ња ле ко лом, а по ред ове срп ске на род не игре, би ле су за сту пље не и вој-
во ђан ка, па ра ћин ка, се кре тар ка, пље ска ви ца, срем ско ко ло, ба нат ско ко ло, 
бач ко ко ло и мно ге дру ге игре. По ред Ср ба, и дру ги на ро ди у Мо нар хи ји 
одр жа ва ли су на род не за ба ве, па су та ко Че си, Ма ђа ри и Сло ва ци ужи ва ли 
на сво јим ба ло ви ма. Ор га ни зо ва њем игран ки сло вен ских на ро да ши рио се 
та да ак ту е лан пан сла ви стич ки дух. 

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Иг ња то вић, Ја ков (1966): Ме мо а ри: Рап со ди је из про шлог срп ског жи во та, Бе о град: 
Срп ска књи жев на за дру га.

Срб ски днев ник (1852–1864): уред ни ци: Да ни ло Ме да ко вић и Јо ван Ђор ђе вић. До ступ-
но на: [http://di gi tal.bm s.rs /pu b.ph p?s=RP Sr-fo l-10].

Ти мо ти је вић, Ми ро слав (2006): Ра ђа ње мо дер не при ват но сти: При ват ни жи вот 
Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка, Бе о град: Клио.

Џе пи на, Мир ја на (1982): Дру штве ни и за бав ни жи вот ста рих Но во са ђа на, Но ви Сад: 
Му зеј гра да Но вог Са да.



47

Ма ри на Алек сић*

ЛИ ЦА СВА КО ДНЕ ВИ ЦЕ: 
ТЕК СТО ВИ ВАС КА ПО ПЕ У ДЕ ЛИ МА  

ДУ ША НА РА ДИ ЋА

Го во ри ти о умет нич кој са рад њи ком по зи то ра Ду ша на Ра ди ћа и пе сни-
ка Вас ка По пе, зна чи кре та ти се у про сто ру број них и ви ше стру ких „ме ста 
су сре та”: по ет ски уни вер зум По пи ног „књиж ја” се у раз ли чи тим тре ну ци-
ма и на раз ли чи те на чи не преплитаo са ства ра лач ким ста во ви ма и хте њи ма 
Ду ша на Ра ди ћа, да ју ћи ју го сло вен ској по сле рат ној умет но сти сна жан мо дер-
ни стич ки ак це нат. Та кав су срет, ко јим је за по че ла са рад ња пе сни ка и ком-
по зи то ра, обе ле жио је пе де се те го ди не 20. ве ка, ка да је по е зи ја „оп сед ну тих 
ве дри на” Ра ди ћу пру жи ла од го ва ра ју ћи под сти цај да уоб ли чи вла сти ти умет-
нич ки став и уте ме љи мо дер ни стич ки/нео кла си чан из раз чи ји се ме ха ни зми 
то ком вре ме на не ће бит но ме ња ти. На и ме, на осно ву сти хо ва из По пи не пре-
врат нич ке зби р ке Ко ра (1952), на ста је јед но од пр вих круп ни јих де ла, во кал-
но-ин стру мен тал на ком по зи ци ја Спи сак (1954/55), као по чет но по гла вље 
трип ти ха Оп сед ну та ве дри на, а у на ред не три де це ни је, у ин спи ра ци ји или 
пот пу ном му зич ко-по ет ском бра ти мље њу са По пи ном по е зи јом, го то во сва 
во кал но-ин стру мен тал на де ла Ра ди ће вог опу са.1

На тра гу ви ше стру ких по ет ских ве за дво ји це умет ни ка, ре флек то ва них 
у те жњи ка об на вља њу вред но сти – те жњи ко ја про жи ма нај ду бље сло је ве 
По пи ног и Ра ди ће вог „пе ва ња”, на ро чи то он да ка да се су о ча ва ју са агре сив-
ним бе сми слом све та – озву ча ва ње „по е зи је сми шље ног бе сми сла”2 „сми шље-
ним” из ра жај ним аске ти змом му зи ке Спи ска,3 чи ни ла се као об у хва тан 

* Дипломирана теоретичарка уметности – музиколошкиња.
1 У пи та њу су кан та те Ће леку ла (1957), Ус прав на зе мља (1964), Учи те љи (1988), Вуч ја 

со (1984). Де таљ ни је у: Ду шан Ра дић (2007): Тра го ви бал кан ске вр ле ти. Вре ме – Жи вот – 
Му зи ка, Бе о град: Бе о град ска књи га, 204.

2 Ре чи књи жев ног кри ти ча ра Ми ла на Бог да но ви ћа упу ће не сти хо ви ма По пи ног Спи ска, 
у: Го ри ца Пи ли по вић (2000): По глед на му зи ку Ду ша на Ра ди ћа, Бе о град: СА НУ, По себ на 
из да ња, књ. 10, Оде ље ње ли ков не и му зич ке умет но сти, 19.

3 Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман (2002): Те зе за ре ин тер пре та ци ју му зич ке аван гар де, 
у: Му зич ки та лас, 30–31: 26.



48

по ли гон за про ми шља ње ли ко ва/ли ца сва ко дне ви це Ду ша на Ра ди ћа и Вас ка 
По пе. Кон тек сту а ли за ци ја сва ко дне ви це у овом де лу под ра зу ме ва ла је са гле-
да ва ње оних по ет ских и ком по зи ци о но-тех нич ких ре ше ња ко ји ма, у скло пу 
ин ди ви ду ал ног умет нич ког ис ку ства, али у му зич ко-по ет ском пре пле ту, 
ау то ри ту ма че њен лик/ли ца4. Сва ко дне ви ца се, „на пр ви по глед”, от кри ла 
кроз ре љеф, спи сак, ски це, на ма ви дљи вих, по зна тих фор ми чи ја уну тра шња 
ди на ми ка чу ва мно го ви ше од оче ки ва ног, а По пи на, по том и Ра ди ће ва ства-
ра лач ка ин ту и ци ја пре по зна је њи хов „очо ве чен лик” 5 и оду хо вљу је скри ве ну 
су шти ну. 

Струк ту ра Ра ди ће вог Спи ска оме ђе на по ет ском под ло гом у ко јој је „ре-
чи ма те сно, а ми сли ма про стра но”6, али и чи ње ни ца да се у ни зу исе ча ка 
сва ко дне ви це реч са о бра жа ва то ну (и обр ну то), да ла је мо гућ ност да се о 
Ра ди ће вом де лу ми сли кроз при зму „ли ков но сти”, тач ни је илу стра тив но сти, 
не са мо на ни воу на ко јем је и су ге ри са на у под на сло ву де ла (Спи сак – три
на ест кро ки ја за три на ест из во ђа ча), већ и мно го ши ре – ту ма че ћи илу стра-
тив ност као по сле ди цу спе ци фич ног, ви ше знач ног про грам ског ми шље ња 
у озву ча ва њу По пи ног тек ста у два раз ли чи та „си сте ма”, у ме ди ју му гла са 
и ме ди ју му ин стру ме на та.

Прет по став ка да ком по зи ци о ни по сту пак у Спи ску от кри ва „не што ви ше” 
о Ра ди ће вом пре по зна ва њу По пи них по ет ских сли ка на ве ла је на за кљу чак да 
су два у осно ви па ра лел на то ка – по ет ски/ми са о ни и му зич ки ток – об ли ко-
ва ни и умре же ни на на чин ко ји све до чи о по сто ја њу нео кла сич ног про грам ског 

4 Нео п ход но је на по ме ну ти да је упо ри шне тач ке ово га ра да де фи ни сао кор пус ода бра-
них ак ту ел них сту ди ја ау то ра ко ји су се, ко ри сте ћи раз ли чи те ин тер пре та тив не ме то де у 
окви ру му зи ко ло шке ди сци пли не, од но сно те о ри је књи жев но сти, ба ви ли од ре ђе ним пи та-
њи ма и про бле ма ти ком ства ра ла штва/по е ти ке ком по зи то ра и пе сни ка. У пи та њу су зна чај-
ни ра до ви др Ве сне Ми кић: Нео кла сич не тен ден ци је; Ли ца срп ске му зи ке: нео кла си ци зам; 
Раз ли чи ти ви до ви мо дер ни зма/нео кла си ци зма Ду ша на Ра ди ћа, за тим те мељ на мо но граф ска 
сту ди ја Го ри це Пи ли по вић по све ће на ства ра ла штву Ду ша на Ра ди ћа: По глед на му зи ку Ду
ша на Ра ди ћа, као и сту ди ја др Мир ја не Ве се ли но вић Хоф ман: Ства ра лач ка при сут ност 
европ ске аван гар де у нас, у окви ру ко је је Ра ди ће во ства ра ла штво ин тер пре ти ра но спрам 
ко му ни ка ци је ма тич ног и европ ског ства ра лач ког кон тек ста пе де се тих го ди на 20. ве ка. С 
дру ге стра не, при ли ком са гле да ва ња отво ре них и „скри ве них” ве за из ме ђу по е ти ке пе сни ка 
и ком по зи то ра, од зна чај не по мо ћи би ли су број ни ра до ви срп ских спи са те ља, исто ри ча ра 
и те о ре ти ча ра књи жев но сти ко ји су при ла зи ли сво до ви ма пе снич ке по е ти ке из раз ли чи тих 
угло ва – Зо ран Ми шић: По е зи ја оп сед ну тих ве дри на; Но ви ца Пет ко вић: Увод у ту ма че ња 
По пи не по е ти ке; Иван В. Ла лић: Про ши ре на бе ле шка о јед ном тра га њу за по е ти ком Вас ка 
По пе; Ти хо мир Бра јо вић: Ур не бе сне сли ке Вас ка По пе; Са ња Го ли ја нин Елез: Обло је дин ство 
књиж ја – за ко ни тост и за нос по ет ске ду хов но сти, ин тер тек сту ал но чи та ње лир ских ци
клу са Вас ка По пе. Та ко ђе, ау то по ет ски ис ка зи обо ји це умет ни ка би ли су дра го цен пу то каз 
за раз у ме ва ње ства ра лач ких на ме ра и „не ми ра”, од но са пре ма тра ди ци ји, умет нич ком „не-
ка да” и „са да”, син кре тич ког од но са пре ма умет но сти уоп ште – Ду шан Ра дић: Тра го ви бал
кан ске вр ле ти; У сен ци Хер ме са; Вас ко По па, пред го вор ан то ло ги ји пе снич ког ху мо ра Ур не
бе сник и ан то ло ги ји на род ног ства ра ла штва: Од зла та ја бу ка. 

5 Зо ран Ми шић, пре ма: Го ри ца Пи ли по вић, нав. де ло.
6 Пре ма – Ра ди во је Ми кић (1997): „Жа нр ов ски ци та ти у де лу Вас ка По пе”, у: По е зи ја 

Вас ка По пе, збо р ник ра до ва, Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 124. 
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ми шље ња, а да свит ни низ кон траст них му зич ких ски ца-кро ки ја пред ста вља 
са мо спољ ну ма ни фе ста ци ју про грам но сти, тач ни је нео кла сич не „игре” са 
про грам но шћу.

На при ме ру 13 кро ки ја пред ста вље них пре ма ка те го ри ја ма – жи во ти ње 
(Спи сак жи во ти ња: Коњ, Пат ка, Ко ко шка, Сви ња, Ма га рац), биљ ке (Спи сак 
би ља ка: Пу за ви ца, Ма хо ви на, Кром пир, Как тус), пред ме ти (Спи сак пред-
ме та: Бе лу так, Сто ли ца, Ви о ли на, Хар ти је), про грам ност у ком по зи ци о ном 
ме то ду са гле да на је, нај пре, као при су ство на сле ђа из про шло сти ко је у ак ту-
ел ном де лу до би ја но во зна че ње. У том ци љу су ма пи ра на ме ста ди рект не 
про грам но сти оли че не у тон ском сли ка њу „жи вих” и „не жи вих” би ћа и на 
не ко ли ко ни воа из ве де на је мо гу ћа ана ло ги ја са про грам но шћу фран цу ских 
клав се ни ста 18. ве ка. Ма пи ра на су, за тим, ме ста ин ди рект не, „су бјек тив но” 
тре ти ра не про грам но сти као вр сте му зич ке „игре”, „ме та фо ре”, „сим бо ла”, 
„ико не”, ко јом се ком по зи тор слу жи ка ко би „озву чио” По пин ожи вље ни 
„свет” сва ко дне ви це, али и вла сти то по и ма ње сва ко дне ви це. На овој рав ни 
ства ра лач ки по ступ ци ком по зи то ра и пе сни ка ис по ља ва ју још јед ну за јед-
нич ку осо би ну. Реч је о прин ци пу за го нет ке, ко ја у ин верз ном ви ду те ме љи 
струк ту ре По пи ног пе ва ња, а ова кву је зич ку „игру” сле ди и ком по зи тор, 
ис цр та ва ју ћи аку стич ке ски це обје ка та сва ко дне ви це ко је се све ви ше уда-
ља ва ју од сво јих „ре ал них” узо ра, иза бра них из спи ска ко ји чи ни „мо дер ну 
ми то ло ги ју град ског ам би јен та”, из не са гле ди вог „спи ска су рот но сти из ме ђу 
ко јих се жи вот кре ће”.7

„Сва ко дне ви це” Ду ша на Ра ди ћа и Вас ка По пе

Ло ци ра ње сва ко дне ви це у те мат ском про сто ру у ко јем се кре ће ства ра-
ла штво Ду ша на Ра ди ћа и Вас ка По пе, на чин ње ног при ка за ва ња у де лу Спи
сак и од ре ђи ва ње зна че ња ко је оства ру је, зах те ва ју осврт на по е ти ку обо ји це 
ау то ра. Сво до ви По пи не и Ра ди ће ве по е ти ке от кри ва ју се у мре жи „сим бо ла”, 
„иди о ма”, тра го ва од ре ђе ног на сле ђа утка них у мо за и чан лик сва ко дне ви це 
као буд ног по ет ског „ов де и са да”. 

Пре све га, ства ра лач ко обра ћа ње од ре ђе ном књи жев ном и му зич ком 
на сле ђу, „тра ди ци ји”, и у Ра ди ће вој и у По пи ној по е ти ци у са гла сју је с дру-
гим обе леж ји ма њи хо вог умет нич ког го во ра – ли ри зам, (цр но)ху мор ни од нос 
пре ма жи во ту, ства ра ње у ста ву (са мо)иро ни је – а „тра ди ци ју”, у сло же но сти 
раз ли чи тих и че сто укр ште них ње них то ко ва, ау то ри схва та ју као пер ма-
нент ну отво ре ност, чи је те жи ште на вре мен ској оси од ре ђу ју кон крет не 
ства ра лач ке на ме ре. Трет ман еле ме на та за хва ће них из тра ди ци је се, та ко, у 
По пи ним и Ра ди ће вим оства ре њи ма мо же раз у ме ти, што се чи ни на ро чи то 
под сти цај ним, у до слу ху са ин тер тек сту ал но шћу као кре а тив на, не кон вен-

7 Ду шан Ра дић, нав. де ло.
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ци о нал на ди ја ло шка ве за с од ре ђе ним ње ним сло јем – од па ган ских ри ту а-
ла, срп ске усме не и пи са не књи жев но сти, до на сле ђа мо дер не – као уза јам но, 
син хро но или ди ја хро но осветљaвање умет но сти.8 С дру ге стра не, ка нон ску 
по став ку тра ди ци је срп ске књи жев но сти/му зи ке, обо га ће ну соц ре а ли стич-
ким ли ком, до ми нант ним пе де се тих го ди на 20. ве ка у тре нут ку Ра ди ће вог 
и По пи ног ства ра лач ког „уз ле та ња”, обо ји ца из ну тра ре де фи ни шу, ре ин тер-
пре ти ра ју и у ма ње или ви ше отво ре ном от кло ну од „се лек тив не и оп ти мал-
не ико но гра фи је со ци ја ли зма”, од соц ре а ли стич ке ди ја лек тич ке ме то де 
„исти ни тог и исто риј ски ко рект ног при ка зи ва ња ре ал но сти”,9 раз ли чи тим 
тех ни ка ма из во де ма ње или ви ше без бед но кр ше ње, пр о бле ма ти зо ва ње сим-
бо лич ких нор ми и ка нон ских по став ки.10 У том сми слу се и по ет ско обра ћа-
ње сва ко дне ви ци, ба нал ним фор ма ма ко је нас окру жу ју, а ко је има ју сво ју 
жи ву, „оне ме лу” исти ну из ме ђу тра ги ке и ап сур да, мо же схва ти ти као јед на 
од тех ни ка кри ти ке, про во ка ци је. Та ква сва ко дне ви ца, и код По пе и код Ра-
ди ћа „про го ва ра” соп стве ним је зи ком: иро ни јом, гро те ском и ху мо ром ко ји 
се не ша ли. 

У све тлу три збор ни ка-ан то ло ги је на чи јем је са ста вља њу Вас ко По па 
ра дио то ком три де це ни је и ко ја по сред но све до че о ње го вим ства ра лач ким 
пре о ку па ци ја ма,11 пу та ња по ет ских од ме та ња на ли ни ји са да шњост –про-
шлост мо же се са гле да ти у три мо гу ћа прав ца: ка ху мо ру,12 ка сну13 и ка из во-
ри ма, „злат ној ја бу ци”14 – прав ци ма ко ји има ју ре фе рент но упо ри ште у вред-
но сти ма фран цу ског над ре а ли зма, од но сно срп ског на род ног усме ног и 
пи са ног ства ра ла штва, а чи је не па тво ре не, ми то ло шке, на ци о нал не, уни вер-

8 Ду брав ка Ора ић То лић (1990): Те о ри ја ци тат но сти, За греб: Гра фич ки за вод Хр ват-
ске, 41.

9 Пре ма Ми шко Шу ва ко вић: По ли ти ка и умет ност. Ви де ти на: http://www.re pu bli ka.
co .rs /454-455/20.html.

10 Де таљ ни је Ве сна Ми кић (2006): „Раз ли чи ти ви до ви мо дер ни зма/нео кла си ци зма 
Ду ша на Ра ди ћа”, Му зи ко ло ги ја: ча со пис Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, 6: 274; Ве сна 
Ми кић (2009): Ли ца срп ске му зи ке: нео кла си ци зам, Бе о град: Фа кул тет му зич ке умет но сти, 
128–129; Но ви ца Пет ко вић (1997): „Увод у ту ма че ње По пи не по е ти ке”, у: По е зи ја Вас ка 
По пе, Збо р ник ра до ва, Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 13–47; Алек сан дар 
Бо шко вић (2008): Пе снич ки ху мор у де лу Вас ка По пе, Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и 
умет ност, 201–203.

11 Тро у га о ни ка мен По пи не по е ти ке чи не збо р ник „пе снич ког ху мо ра као ста ва пре ма 
све ту” – Ур не бе сник (1960); збо р ник „пе снич ких сно ви ђе ња” – По ноћ но сун це (1962) и збор ник 
„на род них умо тво ри на” – Од зла та ја бу ка (1985). Пре ма: Алек сан дар Бо шко вић Пе снич ки 
ху мор..., 23–26.

12 „Ур не бе сни” ху мор ко ме је По па на кло њен ди рект но ре фе ри ше на Бре то но ву Ан то
ло ги ју цр ног ху мо ра. 

13 По пи но По ноћ но сун це у ди ја ло гу је са бре то нов ским пу те ви ма сна, а осло бо ди тељ ска 
функ ци ја ху мо ра и сна, из ра же на у ди ја лек ти ци ства ра ње/ра за ра ње, не га ци је/афир ма ци је, 
да на/но ћи, а пе сни ков по ет ски свет пре тва ра у ма гиј ски про стор у ко ме се го во ри „је зи ком 
све мо гу ћих пре о бра жа ја”, у ко ме се „све у све му пре по зна је”. Исто.

14 Обра ћа ње на род ном ства ра ла штву у По пи ној по е ти ци до би ја зна че ње „хо до ча шћа” 
по ко лек тив ном се ћа њу из ко га пе сник ап стра ху је од ре ђе не сим бо ле и мо ти ве. Исто. 
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зал не сим бо ле и мо ти ве, пе сник кроз мре жу сва ко дне ви це тран спо ну је у свој 
ми са о ни свет. С уве ре њем да пе снич ки за кон-за нос не сме би ти спу тан ре-
а ли ја ма вред но сних кли шеа, По па жи во то дав не прин ци пе књи жев но сти, је-
зич ке про це се и је зич ка ста ња „це ло куп ног жи во та и жи вље ња јед не на ци је, 
епо хе, ин ди ви дуе”,15 от кри ва у по љу сва ко днев ног, а је зи ком сва ко днев ног 
по ле ми ше са „ка та ло гом до зво ље них ре чи”16 при ла го ђе ним оп штим ме сти-
ма, пра зно сло вљу, у на сто ја њу да га пре вред ну је и про ши ри. Бли ског по све-
ће ни ка у та квој не пре кид ној бор би По па ви ди у Ду ша ну Ра ди ћу, с ко јим де ли 
ве ру у Реч и Тон, по е зи ју и му зи ку, жи ву и об но вљи ву, и ве ру у ду хов ну 
ус прав ност. 

По пи на и Ра ди ће ва по е ти ка ре зо нант не су на рав ни обра ћа ња срп ском 
на род ном ства ра ла штву, у ху мор ном от кло ну од све та, али и у схва та њу ства-
ра ња као сно ви ђе ња: у том сми слу тре ба по ме ну ти ау тор ску ан то ло ги ју 
Ду ша на Ра ди ћа У сен ци Хер ме са: збо р ник ве ков них ма шта ри ја (2002), ко ја 
све  до чи о ин те ре со ва њу за пи та ња хер ме ти зма. Ко ла жна тех ни ка ко јом се 
слу жио, уклапаjући ода бра не ми сли пе сни ка, пи са ца, фи ло зо фа, „ма шта ра” у 
струк ту ру ан то ло ги је, од ра жа ва и на чин струк ту ри ра ња Ра ди ће вих му зич-
ких оства ре ња – по чев од Спи ска – али и ње го во син кре тич ко по и ма ње умет-
но сти: „Мој, са да по кој ни, при ја тељ Вас ко По па го во рио је да онај ко ји има 
кључ сво је умет нич ке гра не мо же ла ко – с истим тим кљу чем – да ула зи и у 
дру ге умет нич ке гра не. (...) Уз бу ђу ју ме одав но ко смо го ниј ска пи та ња (...) и 
по ку ша вам да на ђем од го во ре у ра зним ми то ви ма све та. За то ула зим и у гра-
не дру гих умет но сти, не за др жа ва ју ћи се са мо на му зи ци. Мо гућ ност до жи-
вља ва ња ’от кро ве ња’ је он да бли жа”.17 

По ет ској ар ти ку ла ци ји сва ко дне ви це обо ји ца ства ра ла ца при ла зе с по-
зи ци ја са да шњо сти, што у срп ској му зи ко ло шкој ми сли, али и у те о рет ским 
на пи си ма о По пи ном ства ра ла штву и је сте цен трал ни став, уз не ко ли ке 
раз ли ке од ре ђе не при ро дом ме ди ју ма у ко ме се из ра жа ва ју. На тај на чин се 
у по ет ском/му зич ком ре зул та ту, уз лич ни глас обо ји це ства ра ла ца у од ре-
ђе ној ме ри и у раз ли чи том сте пе ну ин тер ак ци је, пре по зна је и озрач је фран-
цу ске мо дер не, ко ја је као умет нич ко ис ку ство и за По пу и за Ра ди ћа би ла 
нео дво ји ва од са да шњо сти, да кле по сто ја ла је као је дан лик њи хо ве вла сти те 
умет нич ки, му зич ки и по ет ски од не го ва не „сва ко дне ви це”. По пин ру ко пис 
но си тра го ве оних ства ра лач ких ме ха ни за ма ко ји су по кре та ли Бо дле ра и Рем-
боа ка над ре а ли стич кој сфе ри мо дер не,18 а Ра ди ће во ис ти ца ње сва ко дне ви це 

15 Иси до ра Се ку лић, у: Са ња Го ли ја нин Елез, Обло је дин ство..., 731.
16 Алек сан дар Пе тр ов (2008): Ка нон, срп ски пе сни ци 20. ве ка, Бе о град: Слу жбе ни гла-

сник, 78.
17 Ду шан Ра дић (2007): Тра го ви бал кан ске вр ле ти, Вре ме – Жи вот – Му зи ка, Бе о град: 

Бе о град ска књи га, 189–190.
18 Де таљ ни је у: Је ле на Но ва ко вић (1997): „Над ре а ли стич ки еле мен ти у по е зи ји Вас ка 

По пе”, у: По е зи ја Вас ка По пе, збо р ник ра до ва, Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и умет-
ност, 83.
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и ап сур да, бли ско Да ри ју су Ми јоу и Ери ку Са ти ју, ути че на об ли ко ва ње му-
зич ких струк ту ра на на чин све сног „над ре а ли стич ког”, од но сно ан ти ро ман-
ти чар ског огра ђи ва ња му зи ке од тек ста и све до чи о при су ству ства ра лач ких 
ме ха ни за ма по сту ли ра них у опу су фран цу ских нео кла си ча ра ме ђу рат ног 
пе ри о да, док ау ра иро нич ног, ху мор ног, тра ги гр о теск ног објек ти ви зма ре зо-
ни ра са објек ти ви змом „̓ на ту ра ли зо ва ног Фран цу за̓ , Иго ра Стра вин ског.”19 

„Сва ко дне ви ца” у/на Спи ску Ду ша на Ра ди ћа и Вас ка По пе 

У укуп но сти пе снич ких/ком по зи ци о них по сту па ка, во ђе них ства ра лач-
ким тем пе ра мен том и сен зи би ли те том, до ме ти ко је је по е зи ја „оп сед ну тих 
ве дри на” оства ри ла у ат мос фе ри срп ске по сле рат не умет но сти по ду да ра ју 
се са до ме ти ма и деј ством ко ји је оства рио Ра ди ћев ци клус Спи сак, а упра во 
су ин три гант ни По пи ни сти хо ви (из ко јих по е зи ја као да је „иш че зла”) до-
при не ли да ово де ло пред кон тра пунк том ин тер пре та тив не мо ћи и не мо ћи 
кри тич ке јав но сти бу де пре по зна то као „сев му ње”, „удар но вог ква ли те та”, 
„ко ре ни та но ви на у срп ској му зи ци”, ис ко рак у но ве из ра жај не про сто ре.20

Пе снич ка ка зи ва ња у ци клу су Спи сак, усме ре на ка све ту пред мет но сти, 
сва ко дне ви це, пре мре же на су ме та фо ра ма у осли ка ва њу „уну тар ње при ро де 
пред ме та и њи хо вог жи вог, очо ве че ног ли ка”21. Ме ђу тим, спи сак по јав но сти 
сва ко дне ви це за пе сни ка је тек под сти цај, по вод за има ги на ци ју и раз от кри-
ва ње има нент них су шти на пред ме та/би ћа у ко ји ма пул си ра дра ма и тра ги-
ка, те та ко сва ка пе сма овог ци клу са пред ста вља ма ли про ши ре ни кон траст, 
јед но чин ку „ди ја лек тич ког про це са рас та ка ња сва ко днев не ствар но сти и но-
вог по ве зи ва ња рас то че них еле ме на та”.22 

Сва ко дне ви цу обје ка та об ли ко ва них и/или угро же них људ ском ру ком, 
пе снич ка има ги на ци ја пре по зна је и у по ет ско тка ње угра ђу је као исеч ке 
„чи стих и ода них об ли ка не ми ра, умо ра, сна”23, об ли ку ју ћи их и гру пи шу ћи 
у сти хо ве Спи ска јед но став ним, ко ло кви јал ним је зи ком, пу ним про за и за ма 
и иди о ма, у оби љу кон траст них сим бо ла. Сва ко дне ви ца се, та ко, у По пи ном 
де лу по на ша као при ча у сва ко дне ви ци о све ко дне ви ци, а осми шљен на ра-

19 Де таљ ни је у: Ве сна Ми кић: Ли ца..., 131–135; Раз ли чи ти ви до ви мо дер ни зма/нео кла
си ци зма Ду ша на Ра ди ћа,... 276.

20 Пре ми јер но из ве ден на кон цер ту 17. мар та 1954. го ди не, Спи сак је, пре ма ре чи ма др 
Мир ја не Ве се ли но вић, „пред ста вљао осу аван гард них атри бу та те ма ни фе ста ци је, (...) и 
при род ним пу тем се из ди гао до јед ног од вр ху на ца на ше му зи ке ко ји, сто га, жи ви пот пу но 
са мо стал но у од но су на кон церт из 1954.” У: Мир ја на Ве се ли но вић (1983), Ства ра лач ка 
при сут ност европ ске аван гар де у нас, Бе о град: Уни вер зи тет умет но сти, 333–341. 

21 На По пи ном Спи ску су: Пат ка, Коњ, Ма га рац, Сви ња, Ко ко шка, Ма сла чак, Ке стен, 
Пу за ви ца, Ма хо ви на, Как тус, Кром пир, Сто ли ца, Та њир, Хар ти је и Бе лу так.

22 Ђор ђе Де спић (2004): „По е зи ја ин тим них струк ту ра (по е зи ја Вас ка По пе)”, По ве ља 
(Кра ље во), 2: 101–108.

23 Вас ко По па, „Дру штво пред ме та”, у: Вас ко По па (1976): Пе сме, Бе о град: Про све та, 12.
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тив ни аске ти зам сти хо ва и њи хо ва ме та фо рич ка буј ност на ла зи свој од раз 
у кон ден зо ва ној му зич кој екс пре си ји, оства ре ној у ни зу „кро ки ја”, је згро-
ви тих звуч них оти са ка ко ји гра де сло бод ну струк ту ру Ра ди ће вог Спи ска24. 
Озву ча ва ње По пи них сти хо ва, у са деј ству му зич ких ком по не на та, Ра дић 
за сни ва „у ан ти ро ман ти чар ској дис тан ци ра но сти пре ма ла тент ној ме ло ди ци 
сти хо ва, али и рит му По пи них ми сли ко је се тим сти хо ви ма су ге ри шу (...), 
а ме ста син хро ни ци те та ло ги ке му зич ког и по ет ског до га ђа ња при том су 
по чет на илу стра тив на ’зр на’ ко ја но се по тен ци јал за ау то ма ти зам му зич ког 
зби ва ња”25. О та квом ком по зи ци о ном по ступ ку ко ји уз ода бир са мих сти хо ва, 
пред ста вља ком по зи то ро ву ви зи ју, ре пли ку сва ко днев ног, Ра дић ка же: „Од ме-
ре ни кла си ци стич ки ства ра лач ки по сту пак је ис ткао од ба рок но де ко ра тив них 
тон ских струк ту ра, од ра зно бој них звуч них иве ра ка и екс пло зив них рит мич-
ких че сти ца, је дан свет са еле мен ти ма ’мо дер не ми то ло ги је град ског ам би јен-
та’, свет ко ји аде кват но ево ци ра не мир не обри се да на шњи це”26. У све тлу овог 
ис ка за, низ јед но став них екс пре сив них сли чи ца, ис цр та них у апарт ном ка мер-
ном зву ку па жљи во ода бра ног из во ђач ког са ста ва27 ко ји не рет ко асо ци ра и на 
џез-ан самбл, чи не аку стич ку ре зо нан цу сва ко дне ви це у По пи ним сти хо ви ма. 

Му зич ку тран спо зи ци ју сти хо ва и око њих Ра дић је до след но раз ви јао 
„час да ју ћи пред ност ап стракт ним му зич ким за ко ни ма, час стро го огра ни-
ча ва ју ћи пе вач ке ли ни је иза бра ним тек стом”28. На сто је ћи да у ме диј гла са 
ули је звук ко ји ће при ја ња ти уз текст ло ги ком ко ја опо вр га ва по зно ро ман-
ти чар ску из град њу во кал не де о ни це, ком по зи тор не рет ко при бе га ва ин стру-
мен тал ном трет ма ну гла са. Во кал на де о ни ца осми шље на је у сме ни си ла-
бич них, ре чи та тив них, ре ци ту ју ћих и ме ли зма тич них ни зо ва, ме ло диј ска 
фра за је огра ни че на на не ко ли ко то но ва, а ду жи на је зич ких ак це на та за не-
ма ре на је на ра чун њи хо ве уз ла зно сти и си ла зно сти29. Та ко ђе, бло ков ска 
ор га ни за ци ја ме ђу соб но кон траст них и у на глој сме ни са по ста вље них ма те-
ри ја ла ко ји тво ре фор му му зич ке јед но чин ке и пре ма це ли ни се од но се као 
ин тер пунк циј ски зна ци, још је дан је од Ра ди ће вих пре по зна тљи вих по сту-
па ка и ком по зи ци о них до след но сти30. Ости нат но на сло ја ва ње, ва ри ра ње у 

24 Де таљ ни је у: Мир ја на Ве се ли но вић, нав. де ло, 321.
25 Исто.
26 Ду шан Ра дић, нав. де ло, 181.
27 Спи сак, ком по но ван 1952. за глас и кла вир, го ди не 1955. пре ра ђен је за два гла са (со-

пран и ме цо со пран), три обое, три сак со фо на, ба скла ри нет, хар фу, кон тра бас и уда раљ ке и та 
ва ри јан та се сма тра ко нач ном, а апа рт на, ан ти ро ман ти чар ска ин стру мен та ци ја и спе ци фи-
чан трет ман две со ли стич ке де о ни це ко ји за не ма ру је по ли фо не мо гућ но сти, ин тен зи ви ра ју 
Ра ди ће ве пр во бит не ства ра лач ке на ме ре. Де таљ ни је у: Мир ја на Ве се ли но вић, нав. де ло, 338.

28 Пре ма: Ду шан Ра дић, нав. де ло, 182.
29 Де таљ ни је о овом по ступ ку у: Ми лош Јев тић (2003): Свет му зи ке – раз го во ри са 

Ду ша ном Ра ди ћем, Бе о гра д–Ва ље во: Бе о град ска књи га – Кеј, 33–34.
30 Ком по зи ци о не до след но сти от кри ва ју се на пла ну об ли ко ва ња ци клу са и про фи ли-

са ња сва ке од ми ни ја ту ра у ње му, али у рас пи си ва њу осо бе ног ства ра лач ког ру ко пи са по-
ста вље ног и пред ста вље ног у пре ђа шњим оства ре њи ма (Гун гу ли це, Со на та ле ста).
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до но ше њу ма те ри ја ла, уз „илу стра тив ну” упо тре бу то нал но сти ко ју ре пре-
зен ту је кон со нан ца као „пу ко ти на” у сфе ри пер ма нен те ди со нан це, има ју 
зна чењ ску и об ли ко твор ну уло гу и у зби ру на ве де них ге сто ва пред ста вља ју 
аку стич ку ре ак ци ју на сти хо ве, али ре ак ци ју ко ја је у Ра ди ће вом ис ку ству 
већ по сто ја ла као ин ту и ци ја, као вла сти та ства ра лач ка сва ко дне ви ца. 

Ка ко је, ме ђу тим, у ци клу су Спи сак реч о вр ло спе ци фич ном на чи ну 
при ка зи ва ња бли ском про грам ској му зи ци и то на ни воу илу стра тив не про-
грам но сти, при ли ком че га се по ет ски пред ло жак му зи ком „ка рак те ри ше, 
су ге ри ше, пра ти или опи су је31”, док се, исто вре ме но, пре по зна је и лич на, 
су бјек тив но тре ти ра на „про грам ност” као гра ву ра Ра ди ће вог нео кла сич ног 
из ра за, ства ра лач ки по сту пак у Спи ску мо гу ће је раз у ме ти као на чин на ко ји 
ком по зи тор ства ра струк ту ре осми шља ва ју ћи и пре о бра жа ва ју ћи „ха ос спо-
ља шњег све та, ха ос бес крај не ра зно ли ко сти, уво де ћи га та ко, на не по сре дан 
на чин, у про стор сми сла, исти не и са зна ња”32. У исти мах, не тре ба гу би ти из 
ви да да „ски ци ра ју ћи” објек те, би ћа и си ту а ци је сва ко дне ви це, Ра дић кре и ра 
и сво је вр стан од го вор на По пи ну за во дљи ву „је зич ку игру” у ло ги ци де фор-
ма ци је по дра жа ва ног, оне о би ча ва ња и из ме шта ња из ау то ма ти зма пер цеп-
ци је ко је ствар ност осве тља ва на дру га чи ји на чин. Ком по зи ци о ни по сту пак, 
та ко, от кри ва осо бе ну „му зич ку игру”, од но сно нео кла сич ну „игру” са про-
грам но шћу иза ко је сто ји кри ти ка ствар но сти, а у том кон тек сту се две рав ни 
– во кал на и ин стру мен тал на – мо гу по сма тра ти и као два си сте ма „де скрип-
ци ја” свој стве ног „је зи ку му зи ке” у ко ји ма се оства ру ју зна че ња и пре ла ма 
од нос из ме ђу (це ли не) звуч ног до га ђа ја и објек та из ван ње га.33 

Про грам ност у/на Спи ску Ду ша на Ра ди ћа

Ту ма че ње Ра ди ће нео кла сич не „игре” са про грам но шћу схва ће ном као 
узор из про шло сти ко ји је кон сти ту ти ван за „но во” оства ре ње упу ћу је на то 
да је при ступ про грам но сти у ци клу су Спи сак по сле ди ца та квог ства ра лач-
ког „ди ја ло га” са му зич ком про шло шћу ко ји је Ра ди ћу омо гу ћио да про грам-
ност кон ци пи ра, упо тре би и екс по ни ра са свим сло бод но, успе ва ју ћи да са 
јед на ком убе дљи во шћу „озву чи” и По пин ме та фо рич ки бу јан по ет ски глас 
и су бјек тив но, ин ту и тив но по и ма ње сва ко дне ви це опред ме ће не По пи ним 
Спи ском. Ова кав при ступ је то ком ис тра жи вач ког про це са у мно штву де та ља 
ука зао и на на из глед уда ље ну, али без сум ње мо гућ ну ана ло ги ју Ра ди ће ве 
„упо тре бе” про грам но сти и про грам но сти фран цу ских клав се ни ста 18. ве ка. 
Пре све га, на чин струк ту ри ра ња Спи ска у at tac ca сме ни 13 кро ки ја под се ћа 

31 Пре ма: Ми шко Шу ва ко вић (1997): „Ми ме зис ми ме зи са. Естет ско као тран сгре сив ни 
еле мент му зи ке”, у: Но ви звук (Бе о град), 84.

32 Пре ма: Нор берт Ви нер (1973): Ки бер не ти ке и дру штво, Бе о град: Но лит, 49.
33 Пре ма: Ми шко Шу ва ко вић (2002): „О је зи ку му зи ке”, у: На да Ива но вић, Му зи ка и 

зна ко ви, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 190.



55

на сме ну ста во ва сви те. По том, свит ни ци клу си у ко ји ма су на зи ви ста во ва 
ве за ни за на зи ве жи во ти ња, пред ме та или сва ко днев них си ту а ци ја ни су 
рет кост у опу су фран цу ских клав се ни ста 18. ве ка. И ко нач но, ди рект но му-
зич ко „сли ка ње” ко је су при ме њи ва ли клав се ни сти ко ри сти и Ра дић, на 
од ре ђен на чин и са од ре ђе ним деј ством. 

Нео кла си ци зам Ра ди ће вог Спи ска у од но су на фран цу ски узор кла си-
ци зма иден ти фи ку је, да кле, ви ше ка рак те ри стич них „ме ста”:
•	 спе ци фич на свит ност Спи ска, али и сâм на зив – по пис, по ре дак, ред, 

франц. „or dre”, ука зу ју на од ре ђе ну ве зу са слич ним оства ре њи ма фран-
цу ских клав се ни ста. Ову ана ло ги ју мо гу ће је илу стро ва ти на при ме ру 
ства ра лач ких осо би на јед ног од њи хо вих во де ћих пред став ни ка, Фран-
соа Ку пре на (François Co u pe rin, 1668–1733), у чи јим је клав сен ским сви-
та ма спек тар из ра жај них сред ста ва био пот чи њен про грам ским иде ја ма 
– од из бо ра то на ли те та34 и пре ци зних, за му зич ки во ка бу лар 18. ве ка 
ати пич них тем пов них озна ка, по пут „Нон ша лант но” или „Гро теск но”,35 
до до дат них за бе ле шки у нот ном тек сту.36 Ку прен је, на и ме, тер ми ном 
„or dres” обе ле жио ја сно де фи ни сан по ре дак у ни зу ко ма да у окви ру 
сви те, та ко ре ћи њи хов „ком плет”, али ка сни ја оства ре ња ука зу ју на 
чи ње ни цу да Ку прен по сте пе но на пу шта тра ди ци о нал ну фор му сви те, 
од но сно тра ди ци о нал ни по ре дак свит них ига ра/пле со ва на ра чун ше ме 
у ко јој пре о вла ђу ју ко ма ди с раз ли чи тим сли ков но-жи во пи сним на сло-
ви ма (Сла вуј, Ку ка ви ца, Рас цве та ли вр то ви и сл.), па та ко об је ди њу ју ћи 
свит ни прин цип ви ше ни је фор мал на ше ма, већ оп шта за ми сао, кат кад чак 
„под за ми сао”, под текст.37 С дру ге стра не, опре де љу ју ћи се за три на ест 

34 Ку прен је сле дио есте ти ку сво га до ба во де ћи ра чу на и о ли ков но сти од ре ђе них то-
на ли те та. У скла ду с тим раз ли чи те то на ли те те упо тре бља вао је у илу стра ци ја ма раз ли-
чи тих обје ка та сва ко дне ви це, од но сно при ли ком пси хо ло шких сен че ња у сво јим „му зич ким 
пор тре ти ма”. Де таљ ни је у: Яков Иса а ко вич Мильштейн (1973): Фран суа Ку ֲ е рен ’Ис кус сֳво 
иֱры на кла ве си не’, Мо сква: Музыка, 76–118.

35 У Ку пре но вим сви та ма бр зи на кре та ња ме ло ди је усло вље на је од ре ђе ним рас по ло-
же њем, осе ћа њем и из ра же на је по сред ством од го ва ра ју ће „емо ци о нал не” озна ке: „Не жно” 
(„Ten dre ment”); „На ив но” („Na i ve ment”); „Нон ша лант но” („Non cha lam ment”); „Умо р но, из-
не мо гло” („Lan gu is sam ment”); „Гро теск но” („Gro te squ e ment”); и сл. Шта ви ше, ка да би „емо-
ци о нал ни” тер ми ни не до вољ но ја сно озна ча ва ли по треб ну бр зи ну кре та ња у ко ма ду и 
про у зро ко ва ли из ве сне не до у ми це, Ку прен би до да вао и на зна ке по пут: „без успо ра ва ња” 
(„sans len te ur”), „без про ду жа ва ња” („sans lan gu e ur”), „без убр за ва ња” („sans vi tes se”). Исто.

36 Уко ли ко сâм на слов од ре ђе ног ко ма да не до вољ но ја сно упу ћу је на ком по зи то ро ву 
про грам ску иде ју, Ку прен обез бе ђу је још и сли ков но по ја шње ње у са мом тек сту ко ма да, 
од но сно у по је ди ним ње го вим епи зо да ма, те та ко, на при мер, у ко ма ду Пле ти ље (Les Tri co
te u ses) су сре ће мо на по ме ну „ис пу ште но пле ти во” или у ко ма ду По бед ни ца (La Tri omp han te) 
на по ме ну: „фан фа ре” и слич но. Исто.

37 Ова кав по сту пак ка рак те ри сти чан је за че твр ти (по след њи) збо р ник Ку пре но вих 
клав сен ских сви та у ко ји ма као под текст сре ће мо ве дру се о ску те ма ти ку (у ко ма ди ма Же
те о ци, Цвр кут, Па сто ра ла), за тим чул ни прин цип (Адо ле сцент ки ња, Ужи ва ња, За ба ве) 
или рат нич ки, енер ги чан прин цип (По бед ни ца, Ама зон ка), док у сли ка ма при ро де пре о вла-
ђу ју ли ко ви пти ца (За љу бље ни сла вуј и ње гов ду блет Сла вујпо бед ник, Пе сма ку ка ви це), 
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пе са ма из це ли не По пи ног ци клу са и Ра дић на пу шта по ре дак, „or dre” 
пе са ма ко ји је за сно вао пе сник, фраг мен ти зу је по ла зну струк ту ру и 
уоб ли ча ва вла сти ти Спи сак му зич ких ски ца сва ко дне ви це. Док се пред 
очи ма чи та о ца По пин Спи сак от кри ва у ре до сле ду ре а ли ја сва ко дне ви це 
у ни зу крат ких про за и да ја сно гру пи са них у три ка те го ри је – жи во ти ње 
(Пат ка, Коњ, Ма га рац, Сви ња, Ко ко шка), биљ ке (Ма сла чак, Ке стен, Пу
за ви ца, Ма хо ви на, Как тус, Кром пир), пред ме ти (Сто ли ца, Та њир, Хар
ти је, Бе лу так38) – Спи сак Ду ша на Ра ди ћа ис по ља ва дру га чи ју струк-
ту ру: објек ти сва ко дне ви це се, не за ви сно од ка те го ри је ко јој при па да ју, 
сме њу ју у па ро ви ма или по је ди нач но, на лик свит ном ни зу ми ни ја ту ра-
кро ки ја рон до ли ке, дво дел не и/или тро дел не фор ме. 

Та бе ла 1.
Спи сак Вас ка По пе Спи сак Ду ша на Ра ди ћа
1. Пат ка 1. Коњ 
2. Коњ 2. Пат ка
3. Ма га рац 3. Кром пир
4. Сви ња 4. Ма хо ви на
5. Ко ко шка 5. Бе лу так
6. Ма сла чак 6. Сто ли ца
7. Ке стен 7. Ко ко шка
8. Пу за ви ца 8. Ма га рац
9. Ма хо ви на 9. Ви о ли на39

10. Как тус 10. Сви ња
11. Кром пир 11. Хар ти је
12. Сто ли ца 12. Пу за ви ца
13. Та њир 13. Как тус
14. Хар ти је
15. Бе лу так

При ме њу ју ћи прин цип ко ла жа у про ми шља њу ма кро струк ту ре на су прот 
„ка та ло шком” устрој ству По пи ног ци клу са, Ра дић афир ми ше мо за ич ну, 
рас цеп ка ну ви зи ју сва ко дне ви це у при ка зи ва њу три на ест ње них сли чи ца, 
обје ка та, би ћа, ... про јек ци ја су штин ског не скла да и оту ђе но сти, па та ко „or dre” 
по ста је „de sor dre”. Та кав ути сак оја ча ва чи ње ни ца да и ме ђу објек ти ма по ста-

би ља ка и цве ћа (Ра ђа ње љи ља на, Тр ска, Рас цве та ли вр то ви), во де (Та ла си) и дру ге, а осим 
па ле те број ге лов ски жи во пи сних при зо ра из сва ко днев ног жи во та, Ку прен илу стру је и „кон-
крет не” пред ме те сва ко дне ви це (Бу дил ник). Де таљ ни је у: Яков Иса а ко вич Мильштейн, Фран
суа Ку пе рен..., 79.

38 Ка те го ри ји пред ме та услов но при па да и ка мен бе лу так, ма да за По пу има по себ но 
зна че ње и сто га пред ста вља из у зе так на Спи ску. Ва жно је ис та ћи да је пе сму Бе лу так По па 
упра во по све тио ком по зи то ру Ра ди ћу.

39 Пе сму Ви о ли на По па ни је увр стио у ко на чан спи сак пе са ма об ја вље них у из да њу 
Ко ре из 1953. го ди не.
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вље ним „у па ру”, би ло да је реч о две жи во ти ње (Коњ и Пат ка/Ко ко шка и 
Ма га рац), две биљ ке (Кром пир и Ма хо ви на/Пу за ви ца и Как тус) или два пред-
ме та (Бе лу так и Сто ли ца), вла да из ра зит кон траст у при ка зи ва њу, јед нак 
кон тра сту „ка те го ри јал но” раз ли чи тих обје ка та ко ји се ни жу је дан за дру гим 
(Ви о ли на и Сви ња). Осим то га, тем пов не озна ке, ме ђу ко ји ма су „Анк си о зно”, 
„Би зар но” или „Ро бу сно”, упу ћу ју на ду бин ске то ко ве Ра ди ће ве про грам но-
сти, о че му ће би ти ви ше ре чи.
•	 на да ље, има ју ћи у ви ду ин стру мен та ци ју, фран цу ски, ку пре нов ски „or dre” 

или „su i te” на ме њен клав се ну Ра дић за ме њу је нео бич ним из во ђач ким 
са ста вом: прем да је ком по но ван 1952. за глас и кла вир, ком по зи тор 1955. 
го ди не пре ра ђу је Спи сак за два гла са (со пран и ме цо со пран), тре ти ра ју ћи 
их, ве о ма че сто, ин стру мен тал но, три обое, три сак со фо на, ба скла ри нет, 
хар фу, кон тра бас и уда раљ ке, ин тен зи ви ра ју ћи пр во бит не ства ра лач ке 
на ме ре.40 

•	 на по слет ку, про грам ност ко ја се код клав се ни ста огле да у ди рект ном 
тон ском сли ка њу41 би ћа, а на ро чи то жи во ти ња из њи хо ве сва ко дне ви це, 
при сут на је и у Спи ску, али са ве о ма па жљи вим ди рект ним асо ци ја ци-
ја ма на по ме ну ту му зич ку кул ту ру и ства ра лач ку прак су у Фран цу ској 
18. ве ка и још па жљи ви јим ин ди рект ним тон ским сли ка њем. Ра ди ћа као 
да ин те ре су је упра во свит ност клав се ни ста и њи хо ва про грам ност, али 
као узор42, ме тод, ма нир, као сво је вр сан „по ли гон” за сло бод ну игру вла-
сти те ства ра лач ке ин вен ци је, што је у ди рект ној ве зи с лич ним до жи вља јем 
сва ко дне ви це и ње них обје ка та о ко ји ма са зна је мо из сти хо ва пе сни ка. 
Има ју ћи у ви ду да су и у са ме сти хо ве мо за ич но угра ђе не уо би ча је не, 

под ра зу ме ва ју ће ка рак те ри сти ке од ре ђе ног пред ме та/би ћа/жи во ти ње, али и 
оно што пе сник ви ди као њи хо ву скри ве ну су шти ну, и Ра ди ће ва аку стич ка 
ски ца по ла зи од по зна тог, отво ре но „ми ме тич ки” от кри ва по зна ту су шти ну 
од ре ђе ног објек та сва ко дне ви це, са кри ва ју ћи „у дру гом пла ну” лич ну про-
грам ност ко јом озву ча ва пе сни ко ве ин тим не по ет ске сли ке. Ова кво са гле-
да ва ње Ра ди ће вог ци клу са мо ти ви ше и спе ци фич на ре зо нан ца у по ступ ку 
об ли ко ва ња сва ке пе сме/му зич ке ми ни ја ту ре, а с тим у ве зи је и ли ков ност 
из ра за у ко јој се реч и тон сје ди њу ју (ви де ти Та бе лу 2). На и ме, прин цип за-
го нет ке, ко ји је у те ме љу струк ту ре По пи ног пе ва ња о сва ко дне ви ци, оста вио 
је тра га и у Ра ди ће вом ком по зи ци о ном по ступ ку. Ме ха ни зам за го нет ке, као 
што је би ло по ме ну то, По па спро во ди ин верз но, ус по ста вља ју ћи од го нет ку 
сми са о не це ли не већ у са мом на сло ву пе сме, док за го нет ка сле ди у сти хо ви ма. 

40 Де таљ ни је у: Мир ја на Ве се ли но вић, нав. де ло, 335.
41 И ма да је у овом сег мен ту ра да па жња по све ће на при ме ри ма тон ског сли ка ња из 

Ку пре но вог ства ра ла штва, нео п хо до је ис та ћи да је му зич ка исто ри ја уоп ште бре ме ни та 
број ним и ра зно ли ким при ме ри ма тон ског сли ка ња ко је од ре не сан сних „ма дри га ли за ма” 
до жи вља ва ра зно вр сне тран сфор ма ци је.

42 Ти по ло ги ја Мир ја не Ве се ли но вић Хоф ман, де таљ ни је у: Фраг мен ти о му зич кој 
пост мо дер ни (1997), Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 113.
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Та бе ла 2. Та бе ла ана ло ги ја у струк тури ра њу По пи них сти хо ва и  
Ра ди ће вих му зич ких ски ца Спи ска. „Спи сак” по ет ских и му зич ких 
„за го не та ња”.
По јам . . . уда ља ва ње од оче ки ва ног сми сла 

 
(од го нет ка) ме ха ни зам за го нет ке
Сто ли ца

(„Би зар но”)

Умор лу та ју ћих бре го ва / (Дао је об лик 
свој / Те лу ње ном са њи вом) 

Веч но на но га ма 
Што ко ра ци ма не ли ста ју 
За бо ра ви ла је ста бло
И ве се ле ру ке об ра сле очи ма зе-
ле ним

Али се у шу ми пла ме на 
Је ца ја гра на се ти 

Ка ко би се ра до 
Низ сте пе ни це сју ри ла 
Или на ме се чи ни те ме на
За и гра ла 
Или про сто се ла 
Се ла на ту ђе обли не умо ра 
Да се од мо ри

Ко ко шка

(„Ве што”, 
„Окрет но”)

Ве ру је / Са мо ве се лом пи ју ку / Сво јих жу-
тих се ћа ња 

Не ста не 
Пред сне жним гра на ма 
Што се за њом пру жа ју 

Пре сах не 
Ис под глад них је зе ра 
Што над њом кру же 

Од ско чи 
Од сво је кр ва ве гла ве 
Ко ја је у ноћ гњу ра 

Од ско чи 
На ле га ло да уз ле ти

Как тус

(„Ро бу сно”)

Бо де / Ру ме ни облак дла на / И ки ша ла же

Бо де ужа ре не је зи ке 
Ма зги и сун ца 
И не бо но же ви ма љу би 

Сен ку сво ју не уда је 
И ве тар ле по том да љи не ва ра 

Бо де по дат на бе дра 
Ис ку сних но ћи и не ви них та ла са
Смех свој зе ле ни не же ни 
И ва здух ује да 

Сте на ко ја га је ро ди ла 
Има пра во 
Бо де бо де бо де
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Пе сник све сно оту ђу је по јам-од го нет ку од ње ног „ау тен тич ног” зна че ња, 
де ста би ли зу је оче ки ва ну, кон вен ци о нал ну ве зу озна чи те ља и озна че ног, 
скре ћу ћи па жњу на про блем ве зан за од ре ђен по јам ко ји се на шао у цен тру 
по ет ске па жње. Пе сник, да кле, чи та о ца од мах уво ди у свој свет за го не та ча, 
от кри ва му сво ју „ин те лек ту ал ну тај ну”43 и по зи ва на игру ту ма че ња. Ве ћи на 
пе са ма са Спи ска за сно ва на је на прин ци пу при ка зи ва ња од ре ђе не ре а ли је 
сва ко дне ви це у два ре ги стра: пе сник чи та о ца нај пре су о ча ва са дав но за бо-
ра вље ном искон ском су шти ном објек та/би ћа, да ју ћи ти ме сво је вр сну „од го-
нет ку од го нет ке”, а за тим у уло зи за го не та ча при ка зу је оту ђе ност да те ре а-
ли је од има нент не су шти не и ње ну пот чи ње ност чо ве ку. У скла ду са овим 
по ступ ком и Ра дић осми шља ва основ но гра див но зр но, по ла зни му зич ки 
ма те ри јал – „ка рак те ри сти чан мо тив, низ то но ва”44 у де о ни ци гла са/гла со ва 
– ко ји иден ти фи ку је, илу стру је и/или тон ски осли ка ва од го ва ра ју ћи обје кат, 
а чи је су тран сфор ма ци је у про то ку вре ме на ана лог не за го не та њу. Уз то, ком-
по зи тор је, во де ћи ра чу на о њи хо вој скри ве ној су шти ни, сва ку ми ни ја ту ру 
„ожи вео” слу же ћи се пре ци зним и нео бич ним тем пов ним озна ка ма ко је 
од ре ђу ју основ ни „при по вед ни” ка рак тер, а ујед но пред ста вља ју пу то каз за 
раз у ме ва ње Ра ди ће ве су бјек тив но тре ти ра не про грам но сти.

У да љем тек сту сле ди ана ли за Ра ди ће вих по сту па ка, ма пи ра ње ме ста 
отво ре не, ди рект не, али и су бјек тив не, „дис крет не” илу стра тив но сти, и то 
на при ме ру три кро ки ја – Ко ко шка, Сто ли ца и Как тус. На тај на чин ће и 
ана ли за ме ди ју ма гла са и ин стру ме на та ука за ти на по сто ја ње од ре ђе них 
„за ко ни то сти”, „пра ви ла”, до след но сти у му зич ком при ка зи ва њу – илу стра-
ци ји жи вих, од но сно не жи вих обје ка та сва ко дне ви це. 

...са Спи ска жи во ти ња...

Ко ко шка
Oзвучавајући сти хо ве жи во ти ња Ра дић на сто ји да илу стру је спе ци фич-

ну „про стор ност” и ди на ми ку по кре та – га лоп „осам но гу” (Коњ), не вешт 
пач ји ход (Пат ка), ка ри ка ту рал ни лик жи во ти ње, чи је су уши „на гла ви 
пла не те” (Ма га рац), те да „оно ма то пеј ски” де скрип тив но при ка же жи во ти-
ње-осу ђе ни це на смрт (Ко ко шка и Сви ња).

„Дво смер ном” упо тре бом про грам но сти за хва љу ју ћи ко јој „иза” отво-
ре не илу стра ци је жи во ти ње ко ја рит мич ки мо но то но кљу ца, Ра дић су ге ри ше 
и на дру га мо гу ћа зна че ња, звуч ну сли ку Ко ко шке ком по зи тор гра ди спрам 
про јек ци је ис ку ства, да кле, она ко ка ко би то, илу стру ју ћи жи во ти ње, учи-
ни ли фран цу ски клав се ни сти 18. ве ка.

43 Ал берт Кук (1986): Мит и је зик, Бе о град: Рад, 269.
44 Пре ма: Го ри ца Пи ли по вић, По глед..., 18.
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При мер 1.1: Ко ко шка, 1–3.т.
Ме цо со пран има во де ћу, го то во „со ли стич ку” уло гу у из ра зи то рит мич-

ном, ре чи та тив ном ка зи ва њу. У ме ло диј ском про то ку за сно ва ном на по на-
вља њу и мо ди фи ка ци ји по ла зне тро такт не „фор му ле” („од го нет ке”), осми не, 
но си о ци сло го ва, раз ме ште не су на тон ским ви си на ма у ра спо ну ма ле тер це, 
што ме ло ди ју ин то на тив но при бли жа ва го во ру. 

Илу стра тив на про грам ност, ме ђу тим, пот пу но „са звуч је” оства ру је тек 
у ко ре ла ци ји во кал ног и ин стру мен тал ног пар та, те та ко ре чи та тив ну де о-
ни цу ме цо со пра на у ис тој илу стра тив ној иде ји упот пу њу је ве што осми шљен 
и ди на мич ки из ни јан си ран ин стру мен тал ни цр теж.

При мер 1.2: Ко ко шка, 3–4.т.
Еле мен ти ли ков но сти у орек стра ци ји ре флек ту ју се у рас по де ли уло га 

три обое и ба скла ри не та: обоа 1 из два ја се као „со ли стич ки” ин стру мент 
ко ји „оно ма то пеј ски” осли ка ва жи во ти њу (т. 3–4, 7–8, 10–11, 13–14) из ла жу ћи 
пунк ти ра ну ме ло ди ју бо га ту пред у да ри ма и кварт ним ско ко ви ма у ре ги стру 
дру ге ок та ве, на фо ну при гу ше них, „кво ца вих” ма лих тер ци дру ге и тре ће 
обое. Илу стра ци ју под гра ђу је и кси ло фон чи ја је уло га у овом кро ки ју нај-
у пе ча тљи ви ја – ње гов сув звук су ге стив но осли ка ва кљу ца ње, чак и он да 
ка да „ре ал на” сли ка ко ко шке иш че зне на „гу би ли шту”.



61

Ова кав вид илу стра тив но сти, у озрач ју за да тог тем па „Le sto” (ве што, 
окрет но), ре зо ни ра са оче ки ва ним аку стич ким при ка зи ва њем ко ко шке, али 
ка ко По па у про це су за го не та ња ве што на пу шта оче ки ва ња, раз ви ја ју ћи у 
про сто ру че ти ри ре чи – ве ру је, не ста не, пре сах не, од ско чи – крат ку драм ску 
јед но чин ку са тра гич ним за вр шет ком, и ком по зи тор, ра чу на ју ћи на ову по ет-
ску „окрет ност”, за тим и „окрет ност” у ин тер пре та ци ји де о ни ца обоа ко је 
одр жа ва ју ди на мич ну ре ал ност или илу зи ју о при су ству жи во ти ње, „ве што 
и окрет но” уво ди, за на шу пред ста ву о жи во ти њи не при па да ју ће, не склад не 
ин стру мен тал не пре ла зе ко ји се, по ве ре ни обо а ма и сак со фо ни ма, „чу ју” као 
фан фа ре. Про се ца ју ћи звуч но тка ње на по је ди ним ме сти ма, „фан фа ре” пра те 
„осу ђе ни цу на смрт” го то во до са ме „ги љо ти не”, уно се ћи у „игро каз” при-
звук то нал но сти и че сти це иро ни је, а ова кав „фан фар ни” мо дел ком по зи тор 
ће по ве ри ти и гла со ви ма и то упра во на оним ме сти ма у тек сту из ко јих је 
„ро ђе на” и По пи на илу стра ци ја Ко ко шке (ве ру је, т. 3; не ста не, т. 6; пре сах не, 
т. 9; од ско чи, т. 12).

При мер 1.3: Ко ко шка, 2–3. т.
Фан фар ни звук ду ва ча (три обое, алт и те нор сак со фон и ба скла ри нет) 

отва ра ми ни ја ту ру у са звуч ју чи стих квин ти, а та кав ме ло диј ско-рит мич ки 
мо дел ком по зи тор ће пре не ти и у ме ди јум гла са (т. 1, 5, 15). 

„Фан фар ни” пре лаз оде љу је му зич ки ток од за вр шни це: по след њи на ступ 
со пра на у му ње ви то бр зом си ла зном па са жу илу стру је по след њи „ка дар” из 
жи во та ко ко шке – ње на од ру бље на гла ва „од ско чи на ле га ло да уз ле ти”45 

45 Вас ко По па (1969), зби р ка Ко ра, ци клус Спи сак, пе сма Ко ко шка, Бе о град: Про све та.
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(При мер 1.4), а то ре зул ти ра и још јед ним нео че ки ва ним по те зом му зич ког 
„ки ста” – упо тре бом звуч них „исе ча ка” из сфе ре „не по жељ не” џез-му зи ке у 
функ ци ји про грам но сти, чи ме Ра дић по сти же дис тан цу у од но су на тра ги зам 
ко нач ног ис хо да (При мер 1.5). 

При мер 1.4: Ко ко шка, 16. т.
На ступ со пра на, је ди ни раз ви је ни ји ме ло диј ски по крет, илу стра ци ја 

„од ру бље ња”.

Ова ква ор ке стра ци о на сли ка као за кљу чак крат ке звуч не „при по ве сти” 
пред ста вља још је дан Ра ди ћев „пот пис”: дис кре тан траг ху мо ра ко ји „не зна 
за ша лу” про ве ја ва и у зву ку те нор-сак со фо на чи ји ква зи-им про ви за ци о ни 
со ли стич ки па саж асо ци ра на џез-фи гу ру (При мер 1.5) и ули ва се у фи нал ни, 
тен зи јом ис пу њен, ви бра то алт-сак со фо на и кси ло фо на – гла ва је од ру бље на, 
али кси ло фон, но си лац илу стра тив но сти и „звуч ни ар гу мент” при су ства жи-
во ти ње још увек пул си ра. 

При мер 1.5: Ко ко шка, 17–20. т.
„Фи на ле” – со ли стич ки на ступ те нор-сак со фо на (т. 17) ко ји до но си јед но-

такт ни им про ви за ци о ни фраг мент и ули ва се у ви бран тан звук алт-сак со фо на 
и кси ло фо на.
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Та кав фи нал ни по тез ком по зи тор ће, под стак нут По пи ним сти хо ви ма 
о тра гич ној Би ци на Че гру, у го ди на ма на кон на стан ка Спи ска раз ра ди ти у 
ши рим раз ме ра ма и са ве ћим „по сле ди ца ма” у апо те о зном фи на лу кан та те 
Ће леку ла (1957), илу стру ју ћи упра во пле сним џез, од но сно бу ги-ву ги рит-
мом, „смех мр твих ло ба ња”46 срп ских уста ни ка ко ји за чи ка ва ју смрт, сво де ћи 
је на пу ку до га ђај ност.

...са Спи ска пред ме та...

Сто ли ца
Ди рект на, „објек тив на” илу стра тив на про грам ност, бли ска про грам но-

сти фран цу ских клав се ни ста, за ко јом Ра дић по се же при ли ком пред ста вља-
ња жи вих би ћа, на при ме ри ма пред ме та са Спи ска има дру га чи ју „при ро ду”. 
Ком по зи тор не ра чу на на „зву ке ʼре ал но стиʼ ко је је му зи ка аси ми ли ра ла”47, 
а ко је би слу ша лац пре по знао, већ се осла ња на зр на ли ков но сти, ди на ми ке 
и/или дра ма ти ке По пи не по ет ске сли ке и из ра жа ва их у до след ном „су прот ста-
вља њу” и/или са по сто ја њу ста тич но сти и ди на ми ке (Бе лу так), од су ства ме ло-
ди је у во кал ном и ње ног при су ства у ин стру мен тал ном ме ди ју му (Хар ти је).

На пе сни ко ву за го нет ку, на сти хо ве о сто ли ци ко ја же ли да се „кре ће” 
по пут оно га ко ме слу жи, ком по зи тор ре а гу је тре ти ра ју ћи со ли стич ки глас со-
пра на на ра тив но, као глас ко ји не пе ва, већ ка зу је, кон ста ту је, са оп шта ва о од-
ре ђе ној ре ал но сти – о јед но лич но сти и мо но то ни ји као суд би ни „би ћа” сто ли це, 
„веч но на но га ма”48 – слу же ћи се „су вим”, ре чи та тив ним фра за ма у ко ји ма се 
реч тран сфор ми ше у тон, у ин то на ци ју го во ра. Ин стру мен тал ним де о ни ца ма 
ре ду ко ва ног из во ђач ког са ста ва Ра дић, пак, по ве ра ва „пев не” џез-фра зе ко је 
по пут „ша ва” по ве зу ју два сти ха и илу стру ју нео ства ре ну же љу сто ли це – да 
пле ше на ме се чи ни и чи ни све оно што у сво јој су шти ни чу ва и уме.

При мер 2.1: Сто ли ца, 1.т.
Де о ни ца со ло со пра на об ли ко ва на је на на чин го вор не ме ло ди је са ми ни-

мал ном ам пли ту дом кре та ња, чи ме Ра дић илу стру је јед но лич ност и мо но-
то ни ју. Бу ду ћи да такт ни је на зна чен, со пран до но си текст у рит му од ре ђе ном 
бро јем сло го ва, па се у сло бод ној на ра тив ној рит мич кој из град њи во кал не 
де о ни це реч са о бра жа ва то ну.

46 Пре ма: Ду шан Ра дић, нав. де ло, 136.
47 Пре ма: Ека те ри на Ручьев ская (1977): Функ ции музыкальной темы, Ле нин град, 84.
48 Вас ко По па (1969): зби р ка Ко ра, ци клус Спи сак, пе сма Сто ли ца, Бе о град: Про све та.
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У овој јед но чин ки глас „на ра то ра” пра ти нео би чан из во ђач ки ква р тет, 
а та ква ат мос фе ра под се ћа на ме ло дра ме Пре де ла – По пи не сти хо ве ко је 
из го ва ра на ра тор на фо ну „ам би јен тал не” му зич ке ски це. Из о ста вља ју ћи из 
ин стру мен та ри ју ма гру пу уда раљ ки, као и ин стру мен те „гло ма зног” зву ка, 
Ра дић сво ди прат њу на бруј хар фе и шум чи не ла, док кон тра бас и обое ин-
то на тив но пра те ре чи та тив гла са: кон тра бас из во ди дис крет не фла жо ле те, 
а обое пул сом ста ка ти ра них осми на на гла ша ва ју не пар не сло го ве сло бод но 
из гра ђе не во кал не де о ни це, што се „чу је” као ис кри вље ње „при род ног” ак-
цен та ре чи.

При мер 2.2: Сто ли ца, 1–4.т.
Прат ња со ли стич ком гла су оства ре на је у пре ли ви ма ти хог – хар фа из-

ла же тре мо ло гу сте струк ту ре и то је је ди ни хар мон ски фон; обое и кон тра бас 
су у ко му ни ка ци ји са со ли стич ким гла сом, сле де ћи ње го ву ин то на ци ју.

Као што је по ме ну то, јед но лич ном гла су „на ра то ра” кон тра сти ра по кре-
тљи ва, пунк ти ра на де о ни ца се кунд них са зву ка на лик џез-фра зи, по ве ре на 
џез-ин стру мен ту, алт-сак со фо ни ма, ко ји ма се при дру жу ју и обое (При мер 
2.2, так то ви 1, 3 и 4). Не при кла дан ква зи им про ви за ци о ни на ступ сак со фо-
на у пре ла зи ма из ме ђу два сти ха кон тра сти ра ре чи та ти ву со ло гла са, шта 
ви ше – апо стро фи ра би зар ност по ет ске сли ке, што је ком по зи тор де фи ни сао 
већ у „под на сло ву”, од ре ђу ју ћи тем по озна ком „Biz za ro”. Чи ни се да је Ра дић 
имао у ви ду пре вас ход но че жњу за сло бо дом, те му ства ра лач ке пре о ку па-
ци је та ко че сту у усло ви ма ’оп сед ну те ве дри не’, ко ју је пе сник ар ти ку ли сао 
кроз опис сто ли це, тач ни је „са по зи ци је” сто ли це ко ја че зне да се сло бод но 
„сју ри низ сте пе ни це”, али и да сво ју је ди ну уло гу до жи ви у не га ти ву, да 
„про сто сед не на ту ђе обли не умо ра, да се од мо ри” – а џез, тач ни је си му ли-
ра ни звук џез-им про ви за ци је био је од го ва ра ју ће сред ство из ра за сло бо де, 
али и пот чи ње но сти. Уз то, „упо тре бом” џе за, Ра дић је дао овом би ћу сло бо ду 
по кре та и мо тив да за и гра, све сно од сту па ју ћи од нор ми, од „ка та ло га до зво-
ље них ре чи”, на ру ша ва ју ћи естет ска пра ви ла умет нич ке му зи ке.
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...са Спи ска би ља ка...

Как тус
Спи сак би ља ка Ра дић илу стру је во ђен ак ти ви стич ким прин ци пом ко је 

пе снич ка ин вен ци ја про на ла зи у су шти ни би ља, те у њи хо вом осли ка ва њу 
из о ста вља „те жи ну” тра ги ке ка рак те ри стич ну за илу стра ци ју жи во ти ња и 
пред ме та. На По пи ном Спи ску, Как тус је „уса мље ни бун тов ник” чи ја је 
бор ба бес ком про ми сна: ис пу њен је не по ве ре њем пре ма све ту ко ји га окру жу-
је, али је ди ни има на чи на да се од бра ни – бо де „ру ме ни облак дла на”, „ужа-
ре не је зи ке”, „по дат на бе дра”, „и не бо но же ви ма љу би”, „и ва здух ује да”49. 

Чи ни се да су ови раз ло зи би ли до вољ ни ком по зи то ру да вла сти ти Спи
сак, „or dre” за о кру жи упра во овим му зич ким цр те жом ко ји сво јом ду жи ном 
(34 так та), ком плек сном му зич ком ре а ли за ци јом, али и су ге стив ном ли ков-
но шћу, пред ста вља сво је вр сно те жи ште ци клу са: ин стру мен ти ак тив но уче-
ству ју са гла со ви ма „у за јед нич кој иде ји”, а укљу чи ва њем це ло куп ног из-
во ђач ког ан сам бла у звуч но тка ње и спе ци фич ним ме ло диј ско-рит мич ким 
ускла ђи ва њем три на ест де о ни ца Ра дић илу стру је, тон ски осли ка ва „убо де”. 
Oваква ор ке стра ци о на си ту а ци ја на ме сту фи на ла ци клу са пот кре пљу је иде-
ју о то ме да ак ти ви стич ки прин цип у „од бра ни” оп сед ну тих ве дри на ује ди-
њу је и ме ђу соб но оту ђе не, па ра лел не то ко ве гла са/гла со ва и ин стру ме на та. 

При мер 3.1: Как тус, 1–4. т.
Де о ни це оба гла са су у пот пу но сти рит мич ки син хро ни зо ва не из ла жу ћи 

„од го нет ку” (т. 2–6). У ме ло диј ској пу та њи уче ста лих и на глих ско ко ва, оба 
гла са до но се текст чи ји су сло го ви озву че ни и раз ме ште ни на раз ли чи тим 
тон ским ви си на ма, а та ква угла ста кон ту ра ме ло ди је ис так ну та је и пул сом 
крат ких осми на, чи ји се про ток у бр зом тем пу осе ћа као „убод” как ту са. С 
дру ге стра не, из „гу стог” тка ња ин стру мен тал не прат ње из два ја се звук обое 
ко јој је, на су прот „су вом” трет ма ну гла со ва и „скан ди ра ју ће” син хро ни зо ва-
ним ин стру мен тал ним де о ни ца ма, ком по зи тор по ве рио раз ви је ни је, го то во 
„пев не” ме ло диј ске фор му ле (т. 2–6; 12–19; 26–28; 31–33) са ја сним при зву ком 
h-mol la.

49 Вас ко По па (1969): зби р ка Ко ра, ци клус Спи сак, пе сма Как тус, Бе о град: Про све та.
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Ра ди ће ва нео кла сич на „игра” са про грам но шћу у овој ну ме ри упе ча-
тљи ва је, не са мо у де таљ ном про ми шља њу ар ти ку ла ци је, об ли ко ва њу „угла-
стих” ме ло диј ских ли ни ја, че стим ме трич ким про ме на ма ко је сле де По пи ну 
по ет ску раз ра ду, већ и у ко му ни ка ци ји гла со ва и ин стру ме на та, од но сно у 
сво је вр сном „ми мо хо ду” ви ше па ра лел них де о ни ца ко је за јед нич ки сти жу 
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„на циљ”, као и у ин стру мен тал ним пар ти ја ма ко је ово га пу та не ма ју уло гу 
„ша ва” или ин тер пунк ци је, већ „ин тер ме ца” ко ји од го ва ра „ли ков но сти” 
по ет ске сли ке.

При мер 3.2: Как тус, 18–26. т.
Ма те ри јал ин стру мен тал них пре ла за, „ин тер ме ца”, уте ме љу је основ ну 

по ет ску/му зич ку иде ју. Чи сто ин стру мен тал ним сред стви ма – рит мич ким 
уса гла ша ва њем де о ни ца обоа, ен гле ског ро га, гру пе сак со фо на и ба скла ри-
не та, уз уда раљ ке и кон тра бас ко ји илу стру ју „убо де” – Ра дић „озву ча ва” 
сти хо ве на два ме ста у ми ни ја ту ри, т. 6–12 и т. 18–26.
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Као ва жан ком по зи ци о ни „гест” ко ји пред ста вља спо ну из ме ђу му зич ке 
и по ет ске ски це, али ко ји по сре ду је и у ту ма че њу Ра ди ће вог од но са пре ма 
сва ко днев ном на ме ће се, као што је по ме ну то, ода бир пре ци зно осми шље не 
тем пов не озна ке. Тем по „Ro bu sta men te” (сна жно, креп ко) од ре ђу је до ми нант-
ну ат мос фе ру му зич ко-по ет ске дра ма ти за ци је и ма да, као по ла зни оквир 
оче ки ва ња, слу ша о ца/ту ма ча „не из не ве ра ва” ни на пла ну из град ње (три-
на ест) де о ни ца Как ту са, ни на ни воу об ли ко ва ња рит мич ке пло хе (чврст, 
на ма хо ве ро бу сан рит мич ки пулс, че ста сфор ца та и рит мич ки ак цен ти), 
ни ти на пла ну укуп не струк ту ре, чи ни се да је ова ква тем пов на озна ка од ви-
ше те жак „рам” за јед но став ну му зич ку ски цу. Ме ђу тим, на овом ме сту на-
но во де лу је Ра ди ће ва иде ја му зич ког „за и гра ва ња”, упот пу ње на тем пов ном 
„хи пер бо лом”. Јер, ма ко ли ко су ге стив ни би ли и сти хо ви и њи хо ва аку стич-
ка ре зо нан ца у овој ми ни ја ту ри, ком по зи тор има по тре бу да их до дат но 
осна жи, струк ту ри ра ју ћи, та ко, „моћ но” фи на ле ци клу са. 

Па ипак, у са мој за вр шни ци ну ме ре, Ра дић нео че ки ва но за у зда ва рит-
мич ки екс пло зи ван и ме ло диј ски оштар ток и об ли ку је „ка ден цу” на на чин 
по сте пе ног (fa de out) за кључ ка. Упра во ова кав „ма не вар”, уз чи ње ни цу да је 
ми ни ја ту ра за о кру же на уса мље ним але а то рич ким пунк том у ко јем по чет ној 
фра зи бо де бо де бо де (ви де ти При мер 3.1, такт 2) Ра дић „с пред у ми шља јем” 
од у зи ма по чет ну сна гу и ди на ми зам, али та ко да, ова фра за и звуч но ого ље на, 
у ла тен ци ји не гу би на зна че њу и зву ча њу, до при но си илу стра ци ји укуп не 
по тму ле, пер ма нент не тен зи је ко ју ре флек ту је сва ки пред мет са Спи ска, али 
ово га пу та але а то ри ка као „аскет ска упор ност” до би ја ко нач но ак ти ви стич ко 
уоб ли че ње.

При мер 3.3: Как тус, 34. т.
Гла со ви со пра на и ме цо со пра на, уз ого љен звук уда раљ ки и хар фе, по-

на вља ју за вр шну фра зу ad li bi tum, до пот пу ног ути ша ва ња.
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* * *

Су ми ра ју ћи у срп ској му зи кло шкој ми сли до ми нант не ста во ве о Ра ди-
ће вом ства ра ла штву, за кљу чу је мо да се ни јан си ра ни ли ко ви ње го вог мо дер-
ни стич ког сен зи би ли те та кон тек сту а ли зу ју у стил ским „ис хо ди ма” нео кла си-
ци зма, оства ре ног у од ме ре ном, из ба лан си ра ном и про чи шће ном умет нич ком 
ре зул та ту ко ји ре флек ту је раз ли чи та, нео кла си ци зму свој стве на умре жа ва-
ња „про шло сти” и „са да шњо сти”50. Ка да је реч о ком по зи ци ји Спи сак, де лу 

50 Ова кво ста но ви ште омо гу ћа ва да се нео кла си чан ди ја лог „про шло сти” и „са да шњо-
сти” у Ра ди ће вим оства ре њи ма са гле да ва у ре кре и ра њу тра ди ци је Мо крањ че вих ру ко ве ти 
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ко је у по гле ду афир ма ци је јед но став ног и сва ко днев ног на ста вља ли ни ју кон-
ти ну и те та са Ра ди ће вим ра ни јим оства ре њи ма, на ста вља ју ћи лук ка фран-
цу ској нео кла сич ној стру ји,51 из два ја се и сле де ће ста но ви ште др Ве сне 
Ми кић да је, спрам ко му ни ка ци је де ла са ло кал ним умет нич ким кон тек стом, 
нео кла сич ност Спи ска „ком про ми то ва на” од су ством не по сред ног мо де ла за 
си му ла ци ју у срп ској му зич кој про шло сти, али да мо дел у осно ви по сто ји 
– у нео кла сич ним де ли ма Иго ра Стра вин ског (Свад би и пре свих При чи о 
вој ни ку),52 да кле у бли жој про шло сти за пад но е вроп ске му зи ке.

По ме ну та ана ли тич ка кон сте ла ци ја, став да Спи сак зра чи од су ством ја сне 
„упо тре бе про шло сти” пу тем нео кла сич не си му ла ци је и/или па ра фра зе, те да 
се по ти пу зву ча ња као по сле ди цом трет ма на му зич ког ма те ри ја ла при бли-
жа ва по ме ну тим оства ре њи ма Стра вин ског, оста вља про стор за са гле да ва ње 
Ра ди ће вог ком по зи ци о ног ми шље ња у су штин ској и ви ше стру кој по ве за но сти 
са По пи ним по ет ским ми шље њем, а то у звуч ном ре зул та ту Спи ска „зра чи” 
при су ством јед не дру га чи је „чи ње ни це” из му зич ке „про шло сти”: про грам
но сти ко јој се Ра дић обра ћа, а ко ју су упо тре бља ва ли фран цу ски клав се ни-
сти 18. ве ка осли ка ва ју ћи јед но став но, не пре тен ци о зно сва ко дне ви цу сво га 
вре ме на. Ра ди ћев ода бир упра во По пи ног јед но став ног, не пре тен ци о зног 
пе ва ња о сва ко дне ви ци ко је уз ра ста до мо дер ни стич ке кри ти ке ствар но сти, 
али и на чин на ко ји се Реч и Тон сје ди њу ју, огле да ју и ме ђу соб но осве тља ва ју, 
на во ди на по ми сао да је ли ков ност По пи них сти хо ва Ра дић обо га тио илу стра-
тив ном ди мен зи јом зву ка та ко да би, у обр ну том слу ча ју, му зи ка Ра ди ће вог 
Спи ска По пи мо гла да бу де ин спи ра ци ја за осли ка ва ње сти хо ва исто и ме ног 
ци клу са. Да кле, Спи сак у по гле ду афир ма ци је јед но став ног и сва ко днев ног 
свој по ет ски пан дан у пот пу но сти на ла зи у сти хо ви ма Вас ка По пе (и обр ну то), 
али и ви ше од то га – Ра ди ће ве тон ске ски це, са гле да не као сви та ожи вље них 
ли ца сва ко дне ви це, све до че о ком плек сном „чи та њу” По пи ног тек ста као 
„про гра ма” ко ји је у Ра ди ће вој ства ра лач кој ин ту и ци ји осве тлио по тре бу за 
пре вред но ва њем оно га што сва ко дне ви ца је сте, а то је усло ви ло и „дво стру-
кост” ње го ве про грам но сти, да кле трет ман про грам но сти као сво је вр сне 
„ми ми кри је”, те, ко нач но, још јед но ли це ње го вог нео кла си ци зма. 

Нео кла сич на „тан ген та” Спи ска от кри ла се, та ко, у спе ци фич ној Ра ди-
ће вој „игри” са про грам но шћу – ства ра лач ким на сле ђем фран цу ских клав-
се ни ста 18. ве ка, ко га ре пре зен ту ју свит ност, од но сно про ми шља ње сви те 

(Гун гу ли це), за тим со нат ног ци клу са (Со на та ле ста), ве ћих во кал но-ин стру мен тал них 
фор ми ба рок не епо хе чи је је на сле ђе у соц ре а ли зму би ло на ро чи то по жељ но „ожи вља ва ти” 
(кан та та Ће леку ла и дру ге, као и Про фа ни ора то ри јум), али и у ве штој упо тре би раз ли чи-
тих сло је ва „са да шњо сти”, да кле му зич ког во ка бу ла ра 20. ве ка (Спи сак, трип тих Оп сед ну та 
ве дри на).

51 „Ко ри шће њем” сва ко дне ви це, ис ти ца њем ап сур да и под сти ца њем шо ка, Ра дић се, 
ка ко твр ди др Ве сна Ми кић, при бли жа ва сфе ри нео кла си ци зма Ери ка Са ти ја и фран цу ске 
ше стор ке. У: Ве сна Ми кић: Ли ца срп ске му зи ке: нео кла си ци зам, 131, 133.

52 Пре ма: Ве сна Ми кић, нав. де ло.



71

као ни за сли ка, и му зич ка илу стра ци ја као је дан од основ них ства ра лач ких 
ме то да, као звуч на ре ак ци ја на ван му зич ки „про грам”. Дру гим ре чи ма, 
Спи сак има нео кла си чан ис ход на оном ни воу на ко јем ком по зи тор упо тре-
бом про грам но сти фор му сви те кон ци пи ра као низ сли ка, ли ца сва ко дне ви це, 
илу стру ју ћи ње не „ре ал не” објек те зву ком ко ји се уда ља ва од „тон ског сли-
ка ња” на на чин на ко ји се и По пи не по ет ске сли ке уда ља ва ју од по ла зних 
„ре ал них” обје ка та. Та „дво стру кост”, ми ми крич ност Ра ди ће ве про грам но сти 
пре ла ма се кроз мно штво тех нич ких „по те за” у ин стру мен та ци ји и ар ти ку-
ла ци ји, у ни зу је згро ви тих звуч них оти са ка у про то ку вре ме на, кроз сва ку 
про ме ну у звуч ном во лу ме ну ко ја сен чи, ис ти че, „за и гра ва ја”, под гра ђу је, 
„ого љу ју”... и/или илу стру ју пе снич ку ви зи ју сва ко дне ви це. Ов де се, ме ђу-
тим, не ис цр пљу ју му зич ка сред ства, ни ти на чи ни по ве зи ва ња ра зно ли ких 
му зич ких „че сти ца” ко ји ма се Ра дић слу жи фи ли гран ски пре ци зно,53 ка ко 
би до био му зич ке ски це – и оне „ре ал не” и оне из По пи ног „све та”: ком по-
зи тор осми шља и тем пов не озна ке као вла сти ти „под на слов”, „про грам”, у 
чи јем се озрач ју од ви ја му зич ки ток. Ове за бе ле шке (Би зар но, Анк си о зно, 
Ро бу сно, Бур леск но) упу ћу ју на „на лич је” Ра ди ће ве про грам но сти, на су бјек-
тив ни трет ман ван му зич ког са др жа ја – оне ре гу ли шу ат мос фе ру од ре ђе не 
му зич ке ми ни ја ту ре, ко ја је ве о ма че сто у су прот но сти са оче ки ва ним, те 
та ко ком по зи тор ра сло ја ва по ла зно зна че ње, По пин „на слов”, уда ља ва се од 
„ре ал них” осо бе но сти обје ка та са ко дне ви це, од звуч ног „ми ме зи са” ко јим 
иден ти фи ку је од ре ђе но би ће, „од вла чи па жњу” од ди рект них асо ци ја ци ја. 
Та ко ђе, Ра дић че сто по се же за узор ци ма из по пу лар не му зи ке, џе за, у функ-
ци ји про грам ске „еман ци па ци је” тра ги зма, чи ме, уз зр на ху мо ра, ко ми ке и 
иро ни је, убла жа ва ње го во деј ство и му зич ким је зи ком „сва ко днев ног” од го-
ва ра на По пин по ет ски глас. 

Нео кла си ци зам Спи ска, на по слет ку, ре флек ту је се у Ра ди ће вом укуп ном 
звуч ном са оп ште њу из ра же ном нон кон фор ми стич ки, „пре те ри ва њем” ко је 
во ди до ап сур да, бли ско По пи ном из ра зу – „за чуд но”, „над ре а ли стич ки”, 
„шо кант но”... ис пи са но ру ком ства ра о ца ко ји на су прот са о се ћа њу лир ског 
су бјек та афир ми ше ин ту и тив но до сег ну те исти не им пер со нал ног, емо тив но 
уз др жа ног по сма тра ча. У том све тлу Спи сак от кри ва још јед ну димен зи ју 
ко ја мо же би ти по че так да љих ис тра жи ва ња, но вих ин тер тек сту ал них ту ма-
че ња и „по ве зи ва ња”, а од но си се на прет по став ку да је Ра ди ће во нео кла сич-
но про ми шља ње По пи них сти хо ва да ло (про то)пост мо дер ни стич ки звуч ни 
ре зул тат. 

За кљу чи мо, за са да, да нов трет ман свит но сти као осо би не струк ту ре 
Спи ска, али и ма ни фе ста ци је нео кла сич не „игре” са про грам но шћу, Ра ди ћу 
омо гу ћа ва да у чвр сту струк ту ру ули је и екс по ни ра му зич ки је зик ко ји ожи-
вља ва низ раз ли чи тих, кон траст них обје ка та сва ко дне ви це ука зу ју ћи на њи хов 

53 Тре ба има ти у ви ду да је ком по зи тор са же те По пи не сти хо ве угра ви рао у му зич ку 
ски цу та ко да нај ду жа ну ме ра има 34 так та (Как тус), нај кра ћа све га 7 так то ва (Хар ти је).
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„оне ме ли”, људ ском ру ком од не го ван и угро жен жи вот, али и да ис ко ри сти 
ту при вид ну ба нал ност сва ко дне ви це као сред ство у по ку ша ју умет нич ке 
де ба на ли за ци је све та њим са мим. И на том ме сту се по е зи ја и му зи ка од гле-
да ју јед на у дру гој, по твр ђу ју ћи да је „из ме ђу сло бо де и ну жно сти, по ја ве и 
су шти не, иде је и ствар но сти” мо гу ће осло бо ди ти чо ве ка... „от кри ва ју ћи му 
ње го ву не сло бо ду.”54
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Бра ни слава Три фу но вић*

ОПЕ РА СВАД БА АНЕ СО КО ЛО ВИЋ  
У ДРУ ШТВЕ НОМ КОН ТЕК СТУ

ФУНК ЦИ ЈА ,,НА ЦИ О НАЛ НОГ” У ДО БА ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Отво ре ност са вре ме не му зи ко ло ги је за по став ке и ви зу ре дру гих (пре 
све га дру штве но-ху ма ни стич ких) на у ка, омо гу ћу је ис ко рак у прав цу со цио-
ло ги је и по ли ти ке, без ко јих ни је мо гу ће раз у ме ти кон текст у ко јем се опе ра 
Свад ба Ане Со ко ло вић на свет ској му зич кој сце ни по ја ви ла као му зич ко-сцен-
ско де ло са ,,срп ском” те ма ти ком, на ста ло уну тар ка над ских кул тур них ин-
сти ту ци ја. Чи ни се да је ком по зи тор кин из бор те ме и про дук ци о них сред ста ва 
нај лак ше об ја сни ти у све тлу мул ти кул тур но ори јен ти са ног ка над ског дру-
штва и пост мо дер не/гло ба ли стич ке по ли ти ке не го ва ња ет нич ких раз ли ка. 
Те о ри је гло ба ли за ци је и мул ти кул ту ра ли зма сто га су оче ки ва но при бе жи ште 
за на сто ја ње да се има нент не и ма ни фест не од ли ке опе ре пре до че (и) као 
дру штве не чи ње ни це.

У тре нут ку у ко јем на ста је опе ра Свад ба, ком по зи тор ка Ана Со ко ло вић 
већ ско ро два де сет го ди на жи ви и ра ди у фран ко фо ној ка над ској про вин ци ји 
Кве бек. Кве беч ко/ка над ско дру штво ре дак је при мер успе шне им пле мен та-
ци је по ли ти ке мул ти кул ту ра ли зма у прак си, а на кон што је не мач ка кан це-
лар ка Ан ге ла Мер кел об зна ни ла не у спех мул ти кул ту ра ли стич ке ин клу зи је 
у Не мач кој 2010. го ди не, ка над ски ,,ба сти он мул ти кул ту ра ли зма” по ста је 
из у зет но зна ча јан за успех мул ти кул ту ра ли стич ког про јек та у гло бал ним 
раз ме ра ма. Ипак, мул ти кул ту ра ли зам је у Кве бе ку по не кад пер ци пи ран као 
,,уте шна на гра да” за од у ста ја ње од пре тен зи ја фран ко фон ске ве ћи не на ста-
тус ,,на ци је уну тар ује ди ње не Ка на де”. 

Ка над ски мул ти кул ту ра ли зам до не кле је амор ти зо вао кве беч ки на цио-
на ли зам, од но сно пре вео га из по ли тич ко-прав ног у кул тур но по ље, у ко јем је 
већ имао упо ри ште за хва љу ју ћи ре ла тив но склад ном су жи во ту три на ци о нал-

* Докторанткиња студија Музикологије, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду.
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не кул ту ре – ен гле ској, фран цу ској и до мо ро дач кој (ин ди јан ској). По сте пе но 
ре лак си ра ње по ли тич ких од но са из ме ђу Ан гло ка на ђа на и Фран ко ка на ђа на 
то ком дру ге по ло ви не XX ве ка пра ће но је и ап сорп ци јом број них ими грант-
ских кул ту ра, да би се на кон па да Бер лин ског зи да мул ти кул ту ра ли зам по ја-
вио као те мељ на вред ност ка над ског дру штва у це ли ни. По тен ци јал но ,,отво-
ре но ме сто” овог три де сет ми ли он ског ,,дру штва сред ње кла се” и да ље пред-
ста вља мо гућ ност да ими грант ске за јед ни це по ста ну на ци о нал не ма њи не, 
ако се хо мо ге ни зу ју на од ре ђе ној те ри то ри ји, као што је то слу чај са Фран-
ко ка на ђа ни ма у Кве бе ку чи ја је кул тур но-ет нич ка осо бе ност би ла основ зах-
те ва за ви со ким сте пе ном по ли тич ке ау то но ми је. Из пе р спек ти ве ин те грал ног 
(ан гло)ка над ског по гле да, кве беч ки мул ти кул ту ра ли зам пред ста вља из раз 
се це си о ни стич ких те жњи фран ко фон ске на ци о нал не ма њи не, ко ја дез ин те-
гра ци ју ка над ског дру штва и те ри то ри је ле ги ти ми ше мул ти кул ту ра ли стич-
ком ре то ри ком. Из те ви зу ре про гла ша ва ње Ане Со ко ло вић за ,,на ци о нал но 
бла го Кве бе ка” са мо је је дан од ак то ма ,,оне ви ње ња” кве беч ког се це си о ни зма, 
а ње на опе ра Свад ба је па ра диг ма ин стру мен та ли за ци је ет нич ких раз ли чи-
то сти у име на ци о нал ног про јек та јед не ет нич ке гру пе.

Да би ис пи та ли осно ва ност ова квих тврд њи ва жно је ухва ти ти се уко-
штац са те о риј ским пред ста ва ма мул ти кул ту ра ли зма. Иа ко ни је мо гу ће 
ко нач но пре су ди ти да ли је мул ти кул ту ра ли зам у ка над ском слу ча ју услов 
рав но прав но сти ма њин ских кул ту ра или сред ство за сти ца ње по ли тич ке 
ау то но ми је, ово пи та ње се мо ра по ста ви ти у ши рем те о риј ском кон тек сту 
од но са из ме ђу мул ти кул ту ра ли зма и кул тур ног на ци о на ли зма. Опе ра Свад ба 
Ане Со ко ло вић тек та да мо же би ти на од го ва ра ју ћи на чин кон тек сту а ли зо ва на.

* * *

Од де ве де се тих го ди на XX ве ка па до да нас ка мул ти кул ту ра ли стич ком 
дис кур су гра ви ти ра ју број не кон крет не по ли тич ке плат фо р ме, док сâм кон-
цепт мул ти кул ту ра ли зма одо ле ва де фи ни ци ја ма. Раз ли чи ти при сту пи ко је 
за у зи ма ју и ње го ви за го вор ни ци и опо нен ти до ве ли су до од ре ђе ња и по зи-
ци о ни ра ња мул ти кул ту ра ли зма од иде је, кон цеп та, про гра ма, по ли тич ке 
те о ри је, про јек та, све до дис кур са и фе но ме на. У јед ној од де фи ни ци ја мул-
ти кул ту ра ли зма ка же се да ви ше рав но прав них и ин сти ту ци о нал но при зна-
тих на ци о нал них кул ту ра на јед ном про сто ру чи не мул ти кул тур но дру штво 
[Лошонц, 2002]. С па дом Бе р лин ског зи да 1989. го ди не, мул ти кул ту ра ли зам 
по ста је од лу чу ју ћи фак тор гло бал не дру штве не ди на ми ке. Ре но ми ра ни ау то ри 
по пут Ви ла Ки мли ке (Will Ku mlic ka) и Чар лса Теј ло ра (Cha r les Taylor) нај ви ше 
су до при не ли те о риј ском уоб ли ча ва њу фе но ме на мул ти кул ту ра ли зма, ујед но 
по ста вља ју ћи га у сре ди ште об но ве ли бе рал не тра ди ци је. При раз ма тра њу мо-
ди фи ка ци ја кон цеп та мул ти кул ту ра ли зма, фи ло зоф Ал пар Ло шонц го во ри 
да је овај фе но мен пр вен стве но био сред ство по ве ћа ња „ре жи ма ви дљи во сти” 
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мар ги на ли зо ва них (пре вас ход но ет нич ких) гру па. За го вор ни ци мул ти кул ту-
ра ли зма ис ти чу ње го ву ну жност у по сле рат ном све ту су о че ном са ин тен зив ним 
ми гра ци ја ма, гло ба ли за ци јом, пост ко ли ни јал ним по кре ти ма, ре а фир ма ци јом 
на ци о нал них ма њи на, про ши ре њем обла сти људ ских пра ва, ле га ли за ци јом 
род них, ра сних и сек су ал них ма њин ских иден ти те та, раз во јем ко му ни ка ци-
о них тех но ло ги ја, а од де ве де се тих го ди на и гло бал ним ,,мар шом Ка пи та ла”.

Мул ти кул ту ра ли зам ни ка да ни је био са мо те о риј ски, већ и по ли тич ки 
оквир за утвр ђи ва ње дру штве них од но са на осно ву ко јих раз ли чи те кул ту-
ре мо гу сло бод но раз ви ја ти вла сти те иден ти те те у јед ној за јед ни ци. Тен ден-
ци о зна при ме на мул ти кул ту ра ли стич ких прин ци па у дру штве ном жи во ту 
мул ти на ци о нал них за јед ни ца мо же би ти ,,пре чи ца” ка те ри то ри јал ној ау то-
но ми ји ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца. Ипак, иде о ло ги ја мул ти кул ту ра-
ли зма пре тен ду је на успе шну ко му ни ка ци ју раз ли чи тих кул тур них мо де ла 
уну тар јед ног дру штве ног по ља, по ку ша ва ју ћи да спре чи ње го ву дез ин те гра-
ци ју. Mултик ултурализам „при зна је”, по пут пре мо де р них дру шта ва, раз ли-
чи тост (из ме ђу) тра ди ци ја ет нич ких гру па, али ин си сти ра на њи хо вој ко ег-
зи стен ци ји пу тем то ле рант ног, де мо крат ског ди ја ло га. По кре тач ки им пулс 
мул ти кул ту ра ли зма је сте на сто ја ње да се на ци о нал ним ма њи на ма и ет нич-
ким гру па ма омо гу ћи ши ри спек тар људ ских пра ва, из ме ђу оста лог и пра во 
на кул тур ну раз ли чи тост. Пре ми се мул ти кул ту ра ли зма не укљу чу ју са мо 
ко лек тив на, већ и ин ди ви ду ал на гра ђан ска пра ва. Ако при хва ти мо ма те ри-
ја ли стич ку те зу да је свест по је дин ца де тер ми ни са на ње го вом дру штве ном 
при пад но шћу и ин тер ак ци јом с дру гим чла но ви ма дру штве не гру пе, при-
хва ти ће мо и да је ње гов иден ти тет нео дво јив од про це са обра зо ва ња и вас-
пи та ња уну тар по је ди них вред но сних и нор ма тив них си сте ма, спе ци фич них 
за сва ку кул ту ру по на о соб. Отво ре ност за дру ге кул ту ре под ра зу ме ва спо-
соб ност услов не иден ти фи ка ци је ко ја се је зи ком те о риј ских ме та фо ра по не-
кад пред ста вља као ,,су срет са Дру гим”. Кул ту ри тре ба за шти та, не због 
чи ње ни це да је но си лац или ин ди ка тор спе ци фич ног на чи на жи во та ко ји 
тре ба фа во ри зо ва ти, већ ис кљу чи во за то што пред ста вља скуп из бо ра ко ји 
по је дин ци ма мо же оси гу ра ти пун ра спон сми сле них оп ци ја и из бо ра. Кве бек 
је на по љу ре ша ва ња тог по тен ци јал ног про бле ма јед на од нај у спе шни јих 
свет ских са мо у прав них по ли тич ких обла сти. 

С дру ге стра не, нео спо ри ва кри ти ка се упу ћу је мул ти кул ту ра ли зму од 
тре нут ка ње го вог ак ту е ли зо ва ња: мул ти кул ту ра ли зам у прак си ипак че сто 
ге то и зи ра ма њи не спре ча ва ју ћи њи хо ву ин те гра ци ју у ши ру за јед ни цу. Кул-
тур ном дез ин те гра ци јом ства ра се основ за еруп ци ју на ци о на ли за ма за сно-
ва ним на осе ћа ју екс клу зив но сти, што мо же до ве сти до при кри ве не или пак 
отво ре не агре сив но сти. У мул ти кул ту рал ном дру штву по сто ја ње на ци о нал-
ног фа на ти зма је пут до са мо де струк ци је, јер ис кљу чи ва ње за јед нич ког кул-
тур ног на сле ђа (у слу ча ју бив ше СФРЈ) или не ги ра ње кул тур ног плу ра ли зма 
ре зул ти ра пар ти ку ла ри змом што че сто до во ди до по ли тич ке, еко ном ске и 
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дру штве не не ста бил но сти. Ис так ну ти кри ти чар мул ти кул ту ра ли зма Бра јан 
Ба ри (Brian Ba rry) од ре ђу је га као ан ти про све ти тељ ски и ан ти у ни вер за ли стич-
ки, уви ђа ју ћи у ње му опа сност уко ли ко до ђе до пре но са јав них функ ци ја са 
др жав ног апа ра та на ци је на ма њин ске гру пе [Ba rry, 2006: 105].

За што је ,,те шко” при хва ти ти Дру гог? Оно што нас фа сци ни ра код Дру-
гог је екви ва лент оно ме што нас од Дру гог раз ли ку је, а са мим тим од ње га 
и уда ља ва. Сло ве нач ки фи ло зоф Сла вој Жи жек, по сма тра ју ћи мул ти кул ту-
ра ли зам као из да нак евро по цен трич не ми сли, го во ри о то ме да је Дру ги увек 
без упо ри шта у европ ској (и аме рич кој) кул ту ри. Јаз из ме ђу за пад њач ког 
кул тур ног мо де ла и не за пад њач ког Дру гог је кон стант но при су тан, а мул ти-
кул ту ра ли ста (Евро пља нин) са мом ва ло ри за ци јом ње му не бли ских кул тур них 
обра за ца за у зи ма уни вер зал ну по зи ци ју. Жи жек сма тра да жи те љи Евро пе 
че сто ре ду ку ју са др жа је Дру гог на пре по зна тљи ве еле мен те, па тек та да, у 
мо мен ту ка да оства ре од ре ђен сте пен пре по зна ва ња на сле ђа Дру гог, они га 
и при хва та ју. Kако „ду бин ски” оства ри ти иде ју је дин ства у раз ли чи то сти, 
на ро чи то ако се узму у об зир окол но сти ра сних, ет нич ких, род них и ге не ра-
циј ских хе ге мо ни ја ко је на сто је да за др же свој до ми нант ни по ло жај за кла-
ња ју ћи се иза мул ти кул ту ра ли стич ке ре то ри ке. Из јед на ча ва ње ко лек ти ва 
ме ђу со бом, као и ко лек ти ва и по је дин ца би ће по стиг ну то уко ли ко по је дин цу 
бу де за кон ски омо гу ће но да се бе из ра жа ва пу тем свих еле ме на та сво је на цио-
нал но сти ко ји су ујед но ка рак те ри стич ни и за гру пу од но сно на ци о нал ни 
иден ти тет. Уз ри зик да ова кав став бу де на зван уто пи стич ким, оства ре ње 
иде је је дин ства у раз ли чи то сти мо гу ће је уз по сто ја ње од ре ђе них фак то ра 
као што су: мул ти кул ту рал но гра ђан ство, ет но кул ту рал на прав да, омо гу ћа-
ва ње ко лек тив них пра ва, ко ји ма се ре гу ли ше обра зов ни си стем за сва ку ет нич-
ку/на ци о нал ну гру па ци ју, јав на сфе ра са отво ре ном ко му ни ка ци јом (н пр. 
РТВ1 и РТВ2); а све то за јед но не би сме ло да оме та уни вер зал на пра ва чо ве ка. 
Као што из вр сно уви ђа Ло шонц, мул ти кул ту ра ли зам уво ди (под ра зу ме ва се) 
са мо у ли бе рал но, дру штве но по ље за јед ни штво кул ту ра на осно ву оно га што 
ни је за јед нич ко [Лошонц, 2005: 13]. Ка да се упо ре де по је ди нач ни зах те ви 
ет но кул ту рал них гру па ја сно се ви ди да је њи хо ва основ на и за јед нич ка по-
тре ба ле ги ти ми са ње соп стве ног на сле ђа. Та ко се у про сто ру са вре ме ног, ли-
бе рал ног дру штва ства ра јав ност са отво ре ном ко му ни ка ци о ном струк ту ром 
ко ја омо гу ћа ва по ја вљи ва ње ет но кул тур них раз ли чи то сти, и то у свим ди-
мен зи ја ма дру штве ног (по ли ти ци, умет но сти, јав ном и при ват ном, итд) 
жи во та. Оно што је нео п ход но је сте би ти ,,по ли тич ки ко рек тан” с ци љем да 
се ускла ди по ло жај при пад них раз ли чи тих иден ти те та и гру па у од ре ђе ном 
дру штве ном сег мен ту са уче шћем у укуп ном ста нов ни штву. 

У ди ску си ју о мул ти кул ту ра ли зму по треб но је уве сти још је дан по јам, 
ко јим је, без пре те ри ва ња, мо гу ће ока рак те ри са ти чи тав са вре ме ни по ре дак. 
У пи та њу је гло ба ли за ци ја. Гло ба ли за ци ја је још је дан сло је вит и ви ше ди-
мен зи о на лан по јам, под ко јим се нај че шће под ра зу ме ва про цес омо гу ћа ва ња 
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сло бод ног про ме та ин те лек ту ал них и ма те ри јал них до ба ра. Она је с јед не 
стра не објек тив ни пла не тар ни про цес ства ра ња све гу шће мре же по ве за но-
сти, ме ђу за ви сно сти и ши ре ња кру га де лат но сти ко је по ста ју тран сна ци о-
нал не. Мул ти кул ту ра ли зам и гло ба ли за ци ја су уско по ве за не по ја ве; ми гра-
ци о ни то ко ви под стак ну ти гло ба ли за ци јом ,,хра не” кул тур ни плу ра ли зам 
у мно гим зе мља ма, а усло жња ва њем кул тур но-ет нич ких раз ли чи то сти уну-
тар на ци о нал них др жа ва до ла зи до ин тен зи ви ра ња кул тур них зах те ва. У 
пе ри о ду гло ба ли за ци је по сто ји сво је вр сни па ра докс: с јед не стра не кон стант-
но се ин тен зи ви ра хо мо ге ни за ци ја на гло бал ном ни воу, док с дру ге стра не 
ја ча ју ин те ре си по је ди нач них гру па уну тар за јед ни це. Чи ње ни ца је да се у 
на уч ном дис кур су углав ном да је пред ност еко ном ској и по ли тич кој ди мен-
зи ји гло ба ли за ци је; ме ђу тим, она је нај о чи ти ја у обла сти кул ту ре. Нео спор но 
је то да је ути цај за пад њач ке по тро шач ке кул ту ре пу тем гло бал не ме диј ске 
ин фра струк ту ре до вео до из јед на ча ва ња ве ћи не жи вот них сти ло ва. И по ред 
ви дљи вог уни фи ци ра ња све га око нас, по сто је два су прот на ви ђе ња гло бал не 
кул ту ре: пр во гра ви ти ра око по сто ја ња кон зу ме ри стич ке кул ту ре ко ја во ди 
хо мо ге ни за ци ји све та, а дру го ви ђе ње ис ти че ра зно ли кост и хе те ро ге ност 
као ка рак те ри сти ке гло бал не кул ту ре оли че не, пре све га, у мул ти ку ту ра ли-
зму. Гло бал на кул ту ра не афир ми ше сe са мо по сред ством ме ди ја, већ то ме 
(све сно) до при но си и зва нич на по ли ти ка свет ских си ла. Сви по ли тич ки 
ме ха ни зми у ко је се кул ту ра ,,им пле мен ти ра” да нас су уско ве за ни за гло ба-
ли за ци ју и еко ном ски си стем. Оно што је не пред ви ди во је су на чи ни на ко је 
ће про из во ди гло бал них ме ди ја и „по тро шач ке кул ту ре”, као нај прак тич ни ји 
и нај у спе шни ји на чин ши ре ња гло ба ли за ци је, би ти при хва ће ни у раз ли чи-
тим ло ка ли те ти ма услед дру га чи јих си сте ма нор ми и вред но сти. Уко ли ко 
се да ти про из во ди схва те као про дук ти ве стер ни за ци је, мо же до ћи до ре зи-
стент но сти, па чак и до фо р ми ра ња иден ти те та от по ра. Кул тур но-ет нич ки 
иден ти те ти та да ја ча ју и/или се мо ди фи ку ју, али се за јед но с њи ма ме ња „по-
тро шач ка кул ту ра” при ла го ђа ва ју ћи се но во на ста лим окол но сти ма по пут 
жи вог ор га ни зма. Ва жно је раз у ме ти да кул ту ра има сво ју уну тра шњу ди на-
ми ку: она (да нас) не мо же би ти ло кал ни про из вод, ни ти про из вод изо ло ва ног 
исто риј ског мо мен та. Про це си гло ба ли за ци је не са мо да оте жа ва ју оп ста нак 
на ци о нал них кул ту ра зе ма ља у раз во ју, већ чи не и да бив ше ,,им пе ри ја ли-
стич ке си ле” гу бе од свог на сле ђа. Мо же мо ре ћи да све ди мен зи је гло ба ли-
за ци је, при че му ми сли мо на еко ном ску, дру штве ну и по ли тич ку стра ну, 
пот ко па ва ју ко хе рент ност ин ди ви ду ал них дру шта ва. Гло ба ли за ци ја са мим 
тим омо гу ћа ва раст и раз вој мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја.

У све ту гло ба ли за ци је, све по ста је ро ба – чак и умет ност. Ги Де бор (Guy 
De bord), фран цу ски фи ло зоф и пи сац, у свом нај по зна ти јем оства ре њу Дру
штво спек та кла пи ше: „Са све ве ћом по де лом ра да и по чет ком ма сов не про-
из вод ње за гло бал но тр жи ште, ко је је до не ла ин ду стриј ска ре во лу ци ја, ро ба 
је ко нач но по ста ла ви дљи ва си ла ко ја ко ло ни зу је чи тав дру штве ни жи вот” 
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[Дебор, 2006: 12]. По тро шња је осно ва ка пи та ли зма, си сте ма ко ји је нео дво-
јив сег мент гло ба ли за ци је; или обр ну то, јер ка пи та ли зам де фи ни ше и струк-
ту ри ра ка ко гло бал ну по ли тич ку еко но ми ју, та ко и гло бал ну кул ту ру. Кон-
зу ме ри стич ка кул ту ра до во ди до стан дар ди за ци је кул тур ног ис ку ства, ти ме 
омо гу ћа ва ју ћи лак ши и бр жи про ход ка пи та ла. У та квом гло бал ном кул тур-
ном про сто ру кон стант но по др жа ном сред стви ма мас-ме ди ја те шко је од ре-
ди ти соп стве ни кул тур ни иден ти тет. Сва ки ак ти ви зам и про дук тив ност у 
по љу кул ту ре, умет но сти, дру штва и по ли ти ке по ста је ко мо ди фи ко ван и 
оту ђен од свог пр во бит ног зна че ња. Гло бал на кул ту ра не мо же ин ди ви дуи 
пру жи ти осе ћај при пад но сти, ни ти се ћа ња јер са со бом не но си на сле ђе, не ма 
обе леж ја ни ти се мо же ве за ти за исто ри ју. Та да, као што је већ по ме ну то, до-
ла зи до ра зних ви до ва от по ра. Жи жек у том кон тек сту на во ди да је све че шће 
по се за ње за „ко ре ни ма” у ет нич ком, исто риј ском, кул ту ро ло шком, па и 
ре ли ги о зном сми слу, као осно ва ма за кон стру и са ње мул ти кул ту ра ли зма, 
про у зро ко ва но „ре жи мом не-до га ђа ња” од но сно пост по ли тич ким гло бал ним 
ка пи та ли змом [Жижек, 2002]. Ад ми ни стри ра ње дру ште них пи та ња, ко је по-
сто ји са мо у окви ру већ струк ту ри ра них со ци о по ли тич ких од но са, ре а ли-
зу је се пре кул тур ном бор бом не го по ли тич ким ин тер вен ци ја ма, јер то иде 
у ко рист гло бал ном ка пи та ли сти. Да ле ко од то га да по сто ја ње мно штва 
ет нич ко-кул ту рал них гру па оме та „марш Ка пи та ла”. На про тив. Ка да је де-
ло ва ње ка пи та ла не по сред но и мул ти на ци о нал но не по сто ји ви ше од нос 
зе мља ко ло ни за тор – зе мља ко ло ни ја, већ гло бал на ком па ни ја одво је на од 
ма тич ног (ге о граф ског) по ре кла ко ло ни ја ли зу је све те ри то ри је ко је су ве-
штач ки пре ди спо ни ра не за то. Мул ти кул ту ра ли зам та да пред ста вља иде-
ал но сред ство ка пи та ли ста ко ји „про у ча ва њем и по што ва њем” ло кал них 
кул ту ра за пра во се би пра ве ко ло ни је за ви сне од ре сур са ко ло ни за то ра.

По след њих не ко ли ко го ди на, у тим истим ка пи та ли стич ким дру штви ма 
упе ча тљив је за зор од мул ти кул ту ра ли зма. За зор је уи сти ну од го ва ра ју ћа 
ква ли фи ка ци ја рас по ло же ња ака дем ске и ла ич ке јав ност пре ма по ли ти ци 
мул ти кул ту ра ли зма. На сло ви у сиг ни фи кант ним ме ди ји ма за пад но е вроп-
ских зе ма ља ко ји су илу стро ва ли та кав за о крет, углав ном су про гла ша ва ли 
не у спех мул ти кул ту ра ли зма, што се ди рект но од но си на оне мо гу ћа ва ње 
ин те гра ци је ими гра на та у по сто је ће ли бе рал не де мо кра ти је. С дру ге стра не, 
за го вор ни ци мул ти кул ту ра ли зма и да ље ви де овај фе но мен као ре ше ње за 
про бле ме ве ли ког бро ја иден ти те та: пол них, ге не ра циј ских, ра сних, ет нич ких, 
на ци о нал них итд [Жижек, 2002]. Они на сто је да спро ве ду што ефи ка сни ју 
ко му ни ка ци ју из ме ђу раз ли чи тих иден ти те та и ус по ста вља ња јед на ко сти 
ка ко ме ђу по је дин ци ма, та ко и ме ђу ко лек тив ним фор ма ма дру штва. Мул ти-
кул ту рал ни свет то ле ран ци је раз ли ка у те о ри ји за сни ва се на уни вер зал но-
сти ко ја се по сти же на ни воу сим бо лич ког укљу чи ва ња, а оно „дру га чи је” 
ипак оста је „дру га чи је”. Ипак, да на шња про мо ци ја и афир ма ци ја „Дру гог” 
по ма же у ње го вом при хва та њу и са мим тим у ре дук ци ји на си ља над „њим”. 
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Ре ше ње за бо ље ме ђу људ ске од но се ле жи у од го вор ном гра ђан ству и ње го-
вом за у зи ма њу за од ре ђе на дру штве на пи та ња у јав ној сфе ри. Пре ма ми шље-
њу Жи же ка, есен ци ја лан услов за по сто ја ње та квог гра ђан ства чи ји би се 
глас ја сно чуо, је сте об на вља ње „ста рог ле ви чар ског мо ти ва ну жно сти су-
спен зи је не у трал ног про сто ра За ко на”, од но сно упу ћи ва ња на истин ску 
уни вер зал ност. Дру га чи је ре че но, ле ви ца исто вре ме но при хва та ан та го ни-
стич ку при ро ду дру штва и оста је уни вер за ли стич ка [Жижек, 2002]. 

Kанадски мо дел спро во ђе ња мул ти кул ту ра ли зма је до каз да овај про-
грам још увек жи ви. Тер мин „жи ви” је пот пу но оправ дан: мул ти кул ту ра ли-
стич ка по ли ти ка ни је сред ство ко јим се јед ним по те зом мо гу обри са ти сви 
про бле ми ко ји по сто је у мул ти ет нич ким др жа ва ма. Тен зи је из ме ђу раз ли-
чи тих гру па, умно жа ва ње иден ти те та под стак ну то гло ба ли за ци јом и дру го, 
пра ће ни су не у спе си ма у ме ђу људ ским од но си ма за ко је за го вор ни ци мул-
ти кул ту ра ли зма из но ва и опет из но ва про на ла зе но ва ре ше ња и ме ха ни зме. 
Ка на да је зе мља ко ја је отво ре на пре ма сва ком ко же ли да по ста не њен део/
др жа вља нин уче ћи је зик, исто ри ју и оби ча је уз при хва та ње за ко на. Отво-
ре ност гра ни ца ве ко ви ма омо гу ћа ва ју при лив но вих ими гран та, чи ја је успе-
шна ин те гра ци ја нео п ход на за рад оства ре ња ста бил не др жа ве. Сто га су 
Ка на ђа ни ре ла тив но ра но и бр зо усво ји ли мул ти кул ту ра ли стич ки мо дел као 
ре ше ње.1 Ка над ски мул ти кул ту ра ли зам се за сни ва на по што ва њу је дин ства 
у раз ли чи то сти. Кул ту ра је ба за на осно ву ко је се фор ми ра ка над ска на ци ја, 
а не ет нич ко по ре кло или по ли тич ко опре де ље ње. Иа ко мул ти кул ту ра ли зам 
и на ци о на ли зам упу ћу ју на опреч не иде је, ка над ска власт је ус пе ла да по-
ми ри ова два фе но ме на у јед ном: у кул тур ном на ци о на ли зму.2 Кул тур ни на-
ци о на ли зам је фор ма на ци о на ли зма уте ме ље на у за јед нич кој кул тур ној тра-
ди ци ји. Кај Нил сен (Kai Ni el sen), про фе сор фи ло зо фи је на Уни вер зи те ту у 
Кал га ри ју (Ка на да), по зи ци о ни ра га из ме ђу ет нич ког и гра ђан ског (ли бе рал-
ног) на ци о на ли зма и ве зу је за (по ли тич ки уте ме ље ну) на ци ју са све про жи-
ма ју ћом јав ном кул ту ром као ну жним усло вом. Њи ме се шти те, под сти чу и 
афир ми шу ма њи не при сут не на јед ној мул ти ет нич кој те ри то ри ји. 

1 Ка над ске вла сти су 1971. го ди не пр ви пут про кла мо ва ле „мул ти кул ту рал ну по ли ти-
ку” ко јом су ја сно по ста вље на оче ки ва ња од ими гра на та да јав но и по но сно из ра жа ва ју свој 
ет нич ки иден ти тет уз на ла га ње др жав ним ин сти ту ци ја ма да ако мо ди ра ју број ни је ет нич ке 
иден ти те те. Че ти ри по сту ла та ко ја је ова по ли ти ка до не ла су: 1) по моћ у на прет ку и раз во-
ју свим ка над ским кул тур ним гру па ма ко је то же ле, 2) пре ва зи ла же ње свих ба ри је ра код 
истих у на сто ја њу да пот пу но уче ству ју у ка над ском дру штву, 3) про мо ци ја кре а тив них 
су сре та и раз ме на из ме ђу по ме ну тих гру па у ци љу по сти за ња на ци о нал ног је дин ства (под-
ву кла Б. Т.), 4) по моћ ими гран ти ма да усво је је дан зва ни чан је зик с ци љем уче ство ва ња у 
ка над ском дру штву.

2 С тим да се мул ти кул ту ра ли зам на свом за чет ку су прот ста вио иде ји на ци је као 
це ли не у кул ту ро ло шком и по ли тич ком сми слу, нео п ход но је на овом ме сту у ра ду украт ко 
скре ну ти па жњу на раз ли ке из ме ђу мул ти кул ту ра ли зма и на ци о на ли зма: „За пра во, мул ти-
кул ту ра ли зам и на ци о на ли зам пред ста вља ју две фор ме по ли ти ке иден ти те та, али за раз ли ку 
од на ци о на ли зма, ко ји дру штву да је смер ни це у сми слу са мо спо зна је, мул ти кул ту ра ли зам 
је тај ко ји ба ца ак це нат на ни во кул тур ног ди вер зи те та у са вре ме ним дру штви ма.” 
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Иа ко је про вин ци ја Кве бек „ли бе рал ни део ли бе рал ног дру штва и ли бе-
рал не др жа ве” [Нилсен, 2002: 143], власт уз по др шку ве ћи на Кве бе ча на те жи 
др жав ном су ве ре ни те ту. Као осно ву за то на во де кве беч ки (кул тур ни) на-
ци о на ли зам, ко ји је ре зул тат 80% фран ко фо них Кве бе ча на. Про мо ви шу ћи 
свој на ци о на ли зам, Кве бек при зна је све на ци је и ет нич ке гру пе при сут не на 
тој те ри то ри ји, да ју ћи им мо гућ ност из ра жа ва ња, про мо ви са ња и ин сти ту-
ци о на ли за ци је. Угле да ју ћи се на ка над ски мо дел, при зна ју ћи дру ге кул ту ре 
ова про вин ци ја фор ми ра ла је соп стве ну за јед нич ку кул ту ру. Ме ђу ста нов ни-
ци ма Кве бе ка по сто ји нео сно ва ни страх да ће ус по ста вља ње су ве ре ни те та 
до ве сти до ра за ра ња ли бе рал не де мо кра ти је, али оно што га раз ли ку је од 
не ких дру гих на ци ја, на пр. не мач ке, је сте што кве беч ки на ци о на ли зам не 
пре ти би ло ком еле мен ту ли бе рал ног дру штва, упра во због при сут не им пле-
мен ти ра не по ли ти ке мул ти кул ту ра ли зма: „Кве беч ки на ци о на ли сти се за-
ла жу за за шти ту гра ђан ских сло бо да у њи хо вом дру штву, што укљу чу је и 
је зич ка пра ва исто риј ски ан гло фо не ма њи не, њи хо ва пра ва и пра ва ими гра-
на та и при пад ни ка пр вих на ци ја” [Нилсен, 2002: 151]. Овај на ци о на ли зам је 
окре нут ка учвр шћи ва њу на ци о нал ног иден ти те та кве беч ке на ци је са ње ном 
осо бе ном кул ту ром и ин сти ту ци ја ма, укљу чу ју ћи као ну жан услов ус по ста-
вља ње са мо јед ног зва нич ног је зи ка: фран цу ског. Да ли ко ре ни овог на сто-
ја ња се жу да ле ко у про шлост, у број не су ко бе из ме ђу Ен гле за и Фран цу за 
или не, ни је у овом слу ча ју ре ле вант но. Основ но пи та ње по ста вље но у овој 
сту ди ји је сте: за што је опус Ане Со ко ло вић про гла шен на ци о нал ним бла гом 
и ка кве то ве зе има са кве беч ком по ли ти ком? Пре то га је по треб но раз мо три-
ти кон текст у ком фи гу ри ра ју те о риј ске и прак тич не ре ла ци је из ме ђу му зи ке 
и мултик ултурализмa.

МУ ЗИ КА И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ

Му зи ка ни је изо ло ва на дру штве на прак са. На про тив. Сва ко му зич ко 
де ло осла ња се на кул ту ро ло шке прет по став ке вре ме на у ко јем је на ста ло. У 
зна че ње јед ног де ла ,,упи су ју се” ци ље ви и на ме ре умет ни ка, ње гов дру штве-
ни по ло жај, исто риј ске и кул ту ро ло шке при ну де сре ди не у окви ру ко је на ста-
ју. Есте ти чар Ми шко Шу ва ко вић пи ше: ,,Му зич ко де ло сво јим зна че њи ма 
не са мо да ис пу ња ва тре нут ни ин ди ви ду ал ни до жи вљај му зи ке и ње го вог 
раз у ме ва ња, већ, пре све га, уче ству је у кон сти ту и са њу си сте ма кул ту ре и 
ти ме раз ли чи тих ре ги ста ра зна че ња кул ту ре, епо хе, ци ви ли за ци је” [Шува-
ковић, 2009: 11]. По сма тра на из „пра вог” угла, му зи ка по ста је на ра тив на ка-
те го ри ја, а му зич ко де ло по ру ка, сред ство ко му ни ци ра ња, но си лац кул тур не 
асо ци ја ци је. Као та ква, му зи ка је но си лац иде о ло шких са др жа ја и фор ма-
тив но сред ство груп них иден ти фи ка ци ја по пут ет нич ке, на ци о нал не, кла сне, 
род не, ге не ра циј ске при пад но сти.
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Уну тар кул тур ног кру га ко ји од ре ђу је ши ро ку па ле ту дру штве них иден-
ти фи ка ци ја, на ци о нал ни иден ти тет про ди ре у свет умет но сти и кон сти ту-
и ше ње го ве ре ла ци је. Кон цепт на ци о нал не кул ту ре, пре ци зни је на ци о нал не 
му зи ке, по знат је још од XIX ве ка. Та да су ин ду стриј ске и по ли тич ке ре во-
лу ци је ути ца ле на раз вој на ци о нал них кон струк ци ја у му зи ци, као што је и 
ус кра ћи ва на или угро же на на ци о нал на са мо стал ност ути ца ла на по ја ву 
по тре бе за ис ка зи ва њем на ци о нал ног иден ти те та, а са мим тим и за на ци о-
нал ним ,,по се дом” – му зи ком. При клад ни је је ре ћи да та да ни је до шло до 
ра ђа ња „му зич ких на ци ја”, као што обич но пи ше у струч ној ли те ра ту ри, 
већ до кон стру и са ња на ци о нал них ка рак те ри сти ка од но сно про гла ша ва ња 
од ре ђе них еле ме на та на ци о нал ним [Dahlha us, 2007]. У умет но сти до ла зи до 
вред но ва ња фол кло ра, од но сно до ње го вог при сва ја ња. Те жња за на ци о нал ном 
еман ци па ци јом и скло ност пре ма фол кло ру би ла су сред ства на гла ша ва ња 
ко лек тив ног иден ти те та. Дис курс о му зич ком на ци о на ли зму и на цио нал ним 
му зич ким шко ла ма за по чео је Ви ли Апел (Wil li Apel), уред ник Хар двард ског 
му зич ког реч ни ка (1969), а на ста ви ли су, или де ли мич но ко ри го ва ли дру ги 
исто ри ча ри му зи ке. Ро ђе ње на ци о нал них му зич ких шко ла ве зу је се за XIX 
век. Ро ман ти зам и на ци о на ли зам де ле ком пле мен тар ни свет иде ја ко јем при-
па да афир ма ци ја раз ли чи то сти, ау тен тич но сти, је дин стве но сти, не па тво ре-
но сти. Не мач кој му зи ци при пао је ста тус уни вер зал не, до не кле и фран цу ској 
и ита ли јан ској, док су оста ле му зич ке тра ди ци је по ста ле на ци о нал не. По ред 
ин си сти ра ња на на ци о нал ном иден ти те ту, на ци о нал ност је го то во увек би ла 
сред ство за по сти за ње ме ђу на род ног при зна ња: „Ме ђу на род ни ка рак тер сла-
ве ко ја је при па да ла не ком скла да те љу ни је да кле био ко ре лат бје ло свјет ске 
ори јен та ци је ко ја се по ка зи ва ла у ње го вим де ли ма [Дахлхаус, 2007: 41].” Знак 
екви ва лен ци је из ме ђу ин ди ви ду ал ног и на ци о нал ног та да је био са свим ра-
зу мљив. Умет ник ко ји ет нич ки ни је при па дао (са мо)про кла мо ва ним „уни вер-
зал ним” на ци ја ма тра жио је на чин да се афир ми ше. Ујед но, ње гов стил нај-
че шће је по ста јао ре пре зент на ци о нал ног сти ла. Из ово га про из ла зи да су по 
за чет ку му зич ког на ци о на ли зма по сто ја ла ње го ва два по јав на ви да: пр ви се 
за сни вао на еле мен ти ма по зајм ље ним из му зич ког фол кло ра, док је дру ги 
на ста јао обрат ним пу тем – спе ци фи чан стил ре но ми ра ног му зи ча ра по ста јао 
је еле мент ко ји се упи си вао у фо клор као ње го ва ка рак те ри сти ка [Далхаус, 
2007]. 

Фе но мен на ци о на ли зма у му зи ци по ка зао се као под јед на ко сло жен, ви-
ше зна чан и те о риј ски те шко спо зна тљив, ка кав је тај фе но мен и у дру штве ним 
на у ка ма по пут со ци о ло ги је или исто ри је дру штва. Му зич ки на ци о на ли зам 
је из гу био ону „хе рој ску”, али не увек та ко очи глед ну, чак у не ким слу ча је-
ви ма и скри ве ну или скри ва ну функ ци ју кон стру и са ња, учвр шћи ва ња и 
по твр ђи ва ња ко лек тив ног на ци о нал ног иден ти те та у усло ви ма све та у ин ду-
стриј ској фа зи ка пи та ли зма, по де ље ног на на ци о нал не кул ту ре, од ко јих су 
не ке на ста ле ује ди ња ва њем ло кал них кул ту ра, а дру ге нај пре одва ја њем од 
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им пе ри ја и тек по том ује ди ња ва њем. Функ ци ја му зич ког на ци о на ли зма у 
XX ве ку се ме ња: он по ста је је дан од на чи на за раз у ме ва ње соп стве ног и ту ђег 
иден ти те та, као и сред ство ко му ни ка ци је раз ли чи тих кул тур них сре ди на. 
Мул ти кул ту ра ли зам је пре по знат као на чин да се мла ди ма/уче ни ци ма при-
бли жи му зич ки плу ра ли зам, што је ре зул ти ра ло уво ђе њем овог фе но ме на 
у му зич ко обра зо ва ње. Му зич ко обра зо ва ње ин кор по ри ра му зи ку раз ли чи-
тих ет нич ких обе леж ја, чи ме под сти че плу ра ли стич ку свест и сен зи бил ност 
за дру га чи је кул ту ре. У XX ве ку му зич ки на ци о на ли зам је још увек но сио 
од је ке не ка да шње „пра вед но сти” за ла жу ћи се за кул тур ни плу ра ли зам као 
јед на кост раз ли чи тих кул ту ра, а на су прот по де ли на до ми нант не (уни вер-
зал не) и мар ги нал не (на ци о нал не) кул ту ре из XIX ве ка.

У XXI ве ку си ту а ци ја је дру га чи ја. Из град ња за јед нич ког све та по мо ћу 
ме ђу кул ту рал них ди ја ло га у ци љу по сти за ња гло ба ли за ци је на ни во и ма 
еко но ми је, ин фор ма ти ке, тех но ло ги је и по ли ти ке сва ка ко до при но си ,,кул-
тур ном про ме ту”, ко ји у се би об у хва та и умет нич ке ,,про дук те”. Са, пре 
све га, нов цем афир ми са ном/осво је ном иде јом мул ти кул ту рал но сти у по зној 
фа зи ка пи та ли зма, умет ни ци ма је, чи ни се, пре о ста ло са мо да на да ље утвр-
ђу ју већ утвр ђе не то ко ве ка пи та ла. Она се на тр жи шту на ла зе из јед на че на 
са свим дру гим об ли ци ма ро бе (од игле до зна ња/обра зо ва ња), гу бе ћи при 
то ме и онај ау то ри тет ко ја су умет нич ка де ла, ви ше или ма ње, има ла у до ба 
ка да се умет ност до и ма ла као по ље из у зе то од дру штве них ути ца ја. Због 
мар ке тин шких стра те ги ја усме ре них ка про ши ре њу тр жи шних и ко мер ци-
јал них мо гућ но сти му зич ких де ла из ван на ци о нал них гра ни ца, да нас је 
не мо гу ће раз ми шља ти о умет но сти на та кав на чин. Умет ност је са да из јед-
на че на, у про дук ци ји или пер цеп ци ји, с нај ра зли чи ти јим об ли ци ма кул ту ре, 
по пут поп-му зи ке, ТВ се ри ја, ри ја ли ти про гра ма итд. Из во ђа чи и ком по зи-
то ри да нас све сно или не све сно по ста ју део ка пи та ли стич ког ме ха ни зма, а 
му зи ка ме сто ин тер ак ци је ло кал ног, ре ги о нал ног и гло бал ног. 

Ста во ви о функ ци ји му зич ког на ци о на ли зма пре и спи та ни су на му зич-
ком узо ру из XXI ве ка – опе ри Свад ба ком по зи тор ке Ане Со ко ло вић. Те ма 
опе ре је ри ту ал де во јач ке ве че ри при су тан у број ним кул ту ра ма. Чи та ва ова 
опе р ска при ча има уни вер зал ни ста тус, иа ко је прот ка на еле мен ти ма јед не 
ло кал не тра ди ци је. Упра во се тај ба ланс из ме ђу уни вер зал ног и ло кал ног 
или про блем уло ге и свр хе ко ри шће ња ,,на ци о нал не обо је но сти” на да на шњем 
,,пан на ци о нал ном”, од но сно мул ти кул ту рал ном гло бал ном тр жи шту у овом 
раз ма тра њу му зич ког на ци о на ли зма у XXI ве ку, по себ но ис ти че. Циљ мул-
ти кул ту ра ли зма је, ка ко уо ча ва Ло шонц, су про тан не ка да шњем про це су 
убла жа ва ња, де суп стан ци ја ли за ци је раз ли чи то сти ко ји се ис кљу чи во ве зу је 
за мо дер ни тет ,,јер, за раз ли ку од мо дер ни те та, пред мо дер на дру штва жи ве 
у зна ку суп стан ци јал них раз ли чи то сти, без об зи ра да ли се ра ди о Ан ти ци или 
о Сред њем ве ку. Дру ги је ап со лут ни дру ги и не ма слич но сти или исто вет-
но сти из ме ђу ‛ме не’, ‛нас’ с јед не стра не и ‛дру гог’ с дру ге стра не [Лошонц, 
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2002:10].” Да кле, за раз ли ку и од пред мо дер них дру шта ва и од са вре ме ног/
пост мо дер ног/по зно мо дер ног дру штва, (ра ни ји) мо дер ни тет про мо ви ше 
јед на кост, Дру гог по сма тра као Истог, у кон тек сту из јед на ча ва ња ин ди ви дуа 
или ску по ва ин ди ви дуа по прин ци пу до но ше ња уни вер зал них пра ва и за ко-
на. С дру ге стра не, да на шњи мул ти кул ту ра ли зам при зна је, по пут пред мо дер-
них дру шта ва, раз ли чи тост (из ме ђу) ба шти не ет нич ких гру па, али их та ко 
по зи ци о ни ра у си сте му вред но сти да омо гу ћа ва њи хо ву ко ег зи стен ци ју. Ба-
вље ње фе но ме ном мул ти кул ту ра ли зма на под руч ју умет нич ке му зи ке под-
ра зу ме ва ус по ста вља ње је дин стве ног си сте ма вред но ва ња му зич ких фо кло ра 
ко ји ука зу је на иде ју бес кон фликт ног дру штва. Иа ко ба вље ње ло кал ним му-
зич ким обе леж ји ма упу ћу је на ве зу из ме ђу му зи ке и на ци о нал ног иден ти-
те та, по мо ћу иде о ло ги је мул ти кул ту ра ли зма не до ла зи до оту ђи ва ња на ци ја 
или ет нич ких гру па. На про тив. Му зич ки иди о ми аде кват но ме диј ски по сре-
до ва ни не ре флек ту ју са мо сим бо ле на ци о нал них иден ти те та, већ, „...пре ко 
дру штве но уте ме ље них, по сре до ва них и по твр ђе них му зич ких кон вен ци ја 
зна чењ ски ко му ни ци ра са слу ша о ци ма у кул ту ро ло шком окру же њу и кроз 
по ве за ност са дру штве ним чи ни о ци ма, до би ја ју ћи исто вре ме но функ ци ју 
за ступ ни ка дру штва у ко јем је на ста ла [Цвет ковић и Ђур ђа но вић, 2013: 161].” 
У са вре ме ном дру штву, му зи ка је и сред ство упо зна ва ња са соп стве ним кул-
тур ним иден ти те том, и сред ство ко му ни ка ци је с дру ги ма, а са мим тим и 
ње го вим при зна њем. Упра во та ве за из ме ђу јед на ко сти и по што ва ња раз ли-
чи то сти, уме сто не ги ра ња раз ли чи то сти (би ло ре ду ко ва ња Дру гог на ап со-
лут но дру гог или ре ду ко ва ња Дру гог на са др жа је ко ји су на ма по зна ти или 
за јед нич ки) или пу ког окре та ња пре ма раз ли чи то сти (но си о ци ет но кул ту-
рал них раз ли чи то сти да нас од би ја ју, и то упра во у име јед на ко сти, да се 
раз ли чи тост сво ди на по вр шне, пре по зна тљи ве аспек те) ле жи у ср жи мул-
ти кул ту ра ли зма.

Ако се из ши ро ке обла сти дру штве ног, па жња усред сре ди на уже по ље 
умет нич ког од но сно му зич ког, уви ђа се да је му зич ка прак са у нај ши рем 
сми слу те ре чи да нас по ста ла ме сто ин тер ак ци је ло кал ног и гло бал ног. Умет-
нич ка му зи ка, иа ко под ло жна број ним ути ца ји ма и мо ди фи ка ци ја ма, да нас 
не мо же би ти те ри то ри јал но, ет нич ки, ни ти иде о ло шки огра ни че на. Уко ли ко 
се као ре ле ван тан усво ји став о не по сто ја њу ау тох то них, ,,спе ци фич них за 
са мо јед но ге о граф ско под руч је” му зич ких иден ти те та о ко ји ма, из ме ђу оста-
лих, го во ри и Дал ха ус, већ са мо оних ко ји се фор ми ра ју у ,,ко му ни ка ци ји” 
с дру ги ма, на ци о нал но обо је но му зич ко де ло по ста је пред мет ко ји се мо же 
раз ма тра ти у окви ру мул ти кул ту ра ли стич ког дис кур са. На ме ће се за кљу чак, 
пот кре пљен Ло шон цо вим на ве де ним тврд ња ма, али и раз ма тра њи ма есте ти-
ча ра и те о ре ти ча ра умет но сти Ми шка Шу ва ко ви ћа и му зи ко ло га Ва лен ти не 
Ра до ман о функ ци ја ма по је ди них стру ја са вре ме не умет но сти, да сва ко умет-
нич ко де ло, бу ду ћи да ко му ни ци ра јав но и да је од ре ђе но сво јим кон тек стом 
(и фи зич ким и дру штве ним), чи ни, за пра во, иде ал но сред ство мул ти кул ту-
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ра ли зма за по сти за ње ње го вим за го вор ни ци ма свој стве них ци ље ва. У том кон-
тек сту, Ми шко Шу ва ко вић го во ри о за сту па њу ,,тран сна ци о нал но еман ци-
по ва не ло кал не умет но сти на ин тер на ци о нал ној сце ни [Шуваковић, 2002]”. 
Он мул ти кул ту рал но дру штво ви ди као дру штво без ет нич ког, пол ног, ра-
сног, кул ту ром из ди фе рен ци ра ног сре ди шта и без очи глед них кон фликт но-
сти. Ва лен ти на Ра до ман, ме ђу тим, ис ти че да је реч о при ви ду уни вер зал ног, 
то ле рант ног мул ти кул ту рал ног дру штва (без сре ди шта) ко је не до пу шта хи-
је рар хиј ске, ет нич ке, ра сне, род не и дру ге из во ре дру штве них кон фли ка та, 
јер ни је реч о иде а ли стич кој/уто пиј ској за шти ти ет нич ких, ра сних, род них 
и дру гих ен ти те та, већ са мо о омо гу ћа ва њу нео ме та ног про то ка ка пи та ла у 
до ба по зног мул ти на ци о нал ног кор по ра ти ви зма. По ме ну то се по сти же ти ме 
што ло кал ни фол кло ри да нас до би ја ју са вре ме ни ме диј ски и тран сна ци о-
нал но пре по зна тљи ви је зик.

Иа ко су у про шло сти на ци о нал не др жа ве те жи ле да се њи хо ва кул ту ра 
про сти ре у окви ри ма др жав них гра ни ца, са ин тен зиви ра њем про це са гло ба-
ли за ци је гра ни це су сла би ле, а кул тур на тран сми си ја ја ча ла. Ло ги чан ис ход 
то га је сте сла бље ње ау тен тич ног кул тур ног иден ти те та, али се не мо же 
твр ди ти да је до шло или да ће до ћи до хо мо ге ни за ци је кул ту ре у гло бал ним 
раз ме ра ма. Стан дар ди за ци ја му зи ке у до ба гло ба ли за ци је ни је по стиг ну та 
ин си сти ра њем на уни фи ци ра њу му зи ке, већ по што ва њем раз ли чи то сти, 
пи ше Ва лен ти на Ра до ман [Радоман, 2012]. Ло кал на му зи ка, му зи ка ко ја је 
озна че на као тра ди ци о нал на, пред ста вља од ре ђе ну кул ту ру, а са мим тим и 
ет нич ки/на ци о нал ни иден ти тет. Да би био афир ми сан, му зич ки фол клор се 
ком би ну је са сред стви ма за пад но е вроп ске или ви со ке му зич ке умет но сти. 
Зву ци мар ги нал них кул ту ра та ко би ва ју уве де ни у ин сти ту ци о на ли зо ва не 
ре ла ци је. До бро ,,упа ко ван” и још бо ље ме диј ски пла си ран му зич ки про из-
вод по ста је ,,ам ба са дор” од ре ђе ног иден ти те та у све ту. По сред ством му зи ке, 
као и дру гих гра на умет но сти, слу ша лац/по сма трач мо же да фор ми ра сво је 
ми шље ње о тој кул ту ри; пу бли ка по чи ње да пер це пи ра и пре по зна је од ре ђен 
му зич ки иди ом. Та ко му зи ка по ста је кон струк тив ни еле мент у из град њи 
ет нич ких и кул тур них иден ти те та. Му зи ка је је дан од на чи на по мо ћу коjeг 
спо зна је мо соп стве ни иден ти тет, али и ,,туђ” иден ти тет. Исто вре ме но с том 
спо зна јом, ја ви ла се и иде ја о ко ег зи стен ци ји раз ли чи тих му зич ких кул ту-
ра. Иа ко кул тур ни оквир пред ста вља по тен ци јал, он ујед но са со бом но си 
и огра ни че ња у по гле ду ,,иден ти тет ских” ис ку ста ва по је дин ца. За то је су срет 
са Дру гим нео п хо дан, јер ин тер ак ци ја с њим омо гу ћа ва по је дин цу и гру пи 
ис ку ство раз ли чи то сти ко је му омо гу ћа ва да раз ви ја соп стве ни иден ти тет, 
али и да ува жа ва иден ти тет Дру гог. У ову ди ску си ју мул ти кул ту ра ли зам се 
та ко ре ћи сâм упи су је. 

Упо тре ба ег зо тич но ло кал них, тј. на ци о нал них од ли ка му зи ке не слу жи 
у умет но сти, ка ко то при ме ћу је Ва лен ти на Ра до ман, за сту па њу пар ти ку лар-
ног (на ци о нал ног), оног што суб вер ти ра са мо про кла мо ва но ,,уни вер зал но” 
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у умет но сти [Радоман, 2012]. На про тив. То ло кал но је, ис ти че Ра до ман, са да 
упра во у слу жби ,,уни вер зал ног”, са ста вље ног да нас од ,,истих раз ли чи то-
сти”, ка ко ка же Ло шонц, ко је је, пре ма ње ној, чи ни се марк си стич кој тврд њи, 
до сег ну то не скри ве но еко ном ским пу тем. Упра во због то га – због еко ном ски 
усло вље ног ,,уни вер за ли зма” умет нич ке сце не, да нас на ци о нал но обо је на 
умет нич ка де ла мо ра ју би ти ,,ра ди кал но” /,,очи то”/ ,,на пр ви по глед” ло кал на, 
јер је гло бал на умет нич ка сце на већ пре пла вље на мно штвом дру гих ло кал-
них/ег зо тич них про из во да. Због то га, по себ но ис ти че по ме ну та ау тор ка, ,,за 
све ис тра жи ва че ко ји то по се за ње са вре ме них ком по зи то ра за с̓пе ци фич ним 
ло кал нимʼ не раз у ме ју у кон тек сту по чет ка XXI ве ка, тај ло кал ни, нај че шће 
на ци о нал ни или суб на ци о нал ни при звук у тзв. умет нич кој му зи ци би ће и 
да ље по вод за по пу ли стич ке оде ’очу ва њу тра ди ци је ,̓ ’пам ће њу соп стве не 
кул ту ре ко ја се мо ра спа си ти од за бо ра ва ,̓ ’са мо свој ном ,̓ ’спе ци фич ном .̓..” 

Сва ка кул ту ра у се би са др жи по тен ци јал, што је пре по зна то у бо га тој 
и мул ти ет нич кој зе мљи по пут Ка на де, а за тим је ње ним пред став ни ци ма 
пру же на мо гућ ност не са мо да пред ста ве сво је ет нич ко по ре кло и кул ту ру, 
већ и да исто афир ми шу. На при ме ру опе ре Свад ба би ће пред ста вљен на чин 
на ко ји мул ти кул ту ра ли зам „жи ви” кроз му зи ку и ка ко се афир ми ше јед но 
са вре ме но му зич ко де ло по те кло из пе ра ими гран та. 

ОПЕ РА СВАД БА У ДРУ ШТВЕ НОМ КОН ТЕК СТУ

Прет ход но је нео п ход но ука за ти на кон крет не зна чењ ске оти ске опе ре 
Свад ба у дру штве ном кон тек сту. Де ло ко је је ком по зи тор ки Ани Со ко ло вић 
до не ло нај зна чај ни ја при зна ња у до са да шњој ка ри је ри је опе ра Свад ба – 
Wed ding. Опе ра је на ста ла 2010. го ди не по по руџ би ни ка над ског му зич ког по-
зо ри шта Qu e en of Pud dings Mu sic The a tre из То рон та. Пре ми јер но је из ве де на 
24. ју на 2011. го ди не, у Ber ke ley Stre et The a tre у То рон ту. Де ло је на пи са но 
за шест жен ских гла со ва a ca pel la, пер ку си о ни сту и до дат не ин стру мен те 
на ве де не у пар ти ту ри као ac ces so ri es. Го ди не 2012, Свад ба је но ми но ва на у 
пет ка те го ри ја за на гра ду „Do ra Fa vor Mo or” (у ка те го ри ја ма за ди зајн све тла, 
про дук ци ју, му зич ки пра вац, му зич ко из во ђе ње, но во му зич ко де ло), а осво-
ји ла је на гра ду у ка те го ри ји „Из у зет но но во му зич ко де ло”. Исте го ди не Дру-
штво са вре ме не му зи ке Кве бе ка (So ciéтé de mu si que con tem po ra i ne du Québec 
– SMCQ), у окви ру тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је „у част ком по зи то ри ма” 
при ре ди ло је Ани Со ко ло вић ви ше ме сеч ну омаж-се ри ју ко ја је укљу чи ва ла 
око 100 кон це ра та и исти број дру гих об ли ка про мо ци је ши ром Ка на де. Му-
зи ко ло шко про ми шља ње раз ло га због ко јих је умет нич ки рад јед не срп ске 
ком по зи тор ке по стао „на ци о нал но бла го Кве бе ка” мо ра по ве за ти ана ли тич ки 
уста но вље ну ре ал ност му зич ког дис кур са опе ре Свад ба са „при сва јач ким ин-
те ре сом” ка над ског мул ти кул ту ра ли зма и, пре ци зни је, кве беч ког кул тур ног 
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на ци о на ли зма. По ста вља ју се пи та ња на ко ја је по треб но од го во ри ти у све тлу 
ди ја ло шког од но са из ме ђу му зич ког де ла и дру штве ног кон тек ста ко ји му 
од ре ђу је зна че ње. Ка ко то да ка над ском/кве беч ком кул тур ном су бјек ту опе-
ра Свад ба ни је ег зо тич на? Ка ква кул тур но-по ли тич ка аген да ње ну стра ност 
пре тва ра у узор ност? Да ли мул ти кул ту ра ли стич ка апро при ја ци ја му зич ки 
на ци о нал ног има не ке не же ље не (не е ман ци па тор ске) им пли ка ци је?

Тре ба по ћи од са ме му зи ке, од но сно на гла си ти обе леж ја ко је опе ру Свад ба 
сврстaвају у кор пус бал кан ске му зич ке тра ди ци је, пре све га тек сту ал ног пред-
ло шка и ме ло диј ског са др жа ја. Ли бре то опе ре Свад ба на пи сан је на срп ском 
је зи ку, али су на сло ви ста во ва на ен гле ском. Овај по сту пак упу ћу је на пу бли-
ку и на ме ну за ко ју је де ло на ста ло: на сло ви ста во ва да ју до вољ но по да та ка 
о рад њи опе ре, док упо тре ба тек сто ва на срп ском је зи ку стра ној пу бли ци 
да ју пред ста ву о ,,из вор ном зву ку” де во јач ке ве че ри. Ком пле тан текст пред-
ста вља сплет мо ти ва из на род них пе са ма, при ча, раз бра ја ли ца и пре да ња из 
сло вен ске и бал кан ске тра ди ци је; по ред то га, шест ли ко ва но се из вор на 
срп ска име на: Зо ра, Љу би ца, На да, Ле на, Да ни ца и Ми ли ца. Ме ђу тим, с об зи-
ром на то да је ,,де во јач ко ве че” оби чај ко ји се ја вља у кул ту ра ма мно гих на-
ро да, ова опе р ска при ча на ди ла зи свој ло кал ни кон текст иа ко је прот ка на 
еле мен ти ма од ре ђе не тра ди ци је. Пе сме ко ри шће не у опе ри Свад ба по ти чу 
из ра зних де ло ва бив ше Ју го сла ви је и об је ди ње не су ве зом са по ме ну тим 
оби ча јем. Сплет ових пе са ма пред ста вља ма те ри јал под ло жан раз ли чи тим 
ме трич ким, рит мич ким и ме ло диј ским ва ри ра њи ма. Ком по зи тор ка се при 
уре ђи ва њу тек сто ва ин ту и тив но во ди ла прак сом на род ног пе ва ча за ко ју је 
ка рак те ри сти чан од ре ђен сте пен им про ви за ци је, при ме тан у из ме на ма ори-
ги нал них за пи са у кон тек сту ме ња ња са мих име на, про жи ма њу/ме ша њу 
ра зно род них сти хо ва, про ме ни ре до сле да ре чи у њи ма или до да ва њем но вих 
ре чи/уз ви ка/сти хо ва, про ши ре њу фра за, ре пе ти ци ји. Ре до след ста во ва ука-
зу је на по сту пак афор ма ци је – пре о бли ко ва ње или, у овом слу ча ју, кон стру-
и са ње но вог об ли ка до да ва њем де ло ва. Ре зул тат ова квих по сту па ка је мо за ик 
са ста вљен од исе ча ка тек сто ва и по ет ских ме та ра. Кон ста ту ју се два се ман-
тич ка ни воа тек сту ал ног пред ло шка. Пр ви је на ра тив ног ка рак те ра, док се 
дру ги са сто ји од ко ла жног сла га ња оно ма то пеј ских зву ко ва уз упо тре бу 
по моћ них сред ста ва на ве де них на ли сти ac ces so ri es. Уз ви ци „Ој!” и „Ај!”, 
оно ма то пеј ске раз бра ја ли це и на зал но пе ва ње на ла зе се у функ ци ји до ча ра-
ва ња кул тур не ау тен тич но сти. Су гла сни ци Ч, Ђ, Џ још ви ше ука зу ју на 
пар ти ку ла ри стич ку, ет но кул тур ну ин тен ци ју, бу ду ћи да су ли ше ни син так-
сич ко-се ман тич ког кон тек ста. Њи хо во екс по ни ра ње ни је ни шта дру го до 
чи ста раз ли ка, а на чин де кла ма ци је од го ва ра кон цеп ту аги то фа зи је, од но сно 
збр ка ном и пре те ра но бр зом го во ру са не ја сно из го во ре ним гла со ви ма. Мо-
дал ни ле ствич ни ни зо ви и кре та ње гла со ва у па ра лел ним се кун да ма гра де 
свет се о ске тра ди ци је бал кан ског има ги нар ног фол кло ра. Ме ло ди је у опе ри 
Свад ба ево ци ра ју пе сме ста ри је се о ске тра ди ци је, да кле пи са не су у „ду ху” 
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на род них ме ло ди ја са Бал ка на. Хар мон ска вер ти ка ла ком пле мен тар на је и 
зна чењ ски ко ег зи стент на ли не ар ној ди мен зи ји. Мо дал ност пре о вла ђу је у 
од но су на то нал ни си стем, при че му је на ро чи то ин ди ка тив но при су ство 
осмо тон ске ле стви це. Не хар мо ни зо ва не ок тав но, квинт но и кварт но су пер-
по ни ра не де о ни це, ости нат ни бло ко ви и ста тич не пло хе фи гу ри ра ју као има-
ги нар ни ар ха и зми – мо дер ни стич ке пло че ,,ко је из ви ру из ду би на ве ко ва”, 
ка ко се у ве зи са По све ће њем про ле ћа Иго ра Стра вин ског из ра зио Те о дор 
Адо р но. На чин из во ђе ња је дан је од по ка за те ља на ци о нал ног му зич ког сти ла. 
Му зи ци ра ње „бал кан ских бр ђа на” пред ста вље но је гр ле ним пе ва њем на звуч-
ној по за ди ни ам би јен тал ног до ча ра ва ња при ро де. Ком по зи тор ка је сма тра ла 
да не ма по тре бе за да љим по твр ђи ва њем на ци о нал ног иден ти те та, те у овој 
опе ри ни је при су тан ви зу ел ни ин ди ка тор те ме ко ји се ина че по сти же ко сти-
ми ма, сце ном и ко ре о гра фи јом. На про тив, ова три еле мен та су мо ме нат 
пре и на че ња у опе ри у ци љу ње не мо дер ни за ци је. Жен ски ли ко ви на сце ни 
су де ин ди ви ду а ли зо ва ни кроз ко лек тив но озна ча ва ње жен ског су бјек та. 
Шта ви ше, хи је рар хи за ци ја уло га из ве де на је са мо у за вр шној ари ји Ми ли це, 
те је ре гре си ја на ко лек тив но би ће пред мо дер не Же не го то во до след на.

Упр кос то ме што је оно пред ста вље но опе ром Свад ба вр ло уда ље но од 
кул тур ног и ци ви ли за циј ског окви ра са вре ме ног за пад ног дру штва, му зич ки 
кри ти чар ли ста Phi la delp hia In qu i rer, Деј вид П. Сте рнс (Da vi de Pa trick Ste arns) 
бе ле жи сле де ћи ути сак о де лу ком по зи тор ке Ане Со ко ло вић: 

„Је зик не мо же би ти ви ше стран, те сно по ве за не хар мо ни је не 
од го ва ра ју ти пич ним пред ста ва ма о ле по ти. Ипак, не ма ни чег ми-
сте ри о зног, не ја сног или ма ње од за ра зног у опе ри Свад ба, ис пе-
ва ној на срп ском и за сно ва ној на на род ној му зи ци ме ста где љу ди 
у же љи да се чу ју ви чу је дан дру гог са пла ни не. Ле по та Свад бе [...] 
ле жи у не за шти ће ној, не спу та ној, че сто обил ној чо веч но сти.” 

Да ли је до не кле ми сте ри о зно и не ја сно то што не ма ни чег ми сте ри о зног 
и не ја сног у опе ри Свад ба за јед ног му зич ког кри ти ча ра из Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва? Ве ро ват но не, ако се узме у об зир да су на ци о нал не и ег зо-
тич не кул ту ре већ ду го не ис цр пан из вор стил ских ,,по зај ми ца” за уни вер зал не 
му зич ке тра ди ци је (не мач ка, фран цу ска и ита ли јан ска) и као та кве кон сти-
ту ти ван део за пад но е вроп ског ка но на умет нич ке му зи ке. Прак са ,,ве стер ни-
зо ва ња” ет нич ки обе ле же них ме ло ди ја, рит мо ва и бо ја ду га је исто ко ли ко 
и мо дер на му зич ка исто ри ја. Иден ти тет ско од ре ђе ње сва ке цен трал не му-
зич ке кул ту ре укљу чи ва ло је кон струк ци ју мар ги нал ног и/или пе ри фер ног 
Дру гог и ње го ве сти ли зо ва не ре пре зен та ци је на опер ским по зор ни ца ма и 
кон церт ним по ди ју ми ма за пад но е вроп ских ме тро по ла. Да ле ко и не по зна то 
ни је увек би ло из вор за чуд ног, већ је, на про тив, по вре ме но до ла зи ло до за-
си ће ња ег зо тич ном/на ци о нал ном те ма ти ком услед ин фла тор ног деј ства њи-
хо ве све при сут но сти. У сва ком слу ча ју, ви ше ве ков на прак са при сва ја ња и 
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аку му ла ци је нор ма ли зо ва ла је стра ност до мул ти кул ту рал не ра ди кал не 
тач ке у ко јој је она по ста ла ви ше пра ви ло не го из у зе так. 

Ро ман ти чар ска иде о ло ги ја сво је вре ме но је су о чи ла на ци о нал не му зич ке 
кул ту ре са пи та њем ау тен тич но сти, уо зби љи ла пи та ње ,,шта је чи је” и до-
при не ла пре тва ра њу ег зо тич ног у ана ли тич ку ка те го ри ју. То ком XX ве ка 
му зи ко ло ги ја је по че ла да пре и спи ту је ро ман ти чар ски мит о не па тво ре ном 
му зич ком би ћу ет нич ких ко лек ти ва, да би се под ути ца јем ан ти е сен ци ја ли-
стич ких шко ла ми шље ња у дру гој по ло ви ни ве ка отво ре но по ле мич ки по ста-
ви ла пре ма те зи о суп стан ци јал ним раз ли ка ма из ме ђу на ци о нал них му зич ких 
сти ло ва. О про бле му спе ци фи ка ци је на ци о нал ног и/или ег зо тич ног сти ла 
рас пра вљао је и не мач ки му зи ко лог Карл Дал ха ус (Carl Dal ha us), ука зу ју ћи 
на не мо гућ ност ,,фик си ра ња му зич ке суп стан це на ци о нал ног сти ла опи пљи-
вим кри те ри ју ми ма [Dal ha us, 2007: 43].” Го то во је не мо гу ће, сма тра овај ре-
но ми ра ни ау тор, озна чи ти ме ло диј ски по крет или са звуч је као спе ци фич ност 
са мо јед не на род не тра ди ци је и на њој за сно ва ног на ци о нал ног сти ла. Ка рак-
тер не ког на ци о нал ног му зич ког сти ла не да ју есен ци јал но схва ће ни еле мен ти 
му зич ког дис кур са, већ њи хо ва кон фи гу ра ци ја и кон тек сту а ли за ци ја уну тар 
це ли не. Због то га се ана ли за на ци о нал них му зич ких сти ло ва да нас пр вен стве-
но за сни ва на функ ци о нал ном, а не суп стан ци јал ном при сту пу [Dalha us, 2007: 
43]. За сни ва ње му зич ког ма те ри ја ла јед ног де ла на еле мен ти ма срп ског/бал-
кан ског има ги нар ног фол кло ра, ка кво на ла зи мо у опе ри Свад ба, не зна чи да 
је срп ска на ци о нал на му зич ка тра ди ци ја апри о ри од го ва ра ју ћи ин тер пре та-
тив ни оквир за ње го во ту ма че ње. 

Ако опе ра Свад ба све до чи о ре зи стент но сти тра ди ци о нал но схва ће ног 
му зич ког ег зо ти ци зма на по е тич ком ни воу (у ве ћој или ма њој ме ри ве стер-
ни зо ва на ет нич ка му зи ка), чи ње ни ца да су не ке од нај у збу дљи ви јих му зи ко-
ло шких сту ди ја о му зич ком ег зо ти ци зму на пи са не не дав но ука зу је на пој мов-
ну не у хва тљи вост ег зо тич ног у ак ту ел ном исто риј ском тре нут ку. Те о риј ски 
и исто риј ски об у хват но ову те ма ти ку тре ти ра Ралф Лок (Ralph P. Loc ke) у 
сво јој књи зи Mu si cal Exo tism: Ima ges and Re flec ti ons (2009), ин си сти ра ју ћи 
на то ме да су ег зо тич ке фик ци је и има ги нар на вре мен ска/про стор на уда ље ња 
увек уте ме ље ни у бли ским пред ста ва ма. Упр кос то ме што ети мо ло ги ја са ме 
ре чи „ег зо ти ци зам” до слов но зна чи „не где дру где”, рет ко ка да су ег зо ти стич-
ке ре пре зен та ци је у му зич ким де ли ма под ра зу ме ва ле не што ап со лут но но во 
и не по сре до ва но. По зи тив на ре цеп ци ја опе ре Свад ба упра во све до чи о од го-
ва ра ју ћем по зи ци о ни ра њу овог де ла на хо ри зон ту оче ки ва ња за пад но е вроп-
ског/аме рич ког/ка над ског су бјек та, као усло ву ње го вог ег зо ти стич ког ле ги-
ти ми те та. Ако је ег зо тич но ан ти ци пи ра но, пред ви ђе но, оче ки ва но од јед ног 
срп ског ау то ра/ке , оно је са мим тим про из ве де но уну тар ег зо ти стич ког дис-
кур са и дис по зи ти ва за пад не умет нич ке му зи ке. 

Им пе ра тив ко мер ци јал ног успе ха упи сан је у сâм жа нр чи је кон вен ци је 
опе ра Свад ба де ли мич но усва ја. Ма сов на кул ту ра и свет (пост)опе ре го то во 
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се под јед на ко ру ко во де кри те ри ју ми ма „ши ро ке ра зу мљи во сти и још ши ре 
до ступ но сти про из во да” [Новак, 2007: 63], по шту ју ћи тр жи шну ло ги ку и им-
пе ра тив про то ка ка пи та ла. При ме рен ли бре то пред ста вља је дан од глав них 
на чи на на ко ји се по сти жу до ступ ност и ра зу мљи вост. По сто пе ре се нај че-
шће осла ња ју на атрак тив не са вре ме не те ме или ак ту е ли зу ју већ по сто је ће 
тек сту ал не пред ло шке. Упр кос то ме што је ,,де во јач ко ве че” у опе ри Свад ба 
при ка за но као ет нич ка осо бе ност јед не уда ље не кул ту ре, са вре ме не вер зи је 
овог оби ча ја да нас ни су стра не за пад њач кој по пу лар ној кул ту ри. Ком по зи-
ци о но-тех нич ки ни во, ег зо ти стич ки му зич ки ко до ви и ко му ни ка тив на те ма-
ти ка га ран ти су до па дљи во сти по твр ђе не на тр жи шту. О стра те гиј ској ра-
ци о нал но сти утка ној у на ста нак и жи вот опе ре го во ри мар ке тин шки при ступ 
ко ји је ком по зи тор ка ода бра ла за аме рич ку пре ми је ру опе ре. Ис ко рак из фик-
ци о нал ног уни вер зу ма умет нич ког де ла и ма ни ра ка рак те ри стич них за ви-
со ку кул ту ру чи ни ли су свад бе ни ку ли нар ски спе ци ја ли те ти, а по том и на-
род на му зи ка са Бал ка на ко ју је на кон пред ста ве пу бли ци сви ра ла ду вач ка 
сек ци ја За пад но-фи ла дел фиј ског ор ке стра. Ова чи ње ни ца им пли ци ра упо-
зна тост ком по зи тор ке са пра ви ли ма ег зо ти стич ког му зич ког дис кур са. У 
јед ном крат ком ин тер вјуу по во дом пре ми је ре сво је Увер ти ре по све ће не де-
ве де се то го ди шњи ци по сто ја ња и ра да Бе о град ске фил хар мо ни је, ком по зи-
тор ка је из не ла став о упо тре би ло кал ног у слу жби уни вер зал ног/гло бал ног: 

,,До сто јев ски је јед ном ре као: А̓ко же лиш да бу деш уни вер-
за лан, при чај нам о свом се лу’, и ја сам усво ји ла овај кон цепт као 
свој мо то. Уз по моћ му зи ке, ло кал но по ста је гло бал но. Ка над ска 
му зич ка сце на је при лич но на пред на и не гу је бо га ту европ ску кул-
тур ну тра ди ци ју. На овај на чин нам до зво ља ва да де ли мо и раз ви-
ја мо та ау тох то на, ло кал на осе ћа ња ко ја но си мо у се би.” 

На ве де ним ре чи ма ком по зи тор ка је ис та кла да је прет по став ку за ба вље-
ње соп стве ним ет но кул тур ним са др жа ји ма на шла у од го ва ра ју ћим при ли ка ма 
на ка над ској му зич кој сце ни. У по ли тич ком по љу ка над ске му зич ке сце не 
опе ра Свад ба је, ме ђу тим, си ту и ра на из ме ђу опреч них ин те ре са ка над ског 
мул ти кул ту ра ли зма и кве беч ког кул тур ног и по ли тич ког на ци о на ли зма. 
Ка ко на во ди Јо зеф Раж, про грам ка над ског мул ти кул ту ра ли зма је ,,оства рив 
је ди но у усло ви ма по сто ја ња јав не по ли тич ке кул ту ре ко ја од ра жа ва при-
вр же ност чла но ва по ли тич ке за јед ни це вред но сти ма кул тур ног плу ра ли зма” 
[Бељинац, 2009]. Услед раз ли ка ме ђу кул тур ним иден ти те ти ма у Ка на ди не 
мо же би ти ре чи о ,,це ли ни ко лек тив ног про сто ра”, већ пре о аде кват ном са-
ве зу кул тур но-по ли тич ких пар ти ци ја. Про вин ци ја Кве бек пред ња чи у мо за-
ич ној струк ту ри кул тур но-умет нич ке сце не. Мул ти кул ту ра ли зам Кве бе ка, 
прем да не бит но раз ли чит од ши рег ка над ског, из раз је по ли тич ког опре де-
ље ња за ми шље ње ,,кве беч ке на ци је”. Фран ко фо ни кве беч ки на ци о на ли зам 
за сту па став да ин тен зив на афир ма ци ја мул ти ет нич но сти до при но си из два ја њу 
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Кве бе ка од остат ка Ка на де. Кве беч ки кул тур ни на ци о на ли зам бли зак је хи-
брид ном мул ти кул ту ра ли зму о ко јем го во ри Ки мли ка. Овај ау тор уо ча ва да 
за го вор ни ци кве беч ког на ци о на ли зма по др жа ва ју мул ти кул тур не и мул ти-
кон фе си о нал не брач не за јед ни це и дру ге ви до ве при дру жи ва ња као сто же ре 
мо дер ног, плу ра ли стич ког, али ипак фран ко фо ног дру штва у Кве бе ку. Зна чај 
по ја ве опе ре Свад ба сто га ни је мо гу ће раз у ме ти са мо у све тлу ау тор ки них 
по е тич ких прин ци па и есте тич ких на ме ра, већ и при сва јач ке бор бе из ме ђу 
ка над ског мул ти кул ту ра ли зма и кве беч ког се це си о ни зма.

На ко ји на чин пар ти ку лар ни на ци о нал ни иден ти тет, по пут срп ског, по-
ста је део кве беч ког кул тур ног на ци о на ли зма? Иде о ло шко-фи ло зоф ску по-
за ди ну ли бе рал не, мул ти кул ту рал не по ли ти ке у Кве бе ку до бро опи су је став 
Ал па ра Ло шон ца да ,,за мо дер ни тет ви ше не по сто ји суп стан ци јал на раз ли ка 
из ме ђу по је ди на ца”, као и да се ,,дру ги по сма тра као исти, за пра во, као су бјект 
у скло пу ʼре жи ма исто вет но сти’” [Лошонц, 2002: 11]. Кве беч ки кул тур ни 
на ци о на ли зам не би ни по сто јао без ин клу зи је стра них ин кор по ри ра ња ,,не-
па тво ре них” на ци о нал них кул ту ра. Опе ра Свад ба мо же би ти при мер на чи на 
на ко ји се кве беч ки по ли тич ки на ци о на ли зам „хра ни” до при но си ма стра них 
кул ту ра, од но сно на чи на на ко ји их ар ти ку ли ше си сте мом на гра да и при зна-
ња. То не зна чи да умет нич ка прак са ка кву де мон стри ра ком по зи тор ка Ана 
Со ко ло вић „вољ но” пар ти ци пи ра у дис кур су кве беч ког ку лтур ног/по ли тич-
ког на ци о на ли зма. Ка над ски ком по зи тор и кри ти чар Арон Џер вејз (Аaron 
Ger va is) на пи сао је да по сто ји ,,...не што ве о ма ка над ско у ве зи му зи ке Ане 
Со ко ло вић”. На осно ву ана ли зе ви ше ком по зи ци ја Ане Со ко ло вић, Џер вејз 
је уо чио не дог мат ску, али ин ди ка тив ну опре де ље ност за на ци о нал но у му-
зи ци и есен ци ја ли стич ки га од ре дио као ,,сло вен ска ду ша”. Без об зи ра на то 
што је има ги нар ни фол клор лајт мо тив ком по зи тор ки ног ства ра ла штва, ње на 
се де ла ме ђу соб но знат но раз ли ку ју по ком по зи ци о но-тех нич ком при сту пу. 
Хва та ње уко штац са раз личи тим му зич ким ма те ри ја лом и опреч ним по кре-
тач ким си ла ма Џер вејз, ре кло би се не до вољ но уте ме ље но, на зи ва ,,ка над ским 
при сту пом”: „Њи ме (ка над ским при сту пом) су об у хва ће не стал не про ме не, 
до зво ља ва ју ћи но ва ре ше ња у сва ком на ред ном де лу, без ика кве по ве за но сти 
са сле де ћим. Њи ме су су прот ста вље не не по ве за не естет ске иде је без стра ха 
од ʼраз бла жа ва ња/раз двод ња ва њаʼ (...) Ова кав при ступ ʼве ру јеʼ да ће ком по-
зи то ро ва лич ност иси ја ва ти, без об зи ра на иза бра но му зич ко ре ше ње.” ,,Ка-
над ски при ступ”, ако се услов но при хва ти ова син таг ма, ка рак те ри ше ка ко 
ства ра лач ку ра ди о ни цу Ане Со ко ло вић, та ко и Ка на ду – зе мљу ко ја по шту је 
и про па ги ра кул тур не раз ли ке. Струк тур на ана ло ги ја из ме ђу плу ра ли стич ког 
му зич ког је зи ка Ане Со ко ло вић, за сно ва ног на ми ни ма ли стич ком, нео ек-
спре си о ни стич ком и фол кло ри стич ком на сле ђу, и мул ти кул ту рал не Ка на де/
Кве бе ка нео п хо дан су, ве ро ват но не и до во љан услов за ста тус ,,на ци о нал ног 
бла га”. Ни је без зна ча ја то што Џер вејз на кра ју про по ру чу је ства ра лач ки 
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при ступ Ане Со ко ло вић као узо р ни мо дел ко ји би и дру гим ка над ским ком-
по зи то ри ма мо гао до не ти успех. 

Кон тек сту а ли за ци ја по е тич ких упо ри шта му зич ко-сцен ског де ла Свад ба 
Ане Со ко ло вић ко ја у раз ма тра ње узи ма ла тент не и ма ни фест не по ли тич-
ко-иде о ло шке под сти ца је кве беч ког кул тур ног на ци о на ли зма и мул ти кул ту-
ра ли зма не зна чи да је ау тор ка овог ра да же ле ла да опе ру Свад ба пред ста ви 
са мо као вид ин тра кул тур не при ну де на ком по зи тор кин ства ра лач ки су бјект. 
Бо гат ство ин спи ра ци је и рас по ла га ње тех ни ком ка кву су сре ће мо код Ане 
Со ко ло вић обез бе ди ли су ње ној опе ри ме сто ко је за у зи ма, не са мо на ка над-
ској, не го и на свет ској сце ни. Иа ко се успех јед ног му зич ког де ла на та ко хе-
те ро ге ној и плу тра ли стич кој умет нич кој сце ни као што је кве беч ка/ка над ска 
мо же при пи са ти и ње го вим ,,чи сто” умет нич ким ква ли те ти ма, ако се при хва-
ти да та кви ква ли те ти по сто је, чи ни се да је пло до твор ни је и му зи ко ло шки 
оправ да ни је са гле да ти фак то ре успе ха јед ног де ла у кон тек сту дис кур зив ног 
по рет ка све та умет но сти ко ји ни је имун на дру штве не ,,при ти ске”. Умет-
нич ко де ло та да по ста је ,,до ку мент епо хе” ко ји, у слу чај опе ре Свад ба, ди ја-
ло шки го во ри о мул ти кул тур ном дру штву у окви ру ко јег је на ста ло. Ко ло ни-
ја ли стич ка/им пе ри ја ли стич ка про шлост гра ђан ско-ли бе рал них дру шта ва 
упо зо ра ва да иде о ло шком про јек ту мул ти кул ту ра ли зма не тре ба ,,ве ро ва ти 
на реч”, већ да га тре ба по до зри во по сма тра ти из пост ко ло ни јал не кри тич ке 
пер спек ти ве. Му зи ко ло шко ту ма че ње опе ре Свад ба пред ста вље но у овом 
ра ду ста вље но је у функ ци ју јед ног та квог по сма тра ња. Апро при ја ци ја фол-
клор не му зич ке гра ђе са Бал ка на оства ре на под окол но сти ма по ли ти ке при-
зна ња за пад њач ког све та умет но сти не мо же да не по кре не пи та ње о на сле ђу 
тра ди ци о нал них (ау то)ег зо ти стич ких дис кур са у опу си ма са вре ме них умет-
нич ких ми гра на та. Опе ра Свад ба Ане Со ко ло вић се у кор пу су де ла, на ста-
лих под окол но сти ма ми грант ског ха би ту са, из дво ји ла као де ло кроз ко је 
сна жно пул си ра ,,дух” вре ме на. Вред ност та квог де ла не тре ба ме ри ти спрам 
има нент но му зич ких кри те ри ју ма ко ји ма би се при пи са ла од ре ђе на ак се о-
ло шко-нор ма тив на функ ци ја, већ у од но су на на чин по ста вља ња пре ма ,,при-
ну да ма” сво је дру штве не ствар но сти. Ова опе ра кон ста ту је тр жи ште као 
услов свих усло ва у са вре ме ном све ту, али тран спа рент но шћу свог му зич-
ко-драм ског дис кур са по дроб но осве тља ва трет ман му зич ки на ци о нал ног 
у епо хи гло ба ли за ци је и екс пан зи је еми грант ске кул тур не пр о из вод ње.
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Бо рис Мар ко вић*

МО ГУЋ НОСТ РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ  
БА РОК НОГ МУ ЗИЧ КОГ ДЕ ЛА

„Сва ка ре кон струк ци ја је, пре све га, кон струк ци ја,
а ау тен тич ност је у прак си

мно го ви ше про из вод на чи на раз у ме ва ња
не го про из вод на чи на ства ра ња.”

Ал берт ван дер Шот

МУ ЗИЧ КО ДЕ ЛО И ЊЕ ГО ВА АУ ТЕН ТИЧ НОСТ

Раз ма тра ње пи та ња ау тен тич ног из во ђе ња му зич ког де ла, од но сно ње-
го ве ре кон струк ци је да нас, не из бе жно зах те ва раз ре ше ње мно го број них 
ди ле ма око са ме би ти му зич ког де ла. Да би се мо гло раз ми шља ти о би ло 
ка квој ре кон струк ци ји ком по зи ци је, у овом слу ча ју на ста ле у ба рок ној епо-
хи, нео ход но је да се бар у крат ким цр та ма раз ја сни ње но зна че ње.

Ка да је у пи та њу иден ти тет му зич ког де ла, ста во ви фи ло зо фа и есте ти-
ча ра му зи ке су по де ље ни, а у осно ви њи хо вих раз ма тра ња сто ји ди ле ма – да 
ли је му зич ко де ло са др жа но у му зич ком тек сту или у ње го вој звуч ној ре а ли-
за ци ји. С јед не стра не, Карл Дал ха ус (C. Dahlha us) – је дан од во де ћих уте ме-
љи ва ча иде је о му зич ком де лу као му зич ком тек сту – оправ да ва сво је ста во ве 
кон ста та ци јом да нот ни за пис не пред ста вља са мо упут ство за му зич ку прак-
су, већ да је у ње му фик си ра на са ма су шти на му зи ке, а с дру ге стра не, Иван 
Фохт (I. Focht) на во ди да му зи ка по сто ји „бар у три раз ли чи та мо ду са – 1) у 
мо ду су ствар но сти, 2) у мо ду су иде ал не мо гућ но сти, и 3) у мо ду су иде ал не 
ну жно сти” [Foht, 1980: 168]. Сли чан став за сту па и Ро ман Ин гар ден (R. In gar-
den) ко ји сма тра да је по сто ја ње му зи ке нео ствар љи во без је дин ства ко је са-
чи ња ва ју: му зич ко де ло од ре ђе но нот ним за пи сом, му зич ко де ло као иде а лан 

* Докторанд студија Музикологије, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду.
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естет ски пред мет и му зич ко де ло као кон кре тан естет ски пред мет [In gar den, 
1973: 471–595]. На во де ћи при мер број них не за пи са них ком по зи ци ја, че сто не 
са мо на род не тра ди ци је, ко је се сма тра ју му зич ким де ли ма, Ин гар ден по ку-
ша ва да до ка же да иден ти тет му зич ког де ла, ка квим га он пред ста вља, ипак 
ни је мо гу ће у пот пу но сти де фи ни са ти.1 Су прот но ми шље ње за сту па Вол фганг 
Ге нен вајн (W. Gönnen we in) ко ји твр ди да је му зи ка „умет ност вре ме на: она се 
огла ша ва у ње му и не ста је соп стве ним за ми ра њем. Му зи ка ни ка да не ег зи-
сти ра као це ли на, већ се зби ва у на ста ја њу и не ста ја њу” [Гененвајн, 1998: 54]. 

По ред то га, ве ли ки је број исто ри ча ра ко ји умет ност по сма тра ју као 
је дин стве ну суп стан цу и пу тем уза јам не ана ло ги је раз ја шња ва ју ва ри јан те 
умет нич ког из ра жа ва ња – кроз му зи ку, сли кар ство, књи жев ност итд. За при-
ста ли це ова квих ста во ва по јам му зич ког де ла сва ка ко би био из јед на чен са 
му зич ким тек стом (пар ти ту ром). Ме ђу тим, ако се ова ква ана ло ги ја спро ве де 
упра во на пи та ње ре кон струк ци је умет нич ког де ла, он да се до ла зи до за кључ-
ка да му зич ко де ло са мо при мар но ег зи сти ра као му зич ки текст. Сли ка, као 
фор ма ли ков не умет но сти – сли кар ства, је сте умет нич ко де ло; при по вет ка, 
као фор ма књи жев не умет но сти, је сте умет нич ко де ло. Та ква де ла оста ју 
увек не про ме ње на, јер је њи хов вид пред ста вља ња по сво јој при ро ди не про-
мен љив. Ако је му зич ки текст-ру ко пис умет нич ко де ло ко је ег зи сти ра са мо 
по се би, пан дан при по вет ки, он да је ње гов чи та лац (пу бли ка) ујед но и њен 
„из во ђач”. Али, ова квом ана ло ги јом се за ди ре ду бље у про бле ма ти ку са мог 
му зич ког је зи ка. Ако се при хва ти по сто ја ње му зич ког је зи ка (на осно ву број-
них те о ри ја ко је по твр ђу ју ње го во по сто ја ње), он да се по ста вља пи та ње ко је 
за пра во чи та лац му зич ког де ла? За то, да би се у пот пу но сти спро ве ла ана-
ло ги ја са дру гим умет но сти ма, у сми слу по тро шач ке по пу ла ци је, му зи ци је 
нео п хо дан по сред ник из ме ђу де ла и слу ша о ца – ин тер пре та тор. Али, ни је дан 
из во ђач се не „по на вља” – сва ко но во из во ђе ње исте ком по зи ци је је сте „но во 
об ли ко ва ње”. Да ли то зна чи да је му зич ки про дукт, схва ћен као текст, не за-
вр шен и да је ди но ин тер пре та тор мо же да ста ви услов ну тач ку на ком по зи то-
ров про цес пи са ња? Ме ђу тим, са вре ме на умет ност је из ро ди ла елек трон ску 
му зи ку у ко јој је де лат ност из во ђа ча за ме ње на елек трон ским ме ди јем, па је 
ин тер пре та ци ја увек иста, да кле ап со лут но ау тен тич на (!), јер то омо гу ћа-
ва нот ни текст са ста вљен од ни за би нар них ком би на ци ја ко ји чи та ма ши на 
[Веселиновић-Хоф ман, 1998: 34–38].

Ако се ова ква ми шље ња при хва те као ко нач на, не на чи ње мо ли про блем 
са ме ег зи стен ци је му зич ког де ла и му зи ке уоп ште? Дру гим ре чи ма, ако је 
пар ти ту ра де фи ни ти ван вид му зич ког де ла, ко ме је он да то де ло на ме ње но? 

1 Ова квим ста вом Ин гар ден же ли да су ге ри ше хи по те зу да му зич ко де ло ни је са др жа-
но у му зич ком тек сту, то јест да је ње го ва ег зи стен ци ја за ви сна бар од не ко ли ко по сред них 
фак то ра. Про ди ру ћи ду бље у срж про бле ма ко ји Ин гар ден по ста вља, мо же се за кљу чи ти да 
је иден ти тет му зич ког де ла за ви сан од на чи на за пи си ва ња му зич ког де ла, од но сно, да ли 
су у пи та њу тра ди ци о нал ни или мо дер ни нот ни си сте ми или на при мер за пис на трај ном 
но са чу зву ка.
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Са свим је ја сно да се у од го во ру кри је ма ли број му зич ки пи сме них љу ди 
ко ји по сред ством свог уну тра шњег слу ха мо гу да ство ре звуч ну сли ку ком-
по зи ци је. А да ли је он да то же ља и са мог ства ра о ца-ком по зи то ра?

На су прот по ме ну тим ста во ви ма, Фе ру чо Бу зо ни (F. Bu so ni), с јед не стра-
не, те жи да му зич ко де ло иден ти фи ку је у са мој све сти ком по зи то ра, то јест 
у ап стракт ној иде ји, а с дру ге стра не, твр ди да ту иде ју ни је дан ком по зи тор 
не мо же до кра ја да ре а ли зу је на нот ном па пи ру. По ла зе ћи од основ не, те сто-
га кон вен ци о нал не од ре ђе но сти му зич ке умет но сти – пре све га као вре мен ске 
умет но сти – мно ги есте ти ча ри му зи ке при хва та ју пар ти ту ру са мо као нео п-
хо дан пу то каз за на ста ја ње му зич ког де ла ко је се огле да у ре ал ном зву ку.

Као што се мо же при ме ти ти, ста во ви су раз ли чи ти и ни су, а из гле да да и 
не мо гу би ти де фи ни тив но по твр ђе ни. За то се чи ни са свим ло гич ним да се 
му зич ко де ло схва ти кроз свој ши ри про цес по сто ја ња – од на ста ја ња му зи ке 
у ком по зи то ро вој све сти, у шта се, ре ал но ре че но, не мо же има ти увид, пре ко 
за пи са, то јест му зич ког тек ста као по ла зне тач ке му зич ког де ла, до звуч не 
ре а ли за ци је са ко јом де ло до би ја де фи ни ти ван об лик, али увек раз ли чит. Ус-
по ста вља ју ћи од нос из ме ђу му зич ког де ла и пер цеп ци је, Ар нолд Ха у зер (A. 
Ha u ser) сма тра да „умет нич ко де ло по ста је за вр ше но тек ње го вом ре цеп ци јом”.

У овом ра ду му зич ко де ло ће се по сма тра ти као звуч на ре а ли за ци ја му-
зич ког тек ста. Ме ђу тим, ако је осо бе ност ин тер пре та ци је ње на не по но вљи-
вост, да ли је уоп ште мо гу ће го во ри ти о ње ној ау тен тич но сти? Ау тен тич но 
озву че ње му зич ког де ла мо гу ће је са мо ако је од ре ђе но из во ђе ње за пи са но 
на трај ном но са чу зву ка – па оно ег зи сти ра ста тич ки исто као што то ег зи сти-
ра ју му зич ки текст, скулп ту ра и слич но – или ако је у пи та њу де ло елек трон-
ске му зи ке.2 Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње да ли и та ко за пи са ну му зи ку 
мо же мо увек на исти на чин до жи ве ти? Ка ко јед ну Хен дло ву (G. F. Händel) 
опе ру до жи вља ва слу ша лац 21. ве ка, а ка ко је ту исту опе ру до жи вља вао 
слу ша лац 18. ве ка? С тим у ве зи, Ге нен вајн на по ми ње да и ако би смо има ли 
сни мак Ба хо вог из во ђе ња, има ли би смо пред со бом „са мо јед ну од ње го вих 
мо гу ћих ин тер пре та ци ја, на ста лу у од ре ђе ној вре мен ској, про стор ној или 
лич ној си ту а ци ји” [Гененвајн 1998: 55]. Овај про блем се мо же по сма тра ти и 
на су про тан на чин: ако тра жи мо ап со лут но ау тен тич но де ло, он да ће оно 
би ти са др жа но у му зич ком тек сту, то јест у ру ко пи су, или мо жда са мо у све-
сти ком по зи то ра. За то би би ло ка кво дру го из во ђе ње истог де ла био са мо 
по ку шај да се ре кон стру и ше ини ци ја тив на иде ја ком по зи то ра, те та ква ин тер-
пре та циј ска ре кон струк ци ја би мо гла но си ти зна че ње ре ла тив но ау тен тич ног.3

2 Не ис кљу чу ју се мо гућ но сти смет ње ау ди тив ног за пи са ко је мо гу на ста ти услед 
оште ће ња ау дио тра ке, из гре ба но сти гра мо фон ске пло че или ком пакт ди ска, или пак смет-
ње на ста ле услед ми кро фо ни је. Да кле, ис кљу чу је се мо гућ ност пре ци зног аку стич ког озву-
ча ва ња ла бо ра то риј ског ти па, за то што су та кви усло ви ма ло до ступ ни у сва ко днев ном 
жи во ту – а ин тер пре та ци ја је ин те гри са на у сва ко дне ви ци.

3 Пој мо ви ап со лут но и ре ла тив но ау тен тич но су услов но упо тре бље ни. Ме ђу тим, 
чи ни се да лек сич ка кон струк ци ја ре ла тив но ау тен тич но из во ђе ње пре ци зни је не го тер мин 
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Те жња ка ре кон струк ци ји ста рих фор ми и сти ло ва при сут на је већ ве ко-
ви ма. У му зи ци она да ти ра из вре ме на Фи рен тин ских ка ме ра та (пре лаз у 17. 
век) и те жње ње них чла но ва ка ре кон струк ци ји грч ке тра ге ди је, не са мо као 
фор ме не го и као му зич ког об ли ка. И Фе ликс Мен дел сон (F. Men del ssohn) је 
те жио ка ре кон струк ци ји Ба хо ве (J. S. Bach) му зи ке, јер „Он нас уве ра ва да 
же ли да из во ди Ба ха баш она ко ка ко је сам Бах сви рао...” [ван дер Шот, 1997: 
26]. Ме ђу тим, чи ни се да су со ци о ло шке при ли ке већ пр вих де це ни ја 20. ве ка 
до при не ле на глом ин те ре со ва њу за „ан ти квар ним” – и то у свим сфе ра ма 
жи во та, а по себ но у умет но сти. На и ме, те жња ка „по се до ва њу” не чег ста рог, 
као што је ко мад на ме шта ја из 17. ве ка, по ја ви ла се и у му зи ци.4 Мо жда овај 
про блем за ди ре у до мет со ци о ло ги је кул ту ре, али не из о став но им пли ци ра 
и му зи ко ло шко раз ма тра ње ко је се сва ка ко мо же до ве сти у ве зу са по ја вом 
нео кла сич них ори јен та ци ја у умет но сти 20. ве ка. Ин те ре со ва ње за ста ре 
му зич ке сти ло ве5 код слу ша ла ца су про бу ди ли пр ви ан сам бли за ста ру му-
зи ку Гу ста ва Ле он хар та (G. Le on hardt) и Ни ко ла са Ар нон ку ра (N. Har non co urt). 
Ме ђу тим, на по пу ла ри за ци ју ова квих из во ђач ких тен ден ци ја и њи хо во при-
хва та ње од стра не пу бли ке ди рек тан ути цај је имао (и да нас има) раз вој 
ме ди ја. Из у зет но ве ли ка по пу ла ри за ци ја ста ре му зи ке би ла је при ме ће на 
60-их го ди на про шлог ве ка. Струч ња ци за ме диј ска ис тра жи ва ња утвр ди ли 
су да је ову по пу ла ри за ци ју иза зва ла ини ци ја ти ва ве ли ког бро ја му зич ко-из-
да вач ких ку ћа [Блаукоп ф, 1973: 254–261].6 На и ме, ре кон струк ци ја ста рих му-
зич ких ин стру ме на та, омо гу ће на раз во јем тех но ло ги је, про бу ди ла је ин те ре-
со ва ње код из во ђа ча за ре ста у ра ци ју ба рок не ин тер пре та ци је.

УСЛО ВИ ЗА АУ ТЕН ТИЧ НО ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ И АУ ТЕН ТИЧ НИ  
ДО ЖИ ВЉАЈ БА РОК НОГ МУ ЗИЧ КОГ ДЕ ЛА

Мо гућ ност ре кон струк ци је му зич ког де ла, то јест ње го вог ожи вља ва ња, 
им пли ци ра раз ма тра ње мно го број них аспе ка та му зич ког де ла. Ре про дук тив-
ни умет ни ци раз ли чи то по сма тра ју овај про блем и раз ли чи тим ме то дич ким 

ау тен тич но из во ђе ње, од ре ђу је ин тер пре та ци ју ан сам ба ла за ста ру му зи ку. С дру ге стра не, 
ап со лут но ау тен тич но де ло мо гло би би ти у пар ти ту ри (пре ма за ступ ни ци ма Дал ха у сов ске 
те о ри је) и у ком по зи то ро вој иде ји (пре ма за ступ ни ци ма Бу зо ни је вог ста ва), али ни ка ко у 
ин тер пре та ци ји, јер ау тен тич но је не по но вљи во, ста тич но и не про мен љи во. 

4 Естет ско вред но ва ње умет нич ког де ла че сто се по ве зу је са ње го вом вре мен ском 
истрај но шћу, а про сеч ном чо ве ку је то до во љан до каз да то што је ста ро за и ста и вре ди. С 
дру ге стра не, овај есте тич ки прин цип че сто се гло ба ли зу је у сва ко днев ном жи во ту, те се 
ан ти кви тет без у слов но при ма као естет ски леп, без об зи ра на ње го ву ре ал ну вред ност.

5 По јам ста ра му зи ка у му зи ко ло ги ји обич но се од но си на сред њо ве ков ну му зи ку, му-
зи ку ре не сан сног и ба рок ног пе ри о да.

6 С тим у ве зи Курт Бла у копф (K. Bla u kopf) на во ди ис тра жи ва ње ко је је 1969. го ди не 
спро вео Ме ђу на род ни ин сти тут за му зи ку, те а тар и игру у Бе чу, у коjeм је баш по сред ством 
ме ди ја из вр ше на по пу ла ри за ци ја и ко мер ци ја ли за ци ја шпан ске зар зу е ле.
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по ступ ци ма при сту па ју звуч ној ре а ли за ци ји му зич ког де ла. На при мер, 
Ар нон кур сма тра да се ком по зи то ро ве ми сли мо гу нај бо ље ре а ли зо ва ти ре-
про дук ци ја ма ко је су у пот пу но сти при ла го ђе не ори ги нал ним усло ви ма из во-
ђе ња. Овим Ар нон кур у пр вом ре ду не ми сли на ори ги на лан ин стру мен та-
ри јум, не го на „из у зет но сло же но пи та ње звуч ног ба лан са из ме ђу во кал них 
и ин стру мен тал них гла со ва, као и из ме ђу са мих ин стру мен тал них гру па” 
[Арнонкур, 2001: 4]. Ипак, ве ћи на ди ри ге на та ко ји по ку ша ва ју да про на ђу 
пра ви кључ за вра та ау тен тич но сти, сма тра ју да је основ ни пред у слов за до-
би ја ње ба рок ног, оног ау тен тич ног зву ка, упо тре ба ау тен тич них ин стру ме-
на та. Али то, на рав но, ни је ни је ди ни, ни ти до во љан услов. Ти усло ви по пу-
ња ва ју ши рок ди ја па зон из ме ђу две оквир не тач ке по сто ја ња му зич ког де ла 
– про стор из ме ђу ком по зи то ро ве ин спи ра ци је и „фан та зи је”, и слу ша о че вог 
до жи вља ја при ли ком пер цеп ци је ком по зи ци је.7 У сре ди шту тог про сто ра 
на ла зи се пар ти ту ра као и ње но звуч но оте ло тво ре ње ко је ди рект но су ге-
ри ше ру ка ин тер пре та то ра.

Сва ки му зич ки стил, би ло да је он од ре ђен умет нич ком епо хом, би ло 
да је од ре ђен лич ним пе ча том ком по зи то ра, је сте на свој на чин спе ци фи чан 
и раз ли ку је се од оста лих. Са зна ње о на чи ну на ко ји тре ба ин тер пре ти ра ти 
јед но му зич ко де ло, нео п ход но је за оства ри ва ње ци ља ау тен тич не спо зна је 
де ла. Да нас је ви ше не го јед но став но до ћи до ин тер пре та ци је де ла 20. ве ка, 
па чак и 19. ве ка. Та кво са зна ње ука зу је на ње го ву ре ла тив ну ау тен тич ност.8 
Ако ком по зи ци ју Пје ра Бу ле за (P. Bo u lez) ко ју он сâм ди ри гу је про гла си мо 
за ау тен тич но из во ђе ње, има ће мо пред со бом иде а лан узо рак ау тен тич но сти 
у ви ду но са ча зву ка. Да ли је та кав звуч ни обра зац тај ко ји тре ба да бу де во-
ди ља у озву ча ва њу исте пар ти ту ре од стра не дру гих ди ри ге на та? На рав но, 
ни сâм Бу лез не мо же у пот пу но сти на исти на чин да из ве де исту ком по зи-
ци ју, што по твр ђу је чи ње ни цу да се му зич ко де ло увек ја вља у но вом ру ху, 
об ли ко ва ном од стра не истог или раз ли чи тог ин те пре та то ра. Ме ђу тим, да ли 
смо си гур ни у то да је ком по зи тор-ин тер пре та тор ус пео у пот пу но сти да озву-
чи сво ју ви зи ју де ла и сво ју за ми сао? За то ау тен тич но из во ђе ње ба рок не ком-
по зи ци је под ра зу ме ва ње го во „при бли жа ва ње” не са мо стил ским ка рак те-
ри сти ка ма му зич ког ба ро ка, не го и ста вља ње јед не та кве ин тер пе та ци је у 
ко декс есте тич ких прин ци па ко ји су вла да ли у 17. и 18. ве ку. Али, шта је с 
му зи ком прет ход них епо ха? Да ли чи ње ни ца да не по сто ји сни мак Ба хог из-
во ђе ња или не ког ње го вог са вре ме ни ка из и ску је за кљу чак да је ау тен тич ну 
ин тер пре та ци ју ба рок ног му зич ког де ла не мо гу ће до сег ну ти?

Ка да се слу ша из во ђе ње Ба хо вих ком по зи ци ја, при ме ћу је се да су оне 
од ре ђе не сво јим лич ним кон вен ци ја ма. Ло гич но, Ба хов стил је дру га чи ји од 
би ло ког кла си ци стич ког или ро ман ти чар ског де ла, па чак ка да га и ро ман-

7 Већ је на гла ше но да ће се му зич ко де ло пр вен стве но тре ти ра ти као ње гов ко на чан вид 
у об ли ку озву ча ва ња, од но сно ин тер пре та ци је.

8 О тер ми ну ре ла тив на ау тен тич ност му зич ког де ла ви де ти стр. 3.
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ти ча ри из во де (на при мер, Кла ра Шу ман/C. Schu mann). Ме ђу тим, упра во та 
стил ска је дин стве ност, с јед не стра не, и из во ђач ка ра зно ли кост, с дру ге стра-
не, им пли ци ра ју број не не су гла си це око из во ђе ња ње го вих де ла. Ка ко је сâм 
Бах из во дио сво ја де ла? Да ли нам је по тре бан од го вор на ово пи та ње ка ко 
би се зна ло ка ко га да нас тре ба из во ди ти? 

За тре ну так тре ба оста ви ти по стра ни ва ри је те те из во ђа штва и кре ну ти 
од ини ци јал не тач ке, од ко је и сâм ин тер пре та тор по ла зи, од пар ти ту ре. Му-
зич ко пи смо као сред ство спо ра зу ме ва ња у му зи ци че сто не оби лу је та ко 
ја сном сим бо ли ком као што је то слу чај са је зич ким пи смом.9 Док пар ти ту ра 
им пре си о ни стич ког ком по зи то ра да је мно го број не ин фор ма ци је о на чи ну 
из во ђе ња, а ко је се иден ти фи ку ју не са мо са нот ним тек стом не го и са лин-
гви стич ким син таг ма ма, пар ти ту ра из ба рок не епо хе пру жа са мо го ле но те. 
Та ко ау то гра фи ба рок них мај сто ра пред ста вља ју чист текст без озна ка за 
ар ти ку ла ци ју, ди на мич ка ни јан си ра ња, аго ги ку, шта ви ше, че сто без озна ке 
за тем по (При мер бр. 1). Ако би се де ло са вре ме ног ком по зи то ра са ова квим 
ми ни мал ним упут стви ма на шло пред ана ли ти ча ри ма, ве ли ки део њих би 
сма трао де ло не до вр ше ним. Али, та кав не до вр ше ни му зич ки текст ипак не 
по тен ци ра ди на мич ку не по кре тљи вост, ар ти ку ла ци о ну нео д ре ђе ност или 
аго гич ку не за сту пље ност. На про тив, мно го број ни се кун дар ни из во ри по-
ка зу ју да је Бах за ин тер пре та то ре упи си вао у сво ја де ла све та да за ми сли ве 
де та ље о из во ђе њу, пре све га озна ке ко је су у ве зи са ар ти ку ла ци јом и ор на-
мен ти ком. Бах ни је до зво ља вао про из вољ ност, по себ но у по гле ду из во ђе ња 
укра са, ко ји су „има ли сми сао са мо он да кад су по ја ча ва ли из раз, кад су би ли 
нео п ход ни, и то у јед ном је ди ном об ли ку” [Арнонкур 2001: 6]. Бах је де таљ но 
и пре ци зно ис пи си вао укра се, ме ђу тим, та кви нот ни за пи си ко ји би си гур но 
раз ре ши ли мно ге ди ле ме око ин те пре та ци је Ба хо ве му зи ке и зна ча ја им про-
ви за ци је, углав ном ни су до ступ ни.10 

Са свим је оче ки ва но да нот ни текст ба рок не ком по зи ци је ни је са др жао 
озна ке за пр сто ред. Ме ђу тим, ево лу ци ја пр сто ре да има ве о ма ва жну уло гу 
у са гле да ва њу на чи на ба рок не му зич ке прак се за кла ви ја тур не ин стру мен те. 
Иа ко је Бах по ста вио осно ве са вре ме ног пр сто ре да за кла ви ја тур не ин стру-
мен те, он се че сто „осла њао на ста ру тех ни ку – прст пре ко пр ста. У не ко ли ко 
при ме ра пр сто ре да ко је је за со бом оста вио стал но пре ба цу је тре ћи прст 
пре ко че твр тог у де сној ру ци” [Šonberg 1983: 20]. Као што пра вил но при ме-

9 Ти ја на По по вић Мла ђе но вић упо зо ра ва на не са вр ше ност му зич ког пи сма „као ње го вог 
има нент ног свој ства... Оквир му зич ког пи сма увек ће оста ти ужи од окви ра му зич ке ма ште” 
[Popović Mla đe no vić, 1996: 70–72].

10 О са мој ин тер пре та ци ји и зах те ви ма ко је је Бах по ста вљао пред му зи ча ре свог вре-
ме на, по дат ке пру жа ју члан ци у ча со пи су Kri tischen Mu si cus у ко јем су об ја вљи ва ни тек сто ви 
Јо ха на Адол фа Шај беа (J. A. Sche i be), као про тив ни ка Ба хо ве му зи ке, сти ла и ин те пре та-
циј ских зах те ва, и Јо ха на Абра ха ма Бир нба у ма, по зна тог ре то ри ча ра и за ступ ни ка Ба хо вих 
иде ја.
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ћу је Ха ролд Шон берг (H. Schon berg), та кав пр сто ред је че сто ре зул ти рао 
не рав но мер ним рит мом.

При мер бр. 1.
Ј. С. Бах, Бран ден бур шки кон церт, бр. 2, I став, т. 1–7, ау то граф

С об зи ром на кон тра дик тор ност ау тен тич ног му зич ког тек ста и тра ди-
ци је ње го вог из во ђе ња, до ла зи се до ве ли ког про бле ма ко ји под ра зу ме ва 
пра вил но ана ли тич ко раз ма тра ње пар ти ту ре ко је је пред у слов за аде кват ну 
ин тер пре та ци ју. Упра во та кве раз ли ке у ту ма че њу ба рок не му зи ке, па и 
при бли жа ва ње и уда ља ва ње од ау тен тич ног зву ка, по ка за ће сле де ћи при мер.

При мер бр. 2.
J. S. Bach, Das Wohltem pe ri er tes Kla vi er II, Pre lu dio IV, cismol, т. 16–19.
Ре дак ци ја Ота фон Ир ме ра, еди ци ја Ur text, Минхен

Ре дак ци ја О. фон Ир ме ра (O. von Ir mer) за пра во je фак си мил но из да ње 
ори ги нал ног му зич ког тек ста Ј. С. Ба ха са је ди ном из ме ном ко ја се од но си на 



104

„тран скрип ци ју” у са вре ме ну но та ци ју. На и ме, Бах је гор њи нот ни си стем 
у зби р ци До бро тем пе ро ва ни кла вир но ти рао у со пран ском кљу чу [Ke ler, 
1975: 24]. С об зи ром на ова кав за пис ко ји од из во ђа ча зах те ва до бро по зна ва-
ње ба рок не ин тер пре та циј ске прак се – у сми слу ре ша ва ња тем па, ди на ми ке, 
аго ги ке и дру гих се кун дар них еле ме на та му зич ког из ра жа ва ња, мно ги ре дак-
то ри су при сту пи ли обо га ће њу Ба хо вог ру ко пи са. Та ко је ба рок ни ру ко пис 
до био ко но та ци ју ро ман ти чар ског му зич ког је зи ка, а очи гле дан при мер за 
то је Му ђе ли ни је ва ре дак ци ја (B. Mu gel li ni):

При мер бр. 3.
J. S. Bach, Das Wohltem pe ri er tes Kla vi er II,Pre lu dio IV, cismol, т. 16–19.
Ре дак ци ја Бе не де та Му ђе ли ни ја, еди ци ја Mузыка, Мо сква

Ова квом ре кон струк ци јом Ба хо вих пре лу ди ју ма и фу га Му ђе ли ни је, 
не баш исто риј ски „осно ва но”, олак шао ана ли тич ки по сао ин тер пре та то ру, 
али је на чи нио кру пан ко рак ка ве о ма сло бод ном пред ста вља њу јед ног ба-
рок ног мај сто ра. Мо жда би ова ре дак ци ја би ла са мо лич но Му ђе ли ни је во 
ви ђе ње Ба хо вих ком по зи ци ја, да ни је го то во кроз по ло ви ну 20. ве ка ње го ва 
ре дак ци ја ва жи ла за јед ну од бо љих пре ма ко јој су сви ра ли и мно ги свет ски 
пи ја ни сти. Ме ђу тим, мно го број не ре дак ци је се суп стан ци о нал но раз ли ку ју, 
та ко да до во де у сум њу њи хо ву ва лид ност – јер, ако се при хва ти ми шље ње 
да је баш Му ђе ли ни са вре ме ним му зич ким пи смом „по ја снио” на чин из во-
ђе ња Ба хо вих пре лу ди ју ма и фу га, по ста вља се пи та ње шта је са ре дак ци-
ја ма дру гих ау то ри те та као што су К. Чер ни (C. Cherny), А. Шмит-Линд нер 
(А. Schmid-Lind ner), М. Ре гер (M. Re ger) или Ф. Бу зо ни. 

По сма тра но са да на шње му зи ко ло шко-есте тич ке тач ке, ова раз ли чи та 
ту ма че ња Ба хо вих ру ко пи са при ка зу ју раз ли чи те про јек ци је ау тен тич ног 
де ла. Шта ви ше, оне оне мо гу ћа ва ју ин тер пре та то ру да до пре до искон ског 
иден ти те та са ме ком по зи ци је. На рав но да је те жња за та квим при сту пом ре-
дак ци ји са свим оправ да на. С јед не стра не, то су оста ци ро ман ти чар ске пи-
ја ни стич ке прак се, а с дру ге стра не, ме то дич ки по ку шај раз ја шња ва ња ин-
тер пре та ци је. Да нас се из во ђа чи, а по себ но ди ри ген ти, вра ћа ју ма тич ној 
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пар ти ту ри, те по ку ша ва ју да из ње спо зна ју и при ка жу пра ву, ау тен тич ну 
вред ност де ла. 

Иа ко да нас ни ко не пре не бре га ва нео п ход ност стил ски ко рект ног из во-
ђе ња, чи ни се да је глав ни, али ни ка ко и до во љан, услов за ре кон струк ци ју 
ба рок не, по себ но ор ке стар ске му зи ке – ин стру мен та ри јум. Шта ви ше, ре кон-
стру и са ни ин стру мен та ри јум 17. и 18. ве ка је сте при пре мље но тле за „ре ин-
ка р на ци ју” му зе о ло шких екс по на та. Пре ма ми шље њу мно гих ре ста у ра то ра 
ста рих сти ло ва, аде кват на упо тре ба ин стру мен та ри ју ма пред ста вља глав ни 
по сту лат при ау тен тич ном озву ча ва њу јед ног та квог де ла. С тим у ве зи, Ал берт 
ван дер Шот сма тра да се ре кон струк ци ја му зич ког сти ла, од но сно ком по-
зи ци је, нај вер ни је оства ру је баш упо тре бом ин стру ме на та из истог вре ме на 
ка да је и де ло на ста ло [ван дер Шот, 1997: 17]. Ова кво ми шље ње де ли и ди-
ри гент Ар нон кур ка да ка же да је „циљ му зи ча ра да ко ри сти оп ти мал не 
ин стру мен те... Ин тер пре та ци ја ће би ти му зич ки убе дљи ва тек он да ка да је 
му зи чар за до во љан сво јим ин стру мен том и ка да ми сли да ће на ње му по сти-
ћи нај бо љи ефе кат... Зна чи, ба рок на му зи ка тре ба да се сви ра на ба рок ним 
ин стру мен ти ма ако ће му зи ча ри на њи ма мо ћи бо ље да оства ре сво је за ми сли” 
[Aрнонкур, 2001: 17]. 

Про блем ин стру мен та ри ју ма од но си се ка ко на са му кон струк ци ју ин стру-
ме на та, та ко и на њи хов ба ланс са хо ром и са ста вом во кал них ан сам ба ла. 
Ин стру мен ти ко ји су би ли у упо тре би у 17. и 18. ве ку раз ли ку ју се од са вре-
ме них ин стру ме на та по сво јој кон струк ци ји ко ја да ље им пли ци ра раз ли ку 
у бо ји зву ка и у са мој тех ни ци сви ра ња. Иа ко је ево лу ци ја гу дач ких ин стру-
ме на та то ком 18. ве ка би ла ве о ма про гре сив на, по себ но у Ита ли ји са де ло ва-
њем чу ве них гра ди те ља ви о ли не, по ро ди ца Ама ти, Стра ди ва ри, Гвар не ри 
(Гу ар не ри), раз вој гу дач ких ин стру ме на та у не мач ким зе мља ма се спо ри је 
од ви ја, та ко да они по ста ју ти пич ни за не мач ки ба рок. На осно ву са чу ва них 
при ме ра ка ста рих ин стру ме на та и мно го бр ој них се кун дар них из во ра ко ји 
опи су ју та кве ин стру мен те, као и за хва љу ју ћи на прет ку тех но ло ги је, у 20. 
ве ку су ре кон стру и са ни ин стру ме на ти не са мо из вре ме на 17. и 18. ве ка, не го 
и из вре ме на ре не сан се и сред њег ве ка. Је ди но та ко „ожи вље ни” ин стру мен ти 
мо гу у нај бо љем све тлу да озву че му зи ци ра ње прет ход них вре ме на. 

Ба ланс из ме ђу ор ке стра и хо ра та ко ђе мо ра би ти аде ква тан вре ме ну у 
ко јем је ком по зи ци ја на ста ла. „Ако је ве ћи ор ке стар, он да је по тре бан и ве ћи 
хор. Прин цип је тај – ко ли ко чла но ва хо ра то ли ко чла но ва ор ке стра. То је 
прин цип ко ји је имао и Бах”.11 Са став ор ке стра ни је био кон вен циј ски од-
ре ђен – он је че сто ва ри рао по свом бро ју из во ђа ча у за ви сно сти од ме ста на 
ко јем се му зи ка из во ди ла (усло вље ност про сто ром) и у за ви сно сти од бро ја 
из во ђа ча ко ји су би ли на рас по ла га њу. Ова кву тра ди ци ју по твр ђу је чи ње ни ца 
да је стан да рд ни ба ланс из ме ђу два из во ђач ка ме ди ја – хо ра и ор ке стра – мо-
гао би ти и дру га чи ји. Та тја на Ли ва но ва на во ди да је Хендл при из во ђе њу 

11 [Разговор са Мла де ном Ја гу штом, при ват на ар хи ва, фе бру ар 2003].
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сво јих по след њих ора то ри ју ма имао 23 чла на хо ра – пет со пра на, пет ал то-
ва, се дам те но ра и шест ба со ва, и 33 чла на ор ке стра – 12 ви о ли на, три ви о ле, 
три ви о лон че ла, два кон тра ба са, че ти ри обое, че ти ри фа го та, пет тру ба са 
вен ти ли ма и тим па не [Ливанова, 1987: 75]. Ме ђу тим, и сâм са став хо ра је био 
спе ци фи чан – де о ни це жен ских гла со ва из во ди ли су де ча ци. За то Ар нон кур 
сво јим из во ђе њем Ба хо вих во кал но-ин стру мен тал них де ла по твр ђу је да се 
са вре ме ни во кал ни ан сам бли не мо гу ме ри ти са „тран спа рент ним зву ком 
хо ра де ча ка или не ког омла дин ског хо ра у Ба хо вим кан та та ма”.12 

По зна то је да је у 17. и 18. ве ку, по себ но у жан ру опе ре би ло нео п ход но 
при су ство ка стра та. Већ од вре ме на кла си ци зма та ква прак са се ме ња. Ре а-
ли за ци ја де о ни ца по све ће ним ка стра ти ма да нас пред ста вља глав ну коч ни цу 
у ре а ли за ци ји ау тен тич ног зву ка и оне су да нас по ве ре не жен ским во ка ли ма 
или му шким фал се ти сти ма. Са свим је ја сно, да бо ја ова ко раз ли чи тих гла-
со ва оне мо гу ћу је ау тен тич но из во ђе ње де ла ко ја са др же та кве де о ни це.13 

Раз ли ке из ме ђу ин стру ме на та којe сто је у рас ко ра ку од не ко ли ко ве ко ва 
је су очи глед не. У Tабели бр. 1 пред ста вље не су раз ли ке и слич но сти че ти ри 
ин стру мен та ко ја су до жи ве ла мо жда нај ве ћу ево лу ци ју од ба ро ка до да нас, 
ка ко у из гле ду, та ко и у сво јим тех нич ко-из ра жај ним ка рак те ри сти ка ма.

По је ди ни ин стру мен ти ко ји су би ли у упо тре би у ба ро ку, а ко ји се ни 
та да ни су че сто ко ри сти ли, да нас не ма ју свог на след ни ка. Та кав је слу чај са 
ма лом ви о ли ном (vi o li no pic co lo) чи је де о ни це да нас из во де стан да рд не вио-
ли не. Ге нен вајн на по ми ње да при ли ком ин тер пре та ци је ста ре му зи ке не тре-
ба из гу би ти из ви да ди ја лек тич ност од но са из ме ђу исто ри је и са да шњо сти. 
На и ме, дис тан цу из ме ђу вре ме на у ко јем је од ре ђе но де ло на ста ло и вре ме на 
у ко јем се из во ди по зна ва ли су и му зи ча ри прет ход них ве ко ва. За то он сма-
тра да су ста ри мај сто ри овај про блем ре ша ва ли на „на ив но при ро дан на чин: 
де ло ко је при па да про шло сти оса вре ме ња ва ло се и при ла го ђа ва ло се звуч ном 
ру ху ак ту ел ног тре нут ка” [Гененвајн, 1998: 56]. С тим у ве зи је и чи ње ни ца да 
је чо ве чан ство увек те жи ло на прет ку, а ње гов нај ви дљи ви ји по сту лат је су 
сва ка ко ре зул та ти са вре ме них тех но ло ги ја. За то је ло гич но да су и му зи ча-
ри 17. и 18. ве ка те жи ли ка из во ђе њи ма на са вре ме ни јим (са вр ше ни јим) ин-
стру мен ти ма. Ако се ова прет по став ка узме као основ на, он да не пре о ста је 
ни шта дру го не го да се сва му зи ка из во ди на са вре ме ни јим ин стру мен ти ма 
од оних из вре ме на на стан ка од ре ђе не ком по зи ци је, а то би зна чи ло да му зи ку 
Бе то ве на (L. van Be et ho ven) или Чај ков ског (П. И. Чайков ский) већ тре ба 
из во ди ти на елек трон ским ин стру мен ти ма!

12 Иа ко је Ле о нарт сво је вре ме но из вео Ба хо ву Ми су у hмо лу са све га два де се так пе ва ча, 
он сма тра да „спо ља шња обе леж ја из во ђе ња, као ма ли са став и ко рект но из ве де ни три ле ри, 
још ни су увек га ран ци ја за убе дљи ву ин тер пре та ци ју... Му зич ки го вор је нај ва жни ји” 
[Арнонкур, 2001: 28]. 

13 Слич но сти и раз ли ке из ме ђу ових гла со ва су ви ше не го очи глед не – слич ност ова 
три гла са је у ви си ни, а раз ли ка у бо ји гла са. Иа ко је му шки фал сет бли жи ка стра ту, бо ја 
гла са, во лу мен и сте пен но си во сти су раз ли чи ти.
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Та бе ла бр. 1.
Ин стру мен т Ра зли ке у об ли ку Ра зли ке у шти мо ва њу Ка рак те ри сти ке 
ви о ла да 
бра чо

- ра ме на на ле жу уко со на врат
- дно је углав ном рав но
- про рез је у об ли ку сло ва g
- гор њи руб мо сти ћа је ра ван
- шест жи ца 

терц но и ква рт но 
шти мо ва ње

- по год но је сви ра ње 
по ли фо ни је
- јед но гла сно сви ра-
ње ни је увек мо гу ће 

ви о ли на - ра ме на на ле жу под пра вим уг-
лом на врат
- дно је ис пуп че но
- про рез је у об ли ку сло ва g
- гор њи руб мо сти ћа ни је ра ван
- че ти ри жи це 

квинт но шти мо ва ње - по ли фо ни ју ни је 
увек мо гу ће сви-
рати
- сва ка вр ста јед но-
гла са је по год на 

ви о ла да 
гам ба

- има ро зе ту
- шест жи ца ко је се раз ли чи то 
шти му ју у за ви сно сти од ре ги-
стра ин стру мен та
- гла сња ча и дно су рав ни 

со пран – g d c’ e’ a’ d’’
алт – A d g h e’ a’
те нор – D G c e a d’
бас – A1 D G c e a

- звук је слаб и по-
ма ло на за лан 

ви о лон че ло - не ма ро зе ту
- че ти ри жи це ко је се увек исто 
шти му ју
- гла сња ча и дно су ис пуп че ни 

квинт но шти мо ва ње – 
C G d a 

- звук ни је слаб и 
ве о ма је то пао

Ин стру мен т Ра зли ке у об ли ку Ка рак те ри сти ке 
фла у та 
(по преч на)

- има 6–8 ру пи ца ко је се за тва ра ју 
пр сти ма

- све тао, не што оштар и про до ран звук
- због не пре ци зног од ре ђе ња раз ма ка 
из ме ђу ру пи ца, ин то на ци ја ни је би ла 
пот пу но чи ста
- огра ни че на је за сви ра ње по је ди них 
то на ли те та и али кво та 

фла у та - ру пи це функ ци о ни шу за хва љу ју ћи 
си сте му клап ни

- звук је сте про до ран, али ни је оштар
- ин то на ци ја је пре ци зна 

тру ба - при род на, то јест без вен ти ла
- цев је дво стру ко ду жа

- пи са но c’’ се из во дио као осми али-
квот 

тру ба - са вен ти ли ма
- цев је дво стру ко кра ћа

- пи са но c’’ се из во дио као осми али-
квот+

Је ди ни ин стру мент ко ји је остао не из ме њен до да нас је сте чем ба ло. Он 
је ти пич но ка мер ни ин стру мент ко ји око се бе зах те ва ма ли број ин стру ме-
на та због сво је ре ла тив но сла бе ја чи не то на. Звук да на шњих ви о ли на у пот-
пу но сти по кри ва чем ба ло. То зна чи да „би да нас тре ба ло га ји ти звуч ни ја 
чем ба ла, јер он је око сни ца ком по зи ци је, а не гу да чи”.14 Звук чем ба ла у са вре-
ме ном ор ке стру не до ла зи до из ра жа ја, па је у том слу ча ју ње го ва функ ци ја 
прак тич но из о ста вље на; она до би ја ко но та ци ју не мог фил ма.15 Ако би, на-
су прот ово ме, хте ли да се ба ланс из ме ђу са вре ме ног ор ке стра и ба са кон ти-
нуа из јед на чи, он да би са вре ме ном ор ке стру од го ва рао кла вир. На рав но да 
ова кво ре ше ње у пот пу но сти ме ња звуч ност ба рок ног му зич ког де ла, па 

14 [Разговор са Мла де ном Ја гу штом, при ват на ар хи ва, фе бру ар 2003].
15 Овај тер мин услов но упо тре бља ва Мла ден Ја гушт.
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је ди но оста је да се оно из во ди са чем ба лом, што да ље зах те ва од го ва ра ју ћи 
са став ор ке стра, јер ка ко Ја гуш ка же: „Чем ба ло има он да сми сла ка да се сви-
ра са ста рим ин стру мен ти ма”. 

Ме ђу тим, про блем чем ба ла, па и ор гу ља у во кал но-ин стру мен тал ним 
де ли ма, отва ра и низ про бле ма ко ји су у ве зи са тра ди ци јом им про ви за ци је. 
Као пра те ћем хар мон ском ин стру мен ту, ко ји пред ста вља те мељ ба рок них 
ор ке стар ских фор ми, чем ба лу је би ла по ве ре на им про ви за тор ска уло га. У 
да на шњим из да њи ма је ње го ва де о ни ца ис пи са на као у ори ги нал ном ру ко-
пи су, да кле са де о ни цом ба са и ши фра ма, а ин тер пре та то ру је оста вље но да 
је сâм до пу ни им про ви за ци јом. Ка ко је да нас ма ло мај сто ра ге не рал ба са, ре-
дак то ри че сто при бе га ва ју ис пи си ва њу јед не мо гу ће им про ви за ци је, а чем-
ба ли сти је из во де као и сва ку дру гу но ти ра ну ком по зи ци ју. Ин те ре сан тан 
је при мер Ба хо вог Бран ден бур шког кон цер та бр. 3 у чи јем се дру гом ста ву 
на ла зе са мо два ако р да. Овај такт струк ту рал но не ма ка рак тер ста ва, већ 
пре ла за, па зах те ва упра во од чем ба ли сте да по ка же сво ју ин вен тив ност. Мо-
гућ но сти за им про ви за ци ју овог так та је су ве ли ке, али ипак сва ка им про-
ви за ци ја мо ра би ти у скла ду са ба рок ном им про ви за тор ском прак сом. Јед на 
од мо гућ но сти је сте им про ви за ци ја ко ју је на чи нио ком по зи тор и ор гу љаш 
Све то зар Ко ва че вић на зах тев ди ри ген та Ан то не ла Го та (А. Got ta).16 

При мер бр. 4
Све то зар Са ша Ко ва че вић, им про ви за ци ја II ста ва Ба хо вог Бран ден бур

шког кон цер та бр. 3
мо гу ћа им про ви за ци ја

С об зи ром на то да је ово са мо ви ђе ње јед ног по зна ва о ца ба рок не им про-
ви за тор ске прак се, не за пи са ност му зич ког ма те ри ја ла од стра не ком по зи то ра 
оте жа ва ре кон струк ци ју му зич ког де ла и ње го во ста вља ње у кон текст ау тен-
тич ног. Ме ђу тим, нео п ход но је схва ти ти зна че ње им про ви за ци је ко је је би ло 
при сут но у вре ме му зич ког ба ро ка – да кле, она је би ла сло бод на или по лу сло-

16 Кон церт је из ве ден 4. мар та 2001. го ди не у но во сад ској Си на го ги.
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бод на, не за вр ше на му зич ка ми сао. За то, ако се им про ви за ци ја схва ти на тај 
на чин, он да по јав ност јед ног му зич ког од лом ка у не ко ли ко слич них или раз-
ли чи тих ви до ва не ће уна за ди ти ау тен ти чан од нос пре ма му зич ком де лу, са мо 
он да ка да она бу де стил ски ко рект на, то јест ако под ле же свим за ко ни то сти-
ма му зич ког ба ро ка. У том сми слу је ова ква ва ло ри за ци ја раз ли чи тих ни воа 
им про ви за ци је по ве за на и с про бле мом ва ри ра ња ко је у ба ро ку та ко ђе има 
са свим дру га чи ју ко но та ци ју у од но су на ка сни је те ко ви не му зич ких кон вен-
ци ја. По себ но је за ни мљив, а у исто вре ме ди ску та би лан, онај тре ну так ва ри-
ра ња ко ји је укљу чен у сфе ру da Ca po ари је и ре пе ти ци о ног по на вља ња. На и ме, 
по ја ва ре при зе у da Ca po ари ји упра во је функ ци о нал но од го ва ра ла зах те ви-
ма та да шње те а тар ске пу бли ке, ко ја је у опе ру ишла не да би слу ша ла опе ру 
ком по зи то ра, не го да би чу ла ка ко пе ва при ма до на или ка страт. Њи хо во це-
ло куп но во кал но уме ће тре ба ло је да бу де са др жа но баш у ре при зном ма те-
ри ја лу пе сме. Прак са ва ри ра ња ре при зе ни је би ла пи са но пра ви ло, па се 
да нас обич но из во де не из ме ње но.17

По след њи аспект ко ји ће се раз ма тра ти у овом по гла вљу је сте про блем 
тем пе ра ци је и ка мер то на. Због не по сто ја ња стрикт не кон вен ци је о ви си ни 
ка мер то на, у ана ли тич ко-ар гу мен та ци о ном сми слу, про блем тем пе ра ци је 
сто ји на ре ла ци ји два прет ход но раз ма тра на про бле ма ба рок не ин тер пре та-
ци је. Пре ма из во ри ма 17. и 18. ве ка, Курт Сакс (C. Sachs) твр ди да се у пе рио-
ду ба ро ка шти мо ва ње оства ри ва ло пре ко две раз ли чи те ви си не ка мер то на. 
На и ме, по сто ја ло је тзв. ор гуљ ско шти мо ва ње, чи ји је ка мер тон ва ри рао из ме ђу 
347 и 567 Hz и ка мер но, чем ба ли стич ко шти мо ва ње, чи ји је ка мер тон ва ри рао 
из ме ђу 403 и 563 Hz. Хендл је, на при мер, го ди не 1751. за сво је ушти ма ва ње 
узи мао 423 Hz [Sachs, 1940: 387]. Ова кве раз ли ке у кон вен ци ја ма ка мер то на 
не ука зу ју са мо на ње го ву не пре ци зност, не го и на за ви сност од раз ли чи тих 
ти по ва ин стру ме на та ко ји су ко ри шће ни. И да нас су из во ђе ња на ре кон стру-
и са ним ин стру мен ти ма обич но ни жа за по ла или ви ше сте пе на од за пи са ног 
шти ма, што та ко ђе ука зу је на при хва та ње ау тен тич не ви си не ко ја је усло вље-
на и спе ци фич ном гра ђом ин стру ме на та. На рав но, тре ба ука за ти и на са свим 
при ро дан фе но мен ор гу ља, код ко јих ви си на то на за ви си од тем пе ра ту ре у 
цр кви. Иа ко ова чи ње ни ца на во ди на ми шље ње да је из ових раз ло га не мо-
гу ће спро ве сти ау тен тич но озву че ње ба рок ног му зич ког де ла, не тре ба пре-
не брег ну ти чи ње ни цу да је то би ла прак са јед ног вре ме на, те да се та ква 
услов на од ре ђе ност тре ба по што ва ти. Дру гим ре чи ма, ре ла тив на ау тен
тич ност је ди но ни је мо гу ћа ако се та кве ком по зи ци је ко је су има ле ко ле бљи-
вост око шти мо ва ња из во де по са да шњем тем пе ра ци о ном си сте му, од но сно 
по да на шњем ка мер то ну 440–445 Hz.

17 „По ред уо би ча је не сло бо де у из во ђе њу на пи са них но та, у 18. ве ку би ло је не са мо 
нор мал но већ и оба ве зно да из во ђач до да је сво је укра се и ка ден це. Да нас, на при мер, ко ро-
на из над но те зна чи за др жа ва ње. У 18. ве ку то је био по зив из во ђа чу да да ље сâм на ста ви” 
[Šonberg, 1983: 25].
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Од ау тен тич ног до не а у тен тич ног из во ђе ња у прак си

С об зи ром на оства ре ну про дук ци ју ба рок не му зи ке то ком про шлог ве ка, 
мо гле би се по ста ви ти две гру пе ве о ма ан ти под них из во ђе ња – ре ла тив но 
ау тен тич на са вре ме на из во ђе ња и раз ли чи ти ви до ви ма ње-ви ше срод них, 
не а у тен тич них са вре ме них из во ђе ња. Пр ва од њих је за сно ва на на упо тре би 
сред ста ва и еле ме на та ко ји су би ли до ступ ни и му зи ча ру 17. и 18. ве ка, од но-
сно ба зи ра ју се на из во ђач ким прин ци пи ма ба рок не му зич ке прак се. На су-
прот то ме, дру ги тип из во ђе ња је за сно ван на при ла го ђа ва њу ста ре му зич ке 
тра ди ци је са вре ме ним му зич ким сред стви ма и еле мен ти ма ко ји ма рас по ла же 
чо век 20. и 21. ве ка. При бли жа ва ње пр вог на чи на из во ђе ња ау тен тич ном зву-
ку, с јед не стра не, и уда ља ва ње дру гог на чи на из во ђе ња од ау тен тич ног зву ка, 
с дру ге стра не, би ће при ка за ни кроз не ко ли ко раз ли чи тих из во ђе ња Ба хо ве 
Па си је по Ма те ју ко ја ни је је ди но де ло кроз чи ју се ана ли зу мо гу по ка за ти 
ре кон струк ти ви стич ки и де кон струк ти ви стич ки прин ци пи из во ђе ња му зи ке. 
Ипак, ово де ло је ода бра но као по ка за тељ мо гу ћег у ре кон струк ци ји не ка да-
шњег зву ка не са мо због свог ви со ког ме ста у есте тич кој хи је рар хи ји му зич-
ке ба шти не, не го за то што оно пред ста вља сво је вр сну сим би о зу раз ли чи тих 
ви до ва из во ђа штва – ин стру мен тал ни и во кал но-ин струмен тал ни са став, 
ари је, ре чи та ти ви, хо ро ви – па се, сто га, кроз ово ка пи тал но де ло 18. ве ка мо гу 
са гле да ти сви аспек ти ко ји су раз ма тра ни у прет ход ном по гла вљу. 

То ком ана ли зе, ко ри шће на су: 
а) два из во ђе ња на ау тен тич ним ин стру мен ти ма:
- Гу став Ле о нард, Tölzer Kna ben chor 
- Пол Гу двајн (P. Go od wi ne)
б) три из во ђе ња на кла сич ним ин стру мен ти ма:
- Хер берт фон Ка ра јан (H. von Ka ra jan), Ber li ner Phil har mo ni ker
- Шан дор Фри ђеш (S. Frigyes), Liszt Fe renc Ka ma ra ze ne kar 
- Карл Рих тер (K. Ric hter), Münche ner BachChor, Re gen sbur gen dom spat zen, 

Münche nes BachOr che ster
в) јед но из во ђе ње ко је је оства ре но пре ма Мен дел со но вим ин струк ци ја ма:
- Ди е го Фа зо лис (D. Fa so lis), Or che stra del la Sviz ze ra Ita li a na, Co ro del la 

ra dio Sviz ze ra
Основ на раз ли ка на ве де них из во ђе ња са др жа на је у упо тре би ин стру мен-

та ри ју ма, па се за то баш у овом слу ча ју на чел но су ко бља ва ју два прин ци па 
из во ђе ња ста ре му зи ке ко ја по твр ђу ју ди ле му: да ли му зи ку тре ба из во ди ти 
на ау тен тич ним или на са вре ме ним ин стру мен ти ма. Ме ђу тим, код ова квог 
по ре ђе ња и су че ља ва ња ин тер пре та циј ске опре де ље но сти, ин те ре сант на је 
са свим дру га ди мен зи ја трет ма на из во ђач ког апа ра та; за ни мљив је онај тре-
ну так у коjeм се од ре ђе на из во ђе ња на кла сич ним ин стру мен ти ма де ли мич но 
при бли жа ва ју ре ла тив но ау тен тич ном из во ђе њу. Са ма при ме на ау тен тич ног 
ин стру мен та ри ју ма ја сно на ме ће пре по зна тљи ву звуч ност ко ја пу тем пер-
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цеп ци је чвр сто ко но ти ра у прав цу сти ло ва из вре ме на пре кла си ци зма. Спе-
ци фич на кон струк ци ја ин стру ме на та, од но сно ње на тех нич ка (не)са вр ше ност 
ства ра ску чен, али и до во љан про стор ин тер пре та циј ског би ти са ња, та ко 
да су де та љи са ња од стра не ди ри ген та че сто не по треб на. 

На су прот то ме, ин тер пре та ци ју на кла сич ним ин стру мен ти ма тре ба при-
бли жи ти ау тен тич ном зву ку, ко ли ко је то мо гу ће. Дру гим ре чи ма, нео п ход но 
је да се мо дер ни ин стру мент при ла го ди тех ни ци сви ра ња ко ја је би ла мо гу-
ћа на ба рок ним ин стру мен ти ма. С тим у ве зи, Мла ден Ја гушт упо зо ра ва да 
ви о ли ни ста мо ра да има увек ја сан, ег зак тан по че так, без об зи ра на то да ли 
је на гла шен или је не на гла шен так тов део, упра во она ко ка ко је то за сту пље-
но код ста рих ви о ли на. На и ме, крат ко ћа гу да ла је зах те ва ла ис пре ки да ну 
ме ло диј ску ли ни ју, да кле без ле га та, док „код сви ра ња но та ду жих вред но-
сти, не ма ро ман ти чар ских из ли ва”.18 Упра во су прот на ди на мич ка фра зи ра ња, 
да кле ро ман ти чар ска обе леж ја, при сут на су у Ка ра ја но вој ин тер пре та ци ји, 
у де о ни ца ма гу дач ких ин стру ме на та и фла у та. На рав но да је не сум њив зна-
чај при ме не ста рих ин стру ме на та. Али, иа ко је и сâм Бах био све стан не са-
вр ше но сти по је ди них ин стру ме на та, он их је ипак по вре ме но ко ри стио. 
Та кав је слу чај са при ме ном ма ле ви о ли не, чи ју је де о ни цу мо гла да из во ди 
и та да шња стан дард на ви о ла, али Бах је ко ри стио баш ма ле ви о ли не због 
спе ци фич не бо је у свом ви со ком ре ги стру. Још очи глед ни ји при мер је сте упо-
тре ба блок фла у те и обое да ка ћа (da cac cia) у ну ме ри бр. 25 Па си је по Ма те ју. 
Шта ви ше, то ком чи та вог ста ва Бах ко ри сти фла у те tra ver so, а је ди но у тој 
ну ме ри на зна чу је при ме ну блок фла у те. Пре не се но на из во ђе ња са вре ме ним 
ин стру мен ти ма, де о ни це блок фла у те и обое да ка ћа (da cac cia) при па ле су 
кла сич ној фла у ти и обои. Ова ква ком би на ци ја ин стру ме на та пред ста вља 
пан дан ба рок ној ре а ли за ци ји, ме ђу тим, по ста вља се пи та ње ка ко ус по ста-
ви ти пан дан са ком би на ци јом ду гих ти по ва фла у та и обоа из ба рок не епо хе, 
као што су: fla u to tra ver so – oboe d’ amo re, fla u ta tra ver so – oboe da cac cia, 
blockflöten – oboe d’ amo re.19 Раз ли ка у зву ку из ме ђу исто вр сних ин стру ме-
на та, да кле из ме ђу по преч не и блок фла у те, и звуч ни кон траст, као спе ци фич-
ност ор ке стра ци о не ло ги ке, ни су по стиг ну ти у Ка ра ја но вом, Фри ђе шо вом 
и Рих те ро вом из во ђе њу, јер се све вре ме упо тре бља ва по преч на, чак не и 
др ве на фла у та.20 Као по сле ди ца ова квог ре ше ња ја вља се не мо гућ ност ус по-
ста вља ња шти мун га ко ји зах те ва ком по зи тор, као и не по сто ја ње ди на ми ке 
кон тра ста на ни воу ин стру мен тал них гру па. Ана лог ни су и слу ча је ви у ну-
ме ра ма бр. 18, са обо ом d’ amo re и бр. 70, са обо ом да ка ћа. „Де кон струк ци ја” 
ау тен тич ног из во ђе ња из вр ше на је и у ну ме ра ма ко је зах те ва ју со ло ин стру мент, 

18 М. Ја гушт, оп. цит.
19 Са свим је си гур но да би упо тре ба пи ко ле, алт фла у те и ен гле ског ро га, као услов них 

пан да на ба рок ним ин стру мен ти ма, озна ча ва ла пот пу ну „де кон струк ци ју” ба рок ног му зич-
ког де ла и за ма гљи ва ње стил ских обе леж ја јед не епо хе.

20 Кла сич на фла у та мо же да се при хва ти као пан дан фла у ти тра вер се, али не и блок-
фла у ти.
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на при мер у бр. 47 са со ло ви о ли ном. Кла сич на ви о ли на ко ја из во ди ову ну-
ме ру (Ка ра јан, Фа зо лис, Фри ђеш) по вла чи са со бом и ма ни ре ро ман ти чар ског 
из во ђа штва – не а де кват ну ар ти ку ла ци ју, че ста ни јан си ра ња ши ро ког ди на-
мич ког ди ја па зо на, пре ко мер ну упо тре бу ви бра та. За то, ну ме ре ко је ко ри сте 
ау тен тич не ви о ли не (ви о ле), у из во ђе њу Гу двај на и Ле о нар да, иа ко се ме ђу-
соб но раз ли ку ју по ин тер пре та ци ји, је су ре ла тив но ау тен тич на из во ђе ња.

По себ но је за ни мљив раз ли чит трет ман де о ни ца bas sa con ti nua ко је је 
Бах озна чио са or ga no e con ti nuo. Не пре ци зна озна ка с јед не стра не, и из во-
ђач ка прак са, с дру ге стра не, до ве ле су до то га да су ди ри ген ти раз ли чи то 
ре ша ва ли про блем кон ти нуа. Г. Ле о нард и П. Гу двајн се углав ном при др жа-
ва ју озна ке ко ја су ге ри ше из во ђе ње con ti nuo де о ни це на ор гу ља ма, то јест 
чем ба лу – ако је у оп ти ца ју ари ја без при ме не ши ро ког ор ке стра ци о ног пла на 
– и јед ног гу дач ког ин стру мен та – ви о ле да гам ба ко ја је че сто са ма из во ди-
ла де о ни цу кон ти нуа, по себ но у ари ја ма.21 Иа ко ова кву прак су по шту ју и 
Ка ра јан, Фа зо лис, Фри ђеш и Рих тер, њи хо ва из во ђе ња че сто ре зул ти ра ју 
уста ље ним ре ше њем con ti nuo де о ни це, ко је се од но си на при ме ну фа го та уме-
сто гу дач ког ин стру мен та у ари ја ма, или на по ја ча ва ње кон ти нуа кор пу сом 
ви о лон че ла и кон тра ба са. 

У по ме ну тим две ма гру па ма из во ђа штва раз ли ку је се и трет ман во кал ног 
ан сам бла и со ли ста. По зна то је да је ба рок ни хор ски са став био јед но ро дан 
ме шо ви ти хор, то јест да је био са ста вљен од де ча ка, ко ји су пе ва ли де о ни це 
со пра на и ал та, и му шка ра ца ко ји су пе ва ли де о ни це те но ра и ба са. Ме ђу тим, 
ова квој прак си ни је дан ди ри гент из ра ни је на ве де них при ме ра ни је остао 
до сле дан. Чак и Гу став Ле о нард, ко ји је сво је вре ме но из вео Ба хо ву Ми су у 
hмо лу са два де се так пе ва ча, упо тре био је ка мер ни ме шо ви ти хор. При ме ну 
ме шо ви тог хо ра Ле о нард оправ да ва кон ста та ци јом да је „по гре шна тра ди ци ја 
да ко рал пр вог и за вр шног хо ра у пр вом де лу Па си је по Ма те ју бу де по ве рен 
хо ру де ча ка, ако по сле то га сле ди хор са ста вљен од ве ли ког бро ја жен ских 
гла со ва” [Арнонкур, 2001: 27].

Со ли стич ке де о ни це су та ко ђе раз ли чи то ту ма че не, па је њи хо ва рас по-
де ла ло гич но за ви си ла од ин стру мен тал ног са ста ва. У из во ђе њи ма ко ја су 
оства ре на пу тем ау тен тич ног ин стру мен та ри ју ма при ме њен је ба рок ни прин-
цип ко ји се за сни ва на то ме да жен ске гла со ве из во ди ка страт. С об зи ром на 
чи ње ни цу да се прак са ка стри ра ња у му зич ке свр хе ни је одр жа ла, ал тов ске 
де о ни це су по ве ре не кон тра те но ру, а со пран ске су углав ном оста ле у до ме-
ну лир ских жен ских гла со ва. Ова квом ло ги ком су ре ше не, на при мер, ари је 
бр. 9 и 27 у Гу двај но вом (Jo nat han Pe ter Kenny, кон тра те нор) и Ле о нар до вом 
(Da vid Cor di er, алт) из во ђе њу. Ин тер пре та ци је на кла сич ним ин стру мен ти-
ма, ло гич но ни су при ме ни ле ова кав прин цип из во ђа штва, те су ко ри шће ни 

21 При ме на ви о ле да гам ба је по себ но зна чај на у ком би на ци ји са чем ба лом, па је то, 
пре све га, и ње на при мар на упо тре ба. С об зи ром на при ро ду чем ба ли стич ког то на ко ји ре-
ла тив но крат ко тра је, ви о ла да гам ба је има ла функ ци ју да про ду жа ва зву ча ње ба со ве де о-
ни це, да кле без им про ви за тор ских тен ден ци ја.
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стан дард ни жен ски гла со ви. Ме ђу тим, ако ди ри гент те жи да на нај бо љи 
на чин при ка же де ло, да кле да при ка же ње го ву из вор ност свим рас по ло жи-
вим сред стви ма, сва ка ко ће по себ ну па жњу обра ти ти на ода бир пе ва ча. Дру-
гим ре чи ма, пе ва ње со ли ста мо ра би ти при ла го ђе но не са мо ка рак те ру ин тер-
пре та ци је, не го и бо ји гла сов ног обра сца ко ји је вла дао у ба ро ку – ка стра ту 
или фал се ти сти. На су прот то ме, мак си мал но уда ља ва ње од пој ма ау тен тич-
ног пред ста вља при ме на драм ских ал то ва и со пра на са из у зет но из ра же ним 
ви бра том (по себ но се при ме ћу је у ари ја ма Ка ра ја но вог из во ђе ња). Мла ден 
Ја гушт на гла ша ва да ви бра то код пе ва ча не од го ва ра Ба хо вој му зи ци. Пе вач, 
по себ но хор ски, тре ба да зна да пра вил но пе ва ме ли зме, тех ни ком мар те ла та 
без му клог h ко је се че сто ја вља код ло ших хор ских пе ва ча. 

Ја сну тен ден ци ју ка ре кон струк ци ји ба рок ног му зич ког де ла по ка зу ју 
при ме ри ко ји су ве за ни за им про ви за ци ју и ва ри ра ње. Упра во на под руч ју 
ари је и ре чи та ти ва мо гу се по ка за ти раз ли чи ти по ку ша ји ре кон струк ци је, 
на осно ву из во ђе ња ко ја су би ла до ступ на при ре а ли за ци ји овог ра да. Та кви 
ал те ри те ти му зич ког де ла ни су ни шта дру го до тра га ње за ау тен тич ним. 
Ме ђу тим, ка ко су прак са им про ви за ци је и ва ри ра ња ре при зе у da Ca po ари-
ји би ле „епи де миј ски” при хва ће не и го то во не из о став не у ба рок ној му зич кој 
епо хи, не мо гу ће је до ка за ти ко ја им про ви за ци ја, или на чин на ко ји је од ре-
ђе на пе сма би ла ва ри ра на, има ау тен тич но зна че ња. Али, баш ва ри је те ти 
им про ви за ци је и ва ри ра ња ре при зе – би ле су ка рак те ри сти ке из во ђач ке 
прак се 17. и 18. ве ка. За то, вра ћа ње ова квом на чи ну из во ђе ња пред ста вља 
вид кон струк ти ви стич ког ми шље ња и ус по ста вља ња јед не мо гу ће ва ри ја ци је 
на мно го број на ва ри ра ња истог му зич ког тек ста. На рав но да услов ко ји се 
јед но став но на ме ће и ко ји се под ра зу ме ва је сте ба лан си ра ње у сти лу ко ји је 
за сно ван на му зич ком је зи ку и тра ди ци ји ба ро ка. Као при мер за ва ри ра ње 
ре при зе по слу жи ће ари ја со пра на бр. 19. На ве де ни при мер је ура ђен пре ма 
фак си мил ном из да њу, а на осно ви та квог за пи са оства ре на су из во ђе ња Ка-
ра ја на, Фа зо ли са и Фри ђе ша. У скла ду с по што ва њем свих нор ми из во ђач ке 
ба рок не прак се, со пран ска де о ни ца је у из во ђе њу Ле о нар да у ре при зи ва ри-
ра на (При мер бр 8). 

При мер бр. 5
Ј. С. Бах, Па си ја по Ма те ју, ну ме ра 19, ари ја ал та
нот ни текст на осно ву фак си мил ног из да ња, еди ци ја Pe ters, Лај пциг
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При мер бр. 6 
Ј. С. Бах, Па си ја по Ма те ју, ну ме ра 19, ари ја ал та
со пран, из во ђе ње Г. Ле о нар да

Ва ри ра ње ни је пре на гла ше но, али је до вољ но да ство ри ути сак раз ли-
чи то сти и да по твр ди функ ци ју ре при зе у da Ca po ари ји. Из ме не ко је су 
на ста ле од но се се на до да ва ње укра са. Ме ђу тим, ари ја ко ју је из вео со пран 
у Гу двај но вом из во ђе њу по ка зу је ин ди ка ци је не што рас ко шни јег ва ри ра ња 
ко је су оства ре не не са мо до да ва њем укра са, не го и сло же ни јим об ли ком 
ор на мен тал ног ва ри ра ња, са др жа ног у пр вом так ту:

При мер бр. 7
Ј. С. Бах, Па си ја по Ма те ју, ну ме ра 19, ари ја ал та
со пран, из во ђе ње П. Гу двај на

Ди ри ген ти су се раз ли чи то опре де љи ва ли за из бор тем па. Ме ђу из во ђе-
њи ма тре ти ра ним у овом ра ду, Ле о нар до во из во ђе ње је нај спо ри је, а по је ди-
не ну ме ре Гу двај но вог из во ђе ња су чак бр же и од Ка ра ја но вих. Очи глед на је 
чи ње ни ца да се до пре ци зног тем па не мо же до ћи, јер је Мел це ло во (Mel zel) 
озна ча ва ње тем па уста но вље но по сле Ба ха. Али, си гур но је да ни сâм Бах 
ни је увек из во дио сво ја де ла у истом тем пу; тем по је за ви сио, из ме ђу оста лог, 
и од спрет но сти из во ђа ча са ко ји ма је ди ри гент са ра ђи вао. Ме ђу тим, два су 
ар гу мен та ко ја по др жа ва ју из во ђе ње у спо ри јим тем пи ма. Је дан је оп шти со-
ци о ло шки, ко ји је ве зан за на чин жи во та ко ји се огле да у ге не рал но спо ри јем 
рит му жи вље ња у вре ме ба ро ка, а дру ги је ве зан за окол но сти ко је су ре зул-
тат осо бе но сти ин стру ме на та. Иа ко Мла ден Ја гушт сма тра да ни јан се у 
тем пу ни су пре суд не, не го пра вил на ар ти ку ла ци ја, он ипак по твр ђу је да су 
сва „тем па у ба ро ку би ла по ла га ни ја (у од но су на тем па ко ја се да нас ко ри-
сте при ли ком из во ђе ња ба рок не му зи ке, при мед ба ау то ра) због ор гу ља чи ји 
је звук ка снио.”22 

Про блем шти мо ва ња и раз ли чи тих ка мер то но ва Ле о нард и Гу двајн ре-
ши ли су та ко што су це лу Па си ју из ве ли за по лу сте пен ни же од за пи са. Не 

22 М. Ја гушт, ibid.
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мо же се са си гур но шћу твр ди ти да је баш то пра ви штим ко ји је Бах зах те вао, 
али њи хо ва из во ђе ња до би ја ју ко но та ци ју ре ла тив но ау тен тич ног због 
при ме не прин ци па ко ји је за сно ван на све сти о про мен љи во сти ка мер то на.23

Eгзистенција или опстанак различитих извођења

С об зи ром на до са да шња ту ма че ња и по твр ђи ва ња мо гућ но сти по сти-
за ња ау тен тич ног зву ка ба рок ног му зич ког де ла и ње го вог хи по те тич ког 
ме ста у те о ри ји и прак си, нео п ход но је ре зи ми ра ти и по твр ди ти чи ње ни цу 
да се ре кон струк ци ја, пре све га, од но си на ин тер пре та ци ју му зич ког де ла, 
а не на ње гов за пис. Му зич ки текст је у осно ви са мо за мр зну та ви зи ја ау тен-
тич но сти. Ме ђу тим, ин тер пре та ци ја, као крај њи ре зул тат у про це су на ста-
ја ња ком по зи ци је, скло на је де кон струк ци ји, јер иден тич но пре сли ка ва ње 
две ин тер пре та ци је ни је мо гу ће. По што ва њем прин ци па ба рок не му зич ке 
прак се, ко ји су де таљ но при ка за ни у пр вом по гла вљу, сва ки ин тер пре та тор 
се мо же ма ње-ви ше при бли жи ти ау тен тич ном зву ку, али не и да га ап со лут но 
ожи ви. То ком до са да шњих раз ма тра ња по ка за ло се да је при ме на ау тен тич ног 
ин стру мен та ри ју ма сва ка ко еле мент са ко јим се по ла зи у ре кон струк ци ју. 

Утвр ђи ва ње пред но сти јед ног или дру гог из во ђе ња у по гле ду њи хо ве 
естет ске од ре ђе но сти, да кле на ау тен тич ним или са вре ме ним ин стру мен ти ма, 
је сте не по треб но, али и не мо гу ће. За пра во, це ло куп на му зич ка ба шти на за-
сни ва се на су прот ста вља њу уку са, на ус по ста вља ње раз ли чи тих ар гу ме-
на та ко ји иду у при лог до бр ог или ло шег, ле пог или ру жног де ла и из во ђе ња. 
За то би би ло ка кво естет ско вред но ва ње пред ста вља ло не до ре че ни ис ход, 
што и ни је пред мет овог ра да. Ипак, ка да се го во ри о њи хо вом ме сту у прак-
си и о зна че њу за слу ша о ца, пред ност ау тен тич ног из во ђе ња је са др жа на у 
осли ка ва њу про шло сти ко ја пру жа слу ша о цу ре ла тив но ау тен тич не по дат ке 
о му зи ци чи ји слу ша лац ни је оче ви дац, ни ти са вре ме ник. 

Су прот ста вља њем ве ли ког ор ке стра и хо ра ма лим во кал но-ин стру мен-
тал ним са ста ви ма ка кви су би ли за сту пље ни у ба ро ку, ства ра ју се раз ли чи те 
слу шне пред ста ве не о му зи ци као је дин ству му зич ких еле ме на та и ком по-
нен ти, не го о му зи ци као стил ском опре де ље њу. 

Ства ра ње ау тен тич ног зву ка јед ног вре ме на под ра зу ме ва и по зна ва ње 
це ло куп не из во ђач ке тра ди ци је ко ја је уско ве за на за на ме ну, вре ме и ме сто 
из во ђе ња. Иа ко је у прак си че шће из во ђе ње на са вре ме ним ин стру мен ти ма, 
све ве ћи је број ан сам ба ла за ста ру му зи ку. Њи хо ва екс пан зи ја је оте жа на тех-
нич ким про бле мом ве за ним за не до ста так ау тен тич ног ин стру мен та ри ју ма 

23 Сва де ла ко ја су у свој из во ђач ки апа рат укљу чи ва ла ор гу ље, из во ђе на су на осно ви 
раз ли чи тих ви си на ка мер то на. То је, пре све га, за ви си ло од го ди шњег до ба у ко јем је де ло 
из во ђе но јер „про ме на тем пе ра ту ре ути че на про ме ну ши ри не ор гуљ ских це ви, што ре зул-
ти ра раз ли чи то шћу...” [Разговор са Све то за ром Са шом Ко ва че ви ћем, при ват на ар хи ва, април 
2003].
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у школ ским уста но ва ма, као и на став ног ка дра ко ји би под у ча вао мла де му-
зи ча ре. Је дан од раз ло га за што уче ње му зи ке на ау тен тич ним ин стру мен ти ма 
ни је до вољ но за сту пље но је сте и ви со ка ме те ри јал на ин ве сти ци ја ко ју би 
школ ске уста но ве мо ра ле да одво је за по се до ва ње та квих ин стру ме на та.

Да кле, из во ђа чу оста је да сâм ода бе ре пут ко јим ће до ћи до ау тен тич ног 
де ла и ода бе ре мо гућ ност за ње го ву звуч ну ре а ли за ци ју, а слу ша о цу, пак 
оста је да ста не на стра ну из во ђе ња ко је му од го ва ра, а не на стра ну из во ђе ња 
ко је у исто риј ском или естет ском кон тек сту има ве ћу или ма њу зна чај ност. 
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Раст ко Бу љан че вић*

НОТ НИ ТЕКСТ И ЊЕ ГО ВА ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА  
НА ПРИ МЈЕ РУ БЕ ТО ВЕ НО ВЕ СО НА ТЕ ОП. 111

По ла зе ћи од тач ке да кла вир ско ства ра ла штво за јед но са сим фо ниј ском 
му зи ком об у хва та нај зна чај ни ји и нај о бим ни ји опус умјет нич ког ра да Лу дви-
га ван Бе то ве на (Lu dwig van Beet ho ven), од лу чио сам да кроз сег мент ме та а на-
ли тич ког про це са при ка жем јед ну од нај зна чај ни јих ау то ро вих кла вир ских 
со на та, на ста лој у то ку по сли јед њих го ди на ње го вог жи во та. Ба зи ра на на ин-
тер ди сци пли нар ном при сту пу, кроз ује ди ње ни му зи ко ло шко-исто риј ски и 
из во ђач ки дис курс, у овој сту ди ји при мје њен је ме то до ло шки по сту пак ви ше-
стру ког са гле да ва ња кон крет не ма те ри је пу тем на уч но-умјет нич ке апа ра ту ре. 

Је дан од во де ћих раз ло га ко ји ме је на вео да сту ди ју слу ча ја осми слим 
на при мје ру Бе то ве но ве кла вир ске со на те из опу са 111, кри је се у ње ној ди-
хо то ми ји, и то у раз ли чи тим аспек ти ма ње ног по сма тра ња. Осми шље на као 
дво ста вач ни ци клус, ко ји је за сно ван на крај ње кон траст ним еле мен ти ма у 
тем пу, то на ли те ту, ка рак те ру и звуч ним ре ги стри ма, ова ком по зи ци ја кроз 
мо је лич но ви ђе ње осли ка ва зе маљ ски и из ван зе маљ ски ам би јент ко ји по-
чи ва на кон ти ну и ра ном су ко бу ког ни тив ног и емо тив ног аспек та људ ске 
(под)сви је сти. Основ ни идеј ни кор пус овог ра да из гра ђен је на па ра диг ми 
му зич ког пи сма с на гла ском на раз ли чи та по тен ци јал на ту ма че ња ње го ве 
ин тер пре та ци је. Не би ли оно успје ло да по сто ји, нео п ход но је да на прин ци-
пу ау то ном но сти и ин тер тек сту ал но сти, обез бје ди сво ју ег зи стен ци ју кроз 
ври је ме, тј. као про дукт звуч не или ван звуч не ре а ли за ци је. Из на ве де не 
кон ста та ци је про ис те кла је оквир на кон цеп ци ја ове сту ди је ко ја об у хва та 
оп шту дис кур зив ну по ле ми ку о нот ном тек сту на при мје ри ма раз ли чи тих 
ау то ри те та из обла сти ком па ра тив не му зи ко ло ги је, те о ри је и со ци о ло ги је 
умјет но сти, есте ти ке, му зи ко ло ги је и књи жев не те о ри је. Као ин тер ди сци пли-
нар ни про дукт, ко ји са др жи са деј ство раз ли чи тих по гле да и ту ма че ња, сту-
ди ја је на пи са на је зи ком под јед на ко до ступ ном јед ном из во ђа чу, му зи ко ло гу 
или ком по зи то ру. 

* Студент Академије уметности, Нови Сад, музички департман: Музикологија.
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У то ку ра да, на го вје ште ни су не ки од по тен ци јал них ме то до ло шких при-
сту па у то ку из ра де овог умјет нич ког дје ла ко ја су от кри ве на при ли ком ана ли-
зе пр ве вер зи је Бе то ве но вог ау то гра фа. Има ју ћи у ви ду не ке од не до ста та ка 
по ме ну тог ма ну скрип та у од но су на еми нент на ро ман ти чар ска и са вре ме на 
из да ња пр вог ста ва, из вр шио сам ком па ра ци ју Бе то ве но вог ори ги нал ног 
ур тек ста с нај зна чај ни јим пу бли ка ци ја ма из 19. и 20. ви је ка. С на гла ском на 
уло гу и зна чај пар ти ту ре и ње ну фун да мен тал ну уло гу у ин тер пре та ци ји, 
по гла вље је кон стру и са но у ви ду ком па ра тив не ана ли зе нај зна чај ни јих ин тер-
пре та тив них из да ња ко ја су при мје њи ва, или у не ку ру ку већ пре ва зи ђе на, 
у са вре ме ној из во ђач кој прак си. 

Кроз кра так исто риј ски ток раз во ја, у то ку ра да раз мо трен је и по јам 
ин тер пре та ци је. На при мје ру кла вир ског из во ђа штва, упо ре ђе на су два из-
во ђе ња пр вог ста ва со на те. Овом при ли ком по ме ну те су и Шна бе ло ве (Ar tur 
Schna bel) ин струк ци је, ин кор по ри ра не у три ма об ја вље ним збир ка ма кла вир-
ских со на та.1 У при ло гу уни кат но сти овог из да ња го во ри и по да так да се ве-
ћи на са вре ме них пи ја ни ста при ли ком ода би ра ре дак ци је и да нас од лу чу ју 
упра во за на ве де ну вер зи ју, усли јед че га би по ме ну ту ин те гри са ну пу бли ка-
ци ју 32 Бе то ве но ве кла вир ске со на те за слу же но тре ба ло афир ма тив но ока-
рак те ри са ти. С дру ге стра не, ука за но је и на ње не евен ту ал не про пу сте као 
и на зна чај не не по ду да ра но сти из ме ђу звуч не сли ке и нот ног за пи са у то ку 
умјет нич ке ин тер пре та ци је. При ли ком ода би ра из во ђа ча, од лу чио сам се за 
Да ни је ла Ба рен бој ма и Ар ту ра Шна бе ла.2 Из бор је на пра вљен пр вен стве но 
да би се ука за ло на кру ци јал ни фак тор вре мен ске дис тан це ко ја је ау то мат-
ски ре зул ти ра ла по ја вом раз ли чи тих иде о ло ги ја у сви је ту пи ја ни зма. 

Ли те ра ту ра се ми нар ског ра да об у хва та зна чај не при мар не и се кун дар не 
из во ре, од ко јих су не ки пре у зе ти са елек трон ских хи пер лин ко ва. Би бли о-
гра фи ју пр вен стве но чи не сту ди је еми нент них му зич ких те о ре ти ча ра, му-
зи ко ло га и се ми о ти ча ра из уже струч не обла сти му зич ког кла си ци зма, као 

1 Ар тур Шна бел кре и рао је соп стве ну ре дак ци ју Бе то ве но вих со на та. Пра те ћи њи хо ву 
ори ги нал ну ну ме рич ку кон цеп ци ју, оквир но их је по дје лио у три све ске. Без об зи ра на то 
што је сво ју пу бли ка ци ју за вр шио до 1927. го ди не, те ње ну ре ви ди ра ну вер зи ју до ста вио 
њу јор шкој из да вач кој ку ћи Si mon and Schu ster, пу бли ка ци ја је на вод но одо бре на за штам-
па ње тек 1949. го ди не, ко ју је из вр ши ла цје ње на ита ли јан ска из да вач ка ку ћа Edi zi o ni Cur ci 
[von Lo esch & Brink mann, 2013].

2 У то ку се ми нар ског ра да, ана ли зи ра на су два из во ђе ња пр вог ста ва со на те оп. 111, ко-
ји ма је при сту пље но пу тем елек трон ских хи пер лин ко ва. Ме ђу тим, по што на јутјуб пор та-
лу ни су на ве де ни кључ ни ре фе рент ни по да ци о пор је клу и да ту му на стан ка из во ђе ња оба 
пи ја ни ста, ра ди не дво сми сле ног утвр ђи ва ња иден ти те та из во ђа ча и вје ро до стој ност ин тер-
пре та ци је у слу ча ју Шна бе ла, би ло је нео п ход но спро ве сти ком па ра ци ју са звуч ним за пи си ма 
ко ји са др же пот пу не и ва лид не ре фе рен це. Сход но то ме, утвр ђе но је ка ко је сни мак Ар ту ра 
Шна бе ла са јутјуб пор та ла за и ста ње гов [видјети: Ar tur Schna bel plays Be et ho ven Pi a no So-
na ta No. 32, Op. 111], док је на осно ву ви део сним ка Да ни је ла Ба рен бој ма [видјети: Be et ho ven 
So na ta N° 32 Da niel Ba ren bo im] ја сно да ни је ријеч о мон та жи. Упра во из раз ло га јер од ре ђе ни 
сним ци ни су у окви ру јав ног до ме на, од лу чио сам се за из во ђе ња са ју тју б пор та ла, с тим 
да су у би бли о гра фи ји на ве де на и оста ла.
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и умјет нич ке те зе и ди сер та ци је у ко ји ма се кон крет но об ра ђу ју те ме из 
кла вир ског ства ра ла штва Лу дви га ван Бе то ве на. Ипак, из би бли о гра фи је, 
ко ја бро ји 39 је ди ни ца на срп ском и ен гле ском је зи ку, бит но је по ме ну ти 
не ке од еми нент них се кун дар них пу бли ка ци ја ко је су ми зна чај но по мо гле 
при ли ком ре ви ди ра ња соп стве ног за кључ ка. За ре а ли за ци ју пр вог по гла вља 
„О му зич ком пи сму”, од кључ ног зна ча ја би ла је сту ди ја Ти ја не По по вић-Мла-
ђе но вић Му зич ко пи смо [Popović-Mla đe no vić, 1996] као и пу бли ка ци ја Мир-
ја не Ве се ли но вић-Хоф ман За пис као му зи ка са ма у ди ги тал ној тех но ло ги ји 
[Веселиновић-Хоф ман, 1998]. У дру гом по гла вљу се ми нар ског ра да, при ли-
ком ана ли зе ком по зи то ро вог ау то гра фа пр вог ста ва со на те, као и ње го ве ком-
па ра ци је са еми нент ним ин тер пре та тив ним из да њи ма, из нео сам пр вен стве но 
соп стве но ана ли тич ко ви ђе ње, с тим да сам се у од ре ђе ној мје ри осло нио и 
на ту ма че ња по је ди них му зи ко ло га, пи ја ни ста и му зич ких те о ре ти ча ра. У 
прет ход но на ве де ном слу ча ју, нео п ход но је ис та ћи кључ ну пу бли ка ци ју 
му зи ко ло га Ви ли ја ма Њу ме на (Wil li am S. New man) Per for man ce Prac ti ces in 
Be et ho ven Pi a no So na tas [New man, 1972], као и аме рич ког пи ја ни сте и му зич-
ког пи сца Чар лса Ро зе на (Char les Ro sen) Be et ho ven’s Pi a no So na tas: A Short 
Com pa nion [Ro sen, 2002]. Без об зи ра на то што је у сту ди ји ком па ра тив на 
ана ли за ин тер пре та ци је из ве де на из мог угла по сма тра ња, при ли ком ре а ли-
за ци је овог по гла вља и у ци љу са гле да ва ња исто риј ске по за ди не ин тер пре-
та ци је, зна чај на је сту ди ја аме рич ког му зич ког те о ре ти ча ра и се ми о ти ча ра 
Ро бер та Ха те на (Ro bert S. Hat ten) Mu si cal Me a ning in Be et ho ven: Mar ked ness, 
Cor re la tion, and In ter pre ta tion [Hat ten, 2004] као и дје ло аме рич ког му зич ког 
кри ти ча ра и но ви на ра Ха рол да Шон бер га (Ha rold Scho en berg) – Ве ли ки пи ја
ни ста [Šonberg, 2005]. За кра так осврт на нај и стак ну ти је пу бли ка ци је Бе-
то ве но вих со на та, као и по тен ци јал не про бле ме у њи хо вој ин тер пре та ци ји, 
у то ку ра да је раз мо тре на умјет нич ка те за мол дав ске пи ја нист ки ње Ол ге 
Кле јан ки не (Ol ga Kle i an ki na) Be et ho ven Pi a no for te So na tas: Per for man ce, Prac
ti ces and Edi ti ons [Kle i an ki na, 2008].

У ма кро пла ну, ова сту ди ја об у хва та син те зу те о ри је и прак се, од но сно 
не рас ки ди вост у њи хо вом ме ђу соб ном ту ма че њу. Ипак, су коб ми шље ња 
при ли ком на уч ног и умјет нич ког при сту па у са гле да ва њу ма те ри је је у од-
ре ђе ним си ту а ци ја ма једноставно не мо гу ће из бје ћи.

1. О MУЗИЧКОМ ПИ СМУ

О му зич ком за пи су као фе но ме ну су го во ри ли и пи са ли мно ги ком по-
зи то ри, му зи ко ло зи, ет но му зи ко ло зи, му зич ки кри ти ча ри, фи ло зо фи и есте-
ти ча ри умјет но сти. Иа ко се све о бу хва тан ути сак о му зич ком дје лу до би ја 
тек на кон ње го ве ин тер пре та ци је, за хва љу ју ћи ко јој је у ве ли кој мје ри мо гу ће 
осви је сти ти ком по зи то ро ву ства ра лач ку иде ју пре то че ну на хар ти ју, ње го ва 
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ре а ли за ци ја би ла би у пот пу но сти нео ства ри ва без ње го вог „угра ви ра ног” 
гра фич ког при ка за зва ног пар ти ту ра. Пре ма то ме, ја сно је да му зич ки текст 
пред ста вља је дин ствен и не за мје њив сег мент у ин тер пре та ци ји и ана ли зи 
јед ног умјет нич ког дје ла, на ро чи то при је вре ме на екс пан зи је ди ги тал не 
тех но ло ги је.3

Услов но ре че но, му зич ко пи смо под ра зу мје ва је дин ствен скуп му зич ких 
сим бо ла ко ји за јед но чи не но та ци о ни си стем. Сма тра ју ћи но та ци ју сво је вр сном 
де фи ни ци јом умјет нич ког дје ла, аме рич ки фи ло зоф Нел сон Гуд мен (Nel son 
Go od man) је од ре дио као „сим бо лич ку ше му или си стем са чи њен од ка рак
те ра за јед но с пра ви ли ма њи хо вог ме ђу соб ног ком би но ва ња, при че му ка рак-
те ри пред ста вља ју би ло ко ју кла су сим бо ла, од но сно зна ко ва”. За раз ли ку од 
ски це, ко ја пред ста вља ау то ном но умјет нич ко дје ло ко је, у нај бо љем слу ча ју, 
мо же да по слу жи као по моћ и ин спи ра ци ја умет ни ку, пар ти ту ра пред ста вља 
„се ман тич ки и син так тич ки ди фе рен ци ран но та ци о ни си стем ко ји не дво-
сми сле но од ре ђу је кла су сво јих ин стан ци” [Ристић, 2010: 301]. 

Јед но од есен ци јал них пи та ња у исто ри ји му зи ке од но си се кон крет но 
на зна че ње пар ти ту ре, ко је као му зич ки текст она има на му зи ку. Ти ја на По-
по вић-Мла ђе но вић је у сво јој сту ди ји Му зич ко пи смо пар ти ту ру му зич ког 
дје ла де фи ни са ла као не звуч ни пан дан ње ној звуч ној ре а ли за ци ји, на гла сив-
ши да је оно као му зи ка у мо гућ но сти на спрам му зи ке на дје лу оства ре но 
за хва љу ју ћи еле мен ти ма кон крет них или раз ли чи тих но та ци о них си сте ма 
ко ји ма се кроз за пис пар ти ту ре гра фич ки фик си ра ком по зи то ро ва за ми сао 
кон крет ног му зич ког дје ла [Popović-Mla đe no vić, 1996: 73]. С дру ге стра не, 
ука за ла је на то да му зич ки за пис не пред ста вља јед но од при о ри тет ни јих 
фак то ра за са му му зи ку, с об зи ром на то да се у сва ко днев ном жи во ту под-
ра зу мје ва као ствар са ма по се би ко ја и до ла зи са ма од се бе [Popović-Mla đe-
no vić, 1996: 31]. Мир ја на Ве се ли но вић-Хоф ман је у сво јој сту ди ји „За пис као 
му зи ка са ма у ди ги тал ној тех но ло ги ји” ука за ла на то да пој мо ви му зи ка и 
текст при је све га има ју ак си о ма тич ку ври јед ност у чи јем слу ча ју му зи ка 
би ва звуч ни ма те ри јал ор га ни зо ван у скла ду са ком по зи то ро вом од ре ђе ном 
на мје ром, док текст пред ста вља за пис тог са др жа ја [Веселиновић-Хоф ман, 
1998: 33]. Кроз не што дру га чи је по и ма ње, му зи ко ло шки ња Ми на Бо жа нић 

3 На рав но, прет ход на кон ста та ци ја не од ба цу је уло гу и зна чај усме ног пре но ше ња му-
зич ких фор му ла, чи ја је ме то да то ком ве ли ког пе ри о да исто ри је му зи ке пред ста вља ла је дан 
од ри јет ких ре ла тив но успје шних „про је ка та очу ва ња” умјет нич ке ба шти не. Ипак, бит но 
је по ме ну ти да се не за пи са ни му зич ки ма те ри јал усли јед не до стат ка по зна ва ња му зич ке 
но та ци је нај че шће пре но сио усме ним пу тем, уко ли ко евен ту ал но ни је био оти снут гра фич-
ким сим бо ли ма. У по ме ну тим слу ча је ви ма, му зи ка је пр вен стве но пред ста вља ла обра зац 
на осно ву ко јег су из во ђа чи кре и ра ли сво ја дје ла, што је из ме ђу оста лог и уоч љи во на ком-
по зи ци о ном прин ци пу алеа то ри ке. Ме ђу тим, ова по ја ва у да на шњем ту ма че њу сва ка ко је 
бли жа аспек ту им про ви за ци је не го ком по зи ци је, што ука зу је на то да до слов но не за пи са ни 
му зич ки ма те ри јал, на ро чи то уко ли ко ни је пре то чен у ау дио- или ви део-сни мак, ни је мо-
гу ће про ту ма чи ти са не дво сми сле ном пре ци зно шћу као „не так ну ту” па ра диг му ње го вог 
ори ги на ла.
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је му зич ки за пис ока рак те ри са ла као нај ма те ри јал ни ји, од но сно нај о пи пљи-
ви ји вид ње не про стор но сти. Кроз по ме ну ти на чин по сма тра ња, пар ти тур ни 
за пис му зич ког дје ла до ве ла је у ди рект ну ко ре ла ци ју са му зич ким про сто-
ром4 [Božanić, 2003: 6–7]. 

Ме ђу тим, фе но мен му зич ког пи сма кључ но је по сма тра ти као јед ну од 
зна чај ни јих по ја ва ко ја је у ве ли кој мје ри ути ца ла на свјест о му зич ком дје лу 
ко је у нот ном за пи су оно при ка зу је. Ста ри јим ис точ ним ци ви ли за ци ја ма је 
јед на од свр ха му зич ког пи сма би ла одр жа ва ње тра ди ци је и њи хо ве кул тур не 
ба шти не [Saks, 1980: 151]. Јед но од есен ци јал них пред но сти ко је по сје ду је 
му зич ко пи смо је „пре ва зи ла же ње и над вла ђи ва ње не у мит но сти вре мен ског 
про ти ца ња ко је је као за да так има ло да на по се бан на чин се би обез бје ди по-
сто ја ност кроз ври је ме” [Popović-Mla đe no vić, 1996: 34]. Сход но то ме, му зи ка 
вре ме ном пре ста је да бу де им про ви за ци ја, те по ста је фик си ра но му зич ко дје ло 
са је дин стве ним отје ло тво ре ним нот ним за пи сом ко ји су са да му зич ки из во-
ђа чи у мо гућ но сти, а мо гло би се и ре ћи и мо рал ној оба ве зи, да по шту ју.

Спе ци фич на при ро да му зи ке усло ви ла је да се му зич ко дје ло зби ва из-
ме ђу ком по зи то ро ве иде је, ње ног за пи са у пар ти ту ри и ре а ли за ци је тог за пи са 
у зву ку, од но сно ин тер пре та ци је [Popović-Mla đe no vić, 1996: 34]. Из овог про-
из ла зи да је зна чај за пи са фи ски ра ног на па пи ру у то ме што он као по сред ник 
из ме ђу ком по зи то ро ве иде је и ње не ре а ли за ци је пред ста вља не про мје њив 
чи ни лац у овом си сте му ко ји је ути цао да му зи ка за пи са на у пар ти ту ри по-
ста не де тер ми ни са на, објек тив на и раш чла њи ва, те да на су прот спон та ној 
прак си по ста не сми шље на, ор га ни зо ва на и ар ти ку ли са на ком по зи ци ја – из-
ра же на сво јом син так сом и кон тра пунк том чи ме обра зу је ор ган ску цје ли ну 
по зна ту као „му зич ко дје ло” [Popović-Mla đe no vić, 1996: 35]. Му зи ко ло шки ња 
Ве сна Ми кић му зич ки текст по сма тра као вид де кон струк ци је „при мар не 
за ми сли ком по зи то ра”, уз кон ста та ци ју да је ње го ва ег зи стен ци ја угро же на 
уко ли ко он не би ва про ту ма чен, од но сно ин тер пре ти ран [Mikić, 2005: 165].

Ру ски ком по зи тор Игор Стра вин ски (Игорь Фëдорович Стравинский) 
по ми ње по тен ци јал ну и ствар ну му зи ку као два раз ли чи та ста ња ко ја по сје-
ду ју ана ло ги ју са но ти ра ним и аку стич ким тек стом, те при мје ћу је да без об зи-
ра на кон ци зност му зич ке но та ци је и по тен ци јал не дво сми сле но сти ко је се 
мо гу ја ви ти у ви до ви ма као што су ин ди ка ци ја тем па, ни јан си ра ње, фра зи-
ра ње и ак цен ту а ци ја, оно уви јек са др жи скри ве не еле мен те ко је вер бал на ди-
ја лек ти ка ни је у ста њу да опи ше у цје ло сти [Cr njan ski i Pro da nov-Kra jiš nik, 2015: 
16]. Не до вр ше ност, од но сно не до ре че ност, пар ти ту ре пред ста вља јед но од 

4 Пре у зи ма ју ћи тер мин му зич ки про стор од са вре ме ног фин ског се ми о ло га и му зи ко-
ло га Ера Та ра сти ја (Ee ro Ta ra sti), Ми на Бо жа нић је у сту ди ји Фе но ме но ло шко се ми о тич ка 
ин тер пре та ци ја му зич ког про сто ра: про стор као па ра диг ма ми шље ња, раз у ме ва ња и ту
ма че ња му зи ке ХХ ве ка на ве де ни по јам про ту ма чи ла дво ја ко: као мен тал ну пред ста ву свој-
стве ну људ ској пер цеп ци ји му зи ке при ли ком ње ног ком по но ва ња, слу ша ња и ин тер пре та-
ци је, с јед не стра не, те као је дан од на чи на уну тра шње ор га ни за ци је му зи ке кроз уре ђе ње 
то нал них од но са и фак ту ре, с дру ге стра не.
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нај ак ту ел ни јих ме та а на ли тич ких пи та ња ко ји ма се му зич ки те о ре ти ча ри че сто 
вра ћа ју. Уко ли ко пар ти ту ра ни је у ста њу да де фи ни ше све аспек те му зич ког 
дје ла, по ста вља се пи та ње шта је за пра во то што из во ђа чи ин тер пре ти ра ју. Чак 
је и за фик си ра не му зич ке ком по нен те, као што су ди на ми ка или тем по, ен гле-
ски му зи ко лог и пи сац Ни ко лас Кук (Nic ko las Co ok) на вео да пар ти ту ра ни је 
у ста њу да пру жи кон кре тан до каз о пра вом и је дин стве ном ин тен зи те ту ко ји 
би тре ба ло да има ју од ре ђе не ди на мич ке озна ке. Из то га про из  ла зи да ди на-
ми ку при је све га тре ба по сма тра ти као сим бо лич ку, а не до слов ну, ком по нен-
ту [Co ok, 2001]. Из угла ка над ског му зи ко ло га Џеј мса Гри е ра (Ja mes Gri er), 
про мје не ко је уо ча ва мо при ли ком ту ма че ња пар ти ту ре и ње не звуч не ре а ли-
за ци је огле да ју се у њи хо вој ин де тер ми на ци ји. С јед не стра не, нео д ре ђе ност 
се од но си на огра ни че ње но та ци о ног за пи са, док се с дру ге стра не од ра жа ва 
на пре о вла да ва ју ћу кон вен ци ју ко ју ин тер пре та ци ја до но си [Gri er, 1996: 22].

Је дан од нај по зна ти јих са вре ме них ру ских ет но му зи ко ло га Игор Ма ци-
јев ски (Игорь В. Ма ци ев ский) сма тра да умјет нич ки текст пред ста вља оно 
што ства ра лац из ла же при ма о цу у то ку про це са умјет нич ке ко му ни ка ци је 
[Мациевски, 2014: 12]. У сво јој сту ди ји Из во ђач ка при ро да и умјет нич ки текст 
у ет нич кој му зи ци по ми ње раз ли чи те под вр сте нот них тек сто ва ко ји мо гу 
и не мо ра ју да бу ду у ме ђу соб ној ко ре ла ци ји, те су из дво је ни пр во бит ни, 
ар хе тип ски и ин ва ри јант ни тек сто ви.

За хва љу ју ћи раз ли чи тим ту ма че њи ма му зич ког пи сма ја сно је да оно 
као фе но мен и да нас пред ста вља јед ну ин три гант ну, и још уви јек у пот пу-
но сти не ис тра же ну област, ко ја мо же да бу де по тен ци јал ни иза зов за сва ког 
ис тра жи ва ча. Му зич ки текст, у сми слу у ко јем ми сли и фран цу ски постструк-
ту ра ли стич ки те о ре ти чар, се ми о лог и кри ти чар Ро лан Барт (Ro land Bart hes)5, 
по себ но мо же би ти за ни мљи во по сма тра ти у ства ра лач ком опу су ком по зи-
то ра 18. ви је ка. На и ме, усли јед не до сли јед но сти у до слов ном ко ри шће њу од-
го ва ра ју ће тер ми но ло ги је и прак се ба рок них ком по зи то ра да ин тер пре та ци ју, 
го то во обли га тор но, обо га те им про ви за ци о ним еле мен ти ма, ни је мо гу ће са 
си гур но шћу утвр ди ти ка ко је она за пра во из гле да ла. Ме ђу тим, то ни је слу чај 
са мај сто ри ма кла сич не епо хе у ко јој ком по зи то ри кон крет ни је пре ци зи ра-
ју сво је ми сли пре то че не на нот ни па пир.6 У то ме пред ња чи Бе то вен за ко га 

5 Ро лан Барт је у свом есе ју La mort de l’a u te ur, из 1968. го ди не об ја вио „смрт ау то ру” 
на ја вив ши крај ау то ном но сти тек ста. Сма трао је да ау тор не пред ста вља го во ре ћи су бјект 
од ре ђе ног тек ста, већ пр вен стве но по сред ни ка кроз ко га про го ва ра цје ли на дис кур са [Gra-
ham, 2004: 73–74]. Ову иде о ло шку кон ста та ци ју мо гу ће је при мје ни ти и на му зич ко дје ло у 
чи јем би слу ча ју ау тор пред ста вљао ком по зи то ра, а чи та лац пу бли ку ко ја кроз ин тер тек сту-
ал ност ре кон стру и ше зна че ње од ре ђе не ком по зи ци је.

6 Ипак, ову кон ста та ци ју не би тре ба ло до слов но и са си гур но шћу при хва ти ти. Аме-
рич ки му зи ко лог Ви ли јам Њу мен на гла ша ва ка ко је Бе то вен не ри јет ко кроз на го вје шта је 
ис пи си вао од ре ђе не ин струк ци је, ти ме оста вља ју ћи про стор из во ђа чу да пре ма соп стве ном 
на хо ђе њу ода бе ре тем по, те са мо и ни ци ја тив но про ту ма чи аде кват ну мје ру из ра жај но сти ко ја 
би би ла нај а де кват ни ја за од ре ђе но мје сто у пар ти ту ри. Ме ђу тим, упра во на овај на чин до во ди 
се у опа сност му зи кал ност и ори ги нал ни сми сао ау то ро вих ком по зи ци ја [New man, 1972: 26].
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се зна да је пр ви пи сао со ли стич ке ка ден це за сво је кла вир ске кон цер те. Овај 
про блем би ло би нај а де кват ни је раз мо три ти на кон крет ном при ме ру из бо-
га тог ства ра лач ког опу са овог ау то ра.

2. БЕ ТО ВЕ НО ВА КЛА ВИР СКА СО НА ТА ОП. 111

Ау то граф ски за пис и ин тер пре та тив на из да ња

Есен ци јал ни зна чај пар ти ту ре, ко ји она има при ли ком про це са „ожи вља-
ва ња” јед ног умјет нич ког дје ла, мо же би ти са гле дан из раз ли чи тих аспе ка та. 
Ме ђу тим, кључ но је по ме ну ти ка ко се ком по зи то ров пр во бит ни за пис, од но-
сно од штам па ни ру ко пис, ипак раз ли ку је од оних вер зи ја ко је за сво је по тре-
бе ко ри сте са вре ме ни из во ђа чи. По зна то је да је још то ком 18. и 19. ви је ка 
до шло до екс пан зи је у раз во ју штам пе, што је про у зро ко ва ло отва ра ње мно-
го број них из да вач ких ку ћа у нај зна чај ни јим европ ским цен три ма. У ци љу 
пре зен ти ра ња соп стве ног пе ча та, го то во сва ка из да вач ка ку ћа по сје до ва ла 
је од ре ђе не но ви те те ко ји су је чи ни ли уни кат ном, за хва љу ју ћи че му је и 
оста ла пре по зна тљи ва. По ме ну ти фе но мен по себ но се од но сио на нот на из-
да ња – у ко ја су ре дак то ри са мо и ни ци ја тив но уба ци ва ли од ре ђе не на по ме не 
и су ге сти је ко је су сма тра ли нео п ход ним. Сход но то ме, мо же се ре ћи да би ло 
ко ји тип ана ли зе раз ли чи тих нот них из да ња не ког му зич ког дје ла мо же до ве сти 
до пот пу но раз ли чи тих, у не ким слу ча је ви ма и кон тра дик то р них, ту ма че ња и 
за кљу ча ка, при че му не по сред но до ла зи до кре а ци је про бле ма ег зи стен ци је 
и чу ва ња ком по зи то ро вих ори ги нал них иде ја пре то че них на нот ну хар ти ју.

У са вре ме ној прак си раз ли ку ју се три ти па из да ња: ур текс, кри тич ко и ин-
тер пре та тив но из да ње. Иа ко је ур текст ба зи ран на ори ги нал ном ком по зи то ро-
вом ау то гра фу, због не по ду дар но сти ин фор ма ци ја оте ло тво ре ним у раз ли чи тим 
при мар ним из во ри ма, до ла зи до про бле ма ау тен тич но сти ко ја се гу би усли јед 
ви ше стру ких ту ма че ња ма ну скри па та. Кри тич ка из да ња ме ђу соб но ком би ну ју 
ин фор ма ци је из исто риј ских из во ра, док су ин тер пре та тив на, с об зи ром да се 
у њи ма на ла зе су ге сти је за пре ва зи ла же ње по тен ци јал них му зич ко-тех нич ких 
про бле ма раз ли чи тог ти па, пр вен стве но на мје ње на из во ђа чи ма [Zim mer and 
Phi lips, 2011].7 Има ју ћи у ви ду уо би ча је ну прак су са вре ме них ком по зи то ра да у 
ур тек сту би ље же све на по ме не ко је сма тра ју есен ци јал ним за аде кват но и не-
дво сми сле но ту ма че ње од стра не из во ђа ча, раз ли чи та из да ња њи хо вих ком-
по зи ци ја се и не раз ли ку ју у то ли кој мје ри као што је то био слу чај ра ни је.

7 Џејмс Гри ер на во ди ка ко су ин тер пре та тив на из да ња нај у да ље ни ја од ау тен тич ног 
из во ра, с об зи ром на то да их из во ђа чи-ре дак то ри ту ма че пре ма соп стве ном на хо ђе њу [Gri er, 
1996: 152]. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да она не угро жа ва ју ори ги нал ност ком по зи то ро-
вог ау то гра фа, по што не ри јет ко са др же је дин стве не ком по зи то ро ве озна ке ко је се пре те жно 
од но се на пе да ли за ци ју, ди на ми ку и фра зи ра ње, те се пред по тен ци јал ним из во ђа чем на-
ла зи ви ше оп ци о нал них рје ше ња.
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Је дан од по тен ци јал них иза зо ва за про у ча ва ње по сли јед ње Бе то ве но ве 
кла вир ске со на те кри је се у „мно штву ме ђу соб но су прот ста вље них са вре ме-
них ау тен тич них из во ра”. Иа ко су пре ма из да ва чи ма Џор џу Кин ски ју (Ge o rg 
Kinsky) и Хан су Хал му (Hans Hal m) два кључ на ру ко пи са ове со на те из гу бље-
на [Tim brell, 1977: 204], већ до 1823. го ди не об ја вље на су нај ма ње че ти ри пр ва 
из да ња, не ра чу на ју ћи њи хо ве ре прин то ве. Пр ву пар ти ту ру по сли јед ње кла-
вир ске со на те об ја вио је 23. апри ла 1823. го ди не ње мач ки из да вач Адолф 
Мар тин Шле зин гер (Adolf Mar tin Schle sin ger).8 Ме ђу тим, до дат на пи та ња о 
пр вим ко ра ци ма у пу бли ка ци ји ове кла вир ске со на те од но се се не са мо на 
по ро ди цу Шле зин гер, већ и на Ди ја бе ли ја и Лај де здор фа (Ma xi mi li an Jo sef 
Le i des dorf) – цје ње не беч ке ком по зи то ре и му зич ке из да ва че. Утвр ђе но је ка ко 
је Бе то вен имао у пла ну ре а ли за ци ју ен гле ског из да ња ове со на те, ме ђу тим, 
иде ја ни је успје шно спро ве де на. Дви је Шле зин ге ро ве фир ме су от при ли ке 
у исто ври је ме об ја ви ле со на ту, по чет ком 1823. го ди не.9 

У пи сму од 1. ју ла 1823. ко је је упу ће но ње го вом уче ни ку, при ја те љу и 
по кр о ви те љу, над вој во ди Ру дол фу, Бе то вен је на го вје стио да је дје ло ис пр ва 
од штам па но у Па ри зу са од ре ђе ним не до ста ци ма.10 У пи сму је та ко ђе по ме-
нуо и сво је оте жа не здрав стве не окол но сти, ко је су му из ме ђу оста лог оне мо-
гу ћи ле да на ври је ме из вр ши те мељ ну ко рек ту ру пар ти ту ре. С об зи ром на 
то да је гре шке са мо дје ли мич но ис пра вио, оне су се по ја вљи ва ле и у ре прин-
то ва ним из да њи ма.11 Упр кос не чит ком ру ко пи су и знат ном по гор ша њу ви да, 
Бе то вен је на кнад но ин тер ве ни сао и ко ри го вао све нео п ход не не до стат ке ко је 
је, сти ца јем окол но сти, био у мо гућ но сти да ре а ли зу је [Floyd, 1950: 22–23]. 
Ме ђу тим. од ре ђе ни про пу сти су ре ви ди ра ни тек у Ли сто вом12 из да њу, по што 

8 Адолф Мар тин Ше зин гер осно вао је из да вач ку ку ћу по зна ту као Schle sin ger’sche 
Buc hhan dlung, са ко јом је Бе то вен имао ду го го ди шњу са рад њу. Ме ђу тим, на осно ву кон крет-
них ком по зи то ро вих за пи са мо гу ће је за кљу чи ти ка ко је он са ра ђи вао и са јед ним од ње го-
вих си но ва [cf. Thayer, 1967: 781].

9 Тре ба има ти у ви ду да тач но ври је ме пу бли ка ци је ни је мо гу ће са пре ци зно шћу утвр ди ти. 
Из да ва чи Џ. Кин ски и Х. Халм у два на вра та по ми њу кон тра дик тор не да ту ме, јед ном при ли ком 
су ге ри шу ћи ка ко је со на та об ја вље на чак 1822. го ди не. Ме ђу тим, уко ли ко се ре фе рен ца ау стриј-
ског му зич ког по кро ви те ља прин ца Лих нов ског (Karl Alo is Jo hann-Ne po muk Vin zenz Le on hard, 
Fürst Lic hnowsky), за сно ва на на по да ци ма из јед не од Бе то ве но вих кон вер за циј ских би ље жни ца 
(енг. Con ver sa tion Bo ok) то ком по чет ка фе бру а ра 1823. го ди не, од но си на „Дви је па ри шке со-
на те”, вр ло је мо гу ће да је ау тор ре фе ри рао на со на те из оп. 110 и оп. 111 [Thayer, 1967: 859].

10 Њу мен је у схе мат ском при ка зу на вео пе ри о ди за ци ју свих Бе то ве но вих кла вир ских 
со на та, на гла сив ши ка ко је пр ви ау то граф об ја вљен у Бер ли ну. Иа ко је вје ро ват но по ме ну том 
кон ста та ци јом имао на мје ру да упу ти на дру гу са чу ва ну вер зи ју, тај по да так ни је не дво сми-
сле но на ве ден. Ме ђу тим, је сте на гла ше но ка ко да тум пре ми јер не пу бли ка ци је ни је мо гу ће са 
си гур но шћу утвр ди ти [New man, 1972: 18–19].

11 Њу мен сма тра ка ко ком по зи тор ни је во дио ра чу на о сво јим ау то гра фи ма, те да је 
усли јед нео д го вор ног од но са пре ма њи ма да нас са чу ва но све га три на ест ори ги нал них ма-
ну скри па та кла вир ских со на та. Не ке од со на та да нас су са чу ва не пр вен стве но за хва љу ју ћи 
њи хо вим ски ца ма [New man, 1972: 23], што у не ку ру ку оправ да ва не ке од не по ду дар но сти 
ко је се по ја вљу ју у од ре ђе ним ре дак ци ја ма.

12 По зна то је да је Ф. Лист ја ко до бро по зна вао и фа во ри зо вао ства ра ла штво по ме ну-
тог беч ког кла си ча ра, има ју ћи у ви ду да зна ча јан дио опу са ње го вих ре ми ни сцен ци ја и 
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се Лист (Franz Liszt) нај вје ро ват ни је слу жио на кнад но ре ви ди ра ном вер зи-
јом ма ну скрип та [Wu, 2007: 105].13 На осно ву ком по зи то ро вог пи сма упу ће-
ном ње го вом би о гра фу Јо ха ну Алој су Шло се ру (Jo hann Aloys Schlos ser), 
ко је да ти ра од 6. ма ја исте го ди не, мо гу ће је не дво сми сле но утвр ди ти ка ко 
ком по зи тор од Шле зин ге ра још уви јек ни је до био ду го оче ки ва ну ко пи ју 
сво га ау то гра фа. С дру ге стра не, Ан тон Шин длер (An ton Schin dler)14 ис ти че 
ка ко је па ри ско из да ње ове со на те усли јед број них про пу ста чак у два на-
вра та по сла то у Беч на по нов но штам па ње, упра во из раз ло га јер је Бе то вен 
био крај ње не за до во љан фи нал ним ис хо дом. Сход но то ме, из дао је за хтјев 
да се но те по тре ћи пут по ша љу у Беч, ко ји су из да ва чи овог пу та од би ли да 
из вр ше [Thayer, 1967: 859].15

С об зи ром на то да је још то ком 19. ви је ка об ја вљен ве ли ки број раз ли-
чи тих из да ња Бе то ве но вих со на та, у то ку ра да би ће по ме ну та са мо она нај зна-
чај ни ја с на гла ском на уло гу и зна чај ком по зи то ро вог пр во бит ног ау то гра фа 
пр вог ста ва.

2.1 Ана ли за пр ве вер зи је Бе то ве но вог ау то гра фа

Ком по зи то ров ор ги ни нал ни ма ну скрипт пр вог ста ва по сли јед ње кла вир ске 
со на те угра ви ран је на 18 стра ни ца нот не хар ти је. Још у пр вим так то ви ма ком-
по зи ци је, мо гу ће је уста но ви ти да он још уви јек пред ста вља ау то ро ву „рад ну 
вер зи ју”, ко ја је у ви ше на вра та пре пра вља на и упот пу ња ва на. По ме ну ти за-

тран скрип ци ја об у хва та упра во Бе то ве но ва дје ла. По ред то га, Лист је као из у зе тан из во ђач 
и им пр о ви за тор дао ве ли ки до при нос ро ман ти чар ском пи ја ни стич ком ре пер то а ру, због 
че га је из из во ђач ког аспек та ко ри сно са гле да ти и ње го ву уло гу као ре дак то ра. Ме ђу тим, 
усли јед не мо гућ но сти на ла же ња ком плет не пар ти ту ре овог из да ња, у то ку по гла вља ко ри-
шће ни су ис кљу чи во по је ди ни сег мен ти из већ по сто је ћих сту ди ја. 

13 На вод но, Бе то вен у свом пи сму, упу ће ном Ди ја бе ли ју, ни је при ло жио свој ори ги нал ни 
ма ну скрипт по ме ну те со на те, ме ђу тим, ком по зи тор је ја сно на зна чио да ће ко ри го ва ну вер-
зи ју ма ну скрип та до ста ви ти на кнад но, при је ње го ве пу бли ка ци је [Wu, 2007: 105].

14 Шин длер је био је дан од пр вих Бе то ве но вих би о гра фа и ње гов цје ње ни при ја тељ. 
На кон ком по зи то ро ве смр ти, као за о став шти ну је при мио зна ча јан број умјет ни ко вих ау то-
гра фа и чак 140 књи жи ца у ко јим је за пи си вао до га ђа је, ми сли и иде је то ком сво јих по сли-
јед њих го ди на жи во та [cf. An ton Schin dler, Be et ho venha us Bonn Di gi tal Ar chi ves]. Ме ђу тим, 
на осно ву од ре ђе них мал вер за ци ја му зич ки исто ри ча ри су за кљу чи ли ка ко је Шиндлер на-
вод но кри во тво рио по дат ке из ком по зи то ро вих кон вер за ци о них би ље жа ка та ко што је уме тао 
од ре ђе не кон ста та ци је на пра зним или дје ли мич но ис пи са ним стра ни ца ма. По ред то га, 
пре ма би о гра фу и му зич ком пи сцу А. В. Та је ру, Шин длер је од за о став шти не, од пре ко 400 
књи жи ца, уни штио го то во 5/8 ма те ри ја ла [Al brecht, 2009: 169], због че га за пра во и по сто је 
кон тра дик то р не ин фор ма ци је о ег закт ном бро ју Бе то ве но вих књи жи ца. Сход но то ме, мно ги 
кри ти ча ри с ве ли ком ре зер вом узи ма ју Шин дле ро ве ин фор ма ци је као ва лид не ре фе рен це, 
те их ко ри сте ис кљу чи во уко ли ко су не дво сми сле но до ка за не.

15 Ипак, из гле да да Бе то ве но ве ин тер вен ци је ни су до би ле од зив, с об зи ром на то да ни 
и у са вре ме ним из да њи ма не ких со на та ни су не дво сми сле но рас ту ма че не све нот не ви си не, 
сход но че му је у од ре ђе ним пу бли ка ци ја ма раз ли чи тих из да вач ких ку ћа при мјет на не по-
ду дар ност у пред зна ци ма [New man, 1972: 24].
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кљу чак сам пр вен стве но из вео на осно ву на кнад но уба че них ко рек ци ја и не до-
сли јед но сти у ква ли те ту ру ко пи са, за хва љу ју ћи че му је, го то во не дво сми сле но, 
мо гу ће утвр ди ти ка ко пр ва вер зи ја Бе то ве но вог ау то гра фа ни је на ста ла „у јед-
ном да ху”. Иа ко је ве ћим дје лом пр во бит ни ру ко пис дру гог ста ва из гу бљен, 
са чу ван је дру ги ком по зи то ров ма ну скрипт чи ји се ори ги нал на ла зи у Бер ли ну.

На осно ву Бе то ве но вог пи сма упу ће ног Шле зин ге ру 20. фе бру а ра 1822. 
го ди не, ја сно је да је ком по зи тор био не за до во љан при мар ном вер зи јом, те 
да је из ри чи то пла ни рао да је уни шти.16 Ква ли тет Бе то ве но вог ру ко пи са у 
то ку ре а ли за ци је пр вог ста ва со на те знат но опа да, те ње го ва де ши фра ци ја 
по ста је ве ли ки иза зов, што се по себ но при мје ћу је код но та у нај ви шем ре ги-
стру ко је су за пи са не на по моћ ним цр та ма. Сто га, овај ма ну скрипт ни у ком 
слу ча ју не би био по го дан за упо тре бу јед ног из во ђа ча, по што не са др жи 
је дин стве не по дат ке ко ји су од кру ци јал ног зна ча ја за по ље ин тер пре та ци је, 
а да ре ци мо већ ни су ис так ну ти у не ком од број них еми нент них од штам па них 
из да ња.17 По ред то га, кон ти ну и ра но иш чи та ва ње овог ма ну скрип та пред ста-
вља ло би из у зет но ве ли ко оп те ре ће ње за људ ско око, те је нео п ход но уло жи-
ти ве ли ки на пор при ли ком пре ци зног, од но сно не дво сми сле ног, ту ма че ња 
од ре ђе них ди на мич ких и ар ти ку ла ци о них озна ка, ко је се ипак не на ла зе на 
уо би чај ним мје сти ма у пар ти ту ри.

Још при ли ком те мељ ни је ана ли зе пр ве стра ни це ау то гра фа, мо гу ће је 
до ни је ти по је ди не за кључ ке о Бе то ве но вим „умјет нич ким на ви ка ма” ко је 
је, то ком из ра де ком по зи ци о ног дје ла, ње го вао при ли ком раз ли чи тих фа за 
у ком по но ва њу. Упр кос ја сно уоч љи вој по чет ној озна ци Мaestoso, тем по 
пр вог ста ва ни је у пот пу но сти пре ци зи ран. Та ко ђе, ви дљи ве су аго гич ке и 
ди на мич ке озна ке, као и кон крет не су ге сти је за пе да ли за ци ју – ис пи са не 
из ме ђу два нот на си сте ма.18 У пр ва че ти ри ре да, и све га осам так то ва, ја сно 
је уоч љи во да ком по зи тор ни је во дио ра чу на о пр о пор ци о нал но сти у ду жи-
на ма так то ва, усли јед че га ни је мо гу ће с ла ко ћом из ве сти раз гра ни ча ва ње 
такт них цр та при ли ком ана ли зе ау то гра фа. Та ко ђе, ком по зи тор се до сли-
јед но др жао кон цеп ци је не ис пи си ва ња нот них пред зна ка и кљу че ва у свим 

16 Му зеј и кул тур на ин сти ту ци ја „Бе то ве но ва ку ћа” (ориг. Be et ho ven Ha us), осно ва на 
1899. го ди не у Бо ну, спро ве ла је мно го број на ис тра жи ва ња о би бли о гра фи ји и ства ра ла штву 
Лу дви га ван Бе то ве на, за хва љу ју ћи че му су са чу ва ни кључ ни при мар ни из во ри ко ји се и 
да нас те мељ но из у ча ва ју. На њи хо вом офи ци јал ном сај ту на ла зи се је дан Бе то ве нов ци тат 
упу ћен Шле зин ге ру, ко ји би оквир но гла сио ова ко: Усли јед пре гр шта ак тив но сти, до шло 
је до то га да сам из да ва чу мо рао да пре дам свој пр ви кон цепт и, као што то обич но би ва 
слу чај у ова квим си ту а ци ја ма, не ке ства ри про сто ни су би ле до вр ше не или пра вил но при
ка за не. За то не би тре ба ло да ко ри стиш ове но те, због че га бих те за мо лио да их ни ко ме 
не по ка зу јеш, те да чим до би јеш дру гу вер зи ју истог тре на ову уни штиш.

17 За пра во, ру ко пис за из во ђа ча уоп ште не мо ра да пред ста вља есен ци јал но сред ство 
у ту ма че њу ком по зи то ро ве за ми сли, по што, по го то во у да на шње ври је ме, по сто ји ве ли ки 
број уред но од штам па них ур текст из да ња, ко ја из во ђа чу не дво сми сле но су ге ри шу ау то ро ву 
пре то че ну за ми сао. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да ур текст об ја вљу ју раз ли чи те из да вач ке ку ће, 
не мо гу ће је од њих оче ки ва ти да у пот пу но сти бу ду иден тич ни. 

18 Ово се та ко ђе да нас сма тра не уо би чаје ном прак сом.
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ре до ви ма у пар ти ту ри, те их ис кљу чи во ис ти че у си ту а ци ја ма ка да же ли да 
ука же на њи хо ву кон крет ну про мје ну. На дну стра ни це угра ви ран је да тум 
11. ок то бар 1844, те се по ред ви дљи ве сиг на ту ре BH 71 по ми ње име Ав гу сто 
Ар та риа (Au gusto Ar ta ria), ко је се до во ди у ве зу са јед ном од нај у ти цај ни јих 
из да вач ких ку ћа 19. ви је ка – Ar ta ria & Co.19 Сто га je очи глед но да на ве де ни 
до пис на дну стра ни це ни је до дао Бе то вен, као и да је имао са рад њу с по ме ну-
том из да вач ком ку ћом и за ври је ме по зног ства ра лач ког пе ри о да. С дру ге стра-
не, на вр ху пр ве стра ни це бли је до је ути снут да тум 13. ја ну ар 1822,20 ко ји 
упу ћу је на сиг на ли за ци о ни по че так пр ве фа зе у ком по зи ци о ној из ра ди со на те, 
ме ђу тим, без кључ них при мар них из во ра, од но сно кон крет них са чу ва них 
ком по зи то ро вих из ја ва, та кво не што је са си гур но шћу не мо гу ће утвр ди ти.

Нот ни при мјер бр. 1
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111, бр. 32, I став, ма ну скрипт, т. 1–8.

Од не ти пич них озна ка у пар ти ту ри, из два ја се озна ка Бер лин у гор њем 
ли је вом углу на стра ни ца ма број 2 и 7, с тим да је она ис пи са на и на прет ход ној 

19 Ав густ Ар та риа био је ди рек тор беч ке из да вач ке ку ће Ar ta ria & Co, ко ју су у Мајн цу 
1765. го ди не пр во бит но осно ва ли Кар ло Ар та риа (Car lo Ar ta ria) и Фран че ско Ар та риа (Fran-
ce sco Ar ta ria).

20 Му зи ко лог Алек сан дар Ви лок Та јер за кљу чио је ка ко је Бе то вен ве ћи ну сег ме на та 
из ове со на те кон стру и сао то ком 1821. го ди не [Thayer, 1967: 781].
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стра ни ци на гра нич ним струк ту ра ма екс по зи ци је и раз вој ног дје ла. Овај по-
да так отва ра мо гућ ност да је ком по зи тор прет ход но ко пи рао пр ву вер зи ју 
ау то гра фа, од но сно још при је мар та 1822. го ди не ка да је до ста вио бер лин-
ском из да ва чу Шле зин ге ру. Јед но од по тен ци јал них ту ма че ња је да по ме-
ну та озна ка пред ста вља на кнад но ко ри го ва на мје ста у пар ти ту ри, због че га 
се она и не на ла зи у пр во бит ном угра ви ра ном мо де лу.21

Па ги на ци ја у ау то гра фу оти сну та је на свим стра ни ца ма пар ти ту ре та ко 
што је озна че на арап ским бро јем у гор њем ли је вом углу, с из у зет ком пр ве, 
чи ји је број уоч љив у де сној мар ги ни. На прет по сли јед њој стра ни ци на ла зи 
се ски ца јед ног фраг мен та, ко ји пред ста вља ко ри го ва ни те мат ски ма те ри јал 
из раз вој ног дје ла, док по сли јед њи лист чи ни пра зна нот на хар ти ја. Ме ђу тим, 
ре а ли за ци ја по ме ну тог те мат ског ма те ри ја ла ни је иден тич но спро ве де на у 
оба при мје ра. У пр вом слу ча ју, уоч љи во је да ком по зи тор ни је пр во бит но 
за пи си вао ди на мич ке и аго гич ке озна ке, као и озна ке за фра зи ра ње и ар ти-
ку ла ци ју (упо ре ди ти при мје ре бр. 2 и бр. 3). На осно ву по ме ну те кон ста та ци-
је мо гу ће је уви дје ти од ре ђе не сег мен те из Бе то ве но ве ме то до ло ги је из ра де 
умјет нич ког дје ла, од но сно да се умјет ник ни је до слов но др жао оби ча ја да 
у пар ти ту ра ма па ра лел но би ље жи све ком по нен те му зич ког дје ла.

Нот ни при мјер бр. 2 
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став, ма ну скрипт,  

Сег мент из ру ко пи са раз вој ног дје ла пр вог ста ва.

21 На ве де на кон ста та ци ја из ве де на је на осно ву крат ког тек ста о Бе то ве но вом ау то гра-
фу пр вог ста ва по сли јед ње кла вир ске со на те. По што је на зва нич ном сај ту Bet ho venHa us 
об ја вљен са мо сег мент сту ди је о ука за ном про бле му, на осно ву ње га ни је мо гу ће утвр ди ти 
ко ји су при мар ни из во ри ко ри шће ни при ли ком спро ве де ног ис тра жи ва ња. За де таљ ни је ин-
фор ма ци је по гле да ти: [Lud wig van Be et ho ven, So na te für Kla vi er (c-Moll)].
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Нот ни при мјер бр. 3 
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став, ма ну скрипт,  
Сег мент из раз вој ног дје ла на пи сан на одво је ном дје лу пар ти ту ре.

Без об зи ра на то што гра нич не струк ту ре у овом со нат ном ста ву ни су 
ви зу ел но ја сно уоч љи ве, при мјет ни су тра го ви ау то ро вог ре ви ди ра ња пар-
ти ту ре на ма кро, али и на ми кро пла ну. Иа ко се ком по зи тор ни је др жао кон-
цеп ци је до слов ног би ље же ња пр сто ре да, на од ре ђе ним мје сти ма он га је 
на кнад но до пи сао, на кон што га је, као што се мо же ви дје ти из слије де ћег 
при мје ра у ви ше на вра та ко ри го вао. Ин те ре сант но је при мје ти ти да је оби-
ље жен у фи гу ра ма чи ји ма те ри јал ис кљу чи во до но си ли је ва ру ка.

Нот ни при мјер бр. 4
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став, ма ну скрипт,  

Од ло мак са пр сто ре дом.

Се дам на е ста стра ни ца ма ну скрип та пред ста вља по сли јед њих осам так-
то ва пр вог ста ва со на те. Иа ко је Бе то вен ко ду осми слио у пи ја но ди на ми ци, 
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она је упот пу ње на ди на мич ким и ар ти ку ла циј ским озна ка ма ко је из во ђа ча 
мо гу до ве сти у ста ње пре и спи ти ва ња пра вог зна че ња угра ви ра ног сим бо ла 
p. На пр ви по глед, у пар ти ту ри су уоч љи ви кре шен до и де кре шен до ко ји 
до не кле раз би ја ју „мо но то ни ју” тро стру ког по на вља ња дво такт ног мо ти ва. 
Та ко ђе, на ве де ни мо тив се при ли ком сва ког из ла га ња ме трич ки не по кла па 
са такт ним цр та ма. За ни мљи во је при мје ти ти ка ко је ком по зи тор крај ста ва 
оста вио „отво ре ним”, без на зна че не ду пле цр те у по сли јед њем так ту. На тај 
на чин још јед ном је ин ди рект но на го вје стио ка ко ње гов рад на овој со на ти 
ни је за вр шен, те да дје ло још уви јек ни је по год но за об ја вљи ва ње.22 Има ју ћи 
у ви ду по ме ну те оте жа не здрав стве не окол но сти и ја сно за цр та ни циљ да у 
што кра ћем ро ку из да ва чи ма пре да пр ву вер зи ју ау то гра фа, ни је ис кљу че на 
мо гућ ност да је за овај не до ста так за слу жан сти цај на ве де них окол но сти.

Нот ни при мјер бр. 5 
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став, ма ну скрипт,  

По сли јед ња стра ни ца ма ну скрип та пр вог ста ва со на те.

Ана ли за ком по зи то ро вог ори ги нал ног ма ну скрип та по ка за ла је ка ко је 
Бе то вен при ли ком за пи си ва ња во дио ра чу на о ја сно ћи пре то че не умјет нич-
ке иде је, те да, за раз ли ку од сво јих прет ход ни ка, из во ђа чи ма ни је оста вио 
пре ве ли ки про стор за екс пе ри мен та ци ју са пе да ли за ци јом, ди на ми ком, аго ги-
ком и ар ти ку ла ци јом. Ме ђу тим, по што је то ком пе ри о да од 200 го ди на на чин 
му зич ког и ана ли тич ког ми шље ња зна чај но ево лу и рао у прав цу ин ди сци-

22 Ипак, без об зи ра на по ме ну ту кон ста та ци ју, сиг на ли кра ја су не дво сми сле но уоч љи-
ви. За вр шни ако рд пр вог ста ва со на те је у свим из да њи ма на исти на чин по ста вљен.
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пли нар но сти, из да ва чи су исто риј ским пу тем ис пра ти ли раз вој и де ка ден цу 
ак ту ел них сти ло ва и пра ва ца, што је са мо по се би ре зул ти ра ло по тре бом за 
ком пен за ци јом ори ги нал них умјет ни ко вих озна ка но вим сим бо ли ма, те са-
мим тим и њи хо вим раз ли чи тим ту ма че њи ма. 

2.2. Ро ман ти чар ска из да ња

По што је Бе то вен за ври је ме жи во та ус по ста вио успје шну са рад њу с 
мно гим пре сти жним европ ским из да ва чи ма из 19. ви је ка, био је упо знат са 
раз ли чи тим из да њи ма сво јих ком по зи ци ја. Ме ђу тим, по ред Фран ца Ли ста, 
зна ча јан до при нос у про мо ци ји и пу бли ка ци ји Бе то ве но вих кла вир ских со-
на та дао је и ау стриј ски ком по зи тор, пе да гог и пи ја ни ста Карл Чер ни (Carl 
Czerny).

Пре ма Мо ше ле су (Ig naz Mosche les), Чер ни је по ред свог из да ња па ра лел-
но уре ђи вао и дру гу Ха слин ге ро ву пу бли ка ци ју Бе то ве но вих со на та, иа ко 
на на слов ној стра ни ни је по ме нут као уред ник [Liu Lee, 2003: 74]. С дру ге 
стра не, ен гле ски из да вач Ро берт Кокс (Ro bert Cocks) је у Лон до ну об ја вио 
зби р ку Бе то ве но вих кла вир ских со на та, фор ми ра ну у пе ри о ду из ме ђу 1835. 
и 1880. го ди не, у ко јој је Чер ни име но ван као ре дак тор. За раз ли ку од та да-
шњих ак ту ел них из да ва ча, Чер ни је со на те углав ном об ја вљи вао по је ди нач но, 
исто вре ме но их учи нив ши до ступ ним у Евро пи и Аме ри ци.23 Сма тра се да 
је он био пр ви ко ји је у њи хо вој пар ти ту ри ис пи сао пр сто ред и унио ме тро-
ном ску озна ку за тем по [Liu Lee, 2003: 74].24 Чер ни је, из ме ђу оста лог, во дио 
ра чу на да из во ђа чу по мог не у лак шем иш чи та њу но та у ви со ком ре ги стру, 
усли јед че га је из бје га вао по тен ци ра ње по моћ них цр та при сут них у Бе то-
ве но вом ау то гра фу по сли јед ње кла вир ске со на те, али и број ним са вре ме ним 
из да њи ма ове ком по зи ци је. Ме ђу тим, на мје сти ма у ко јим је при су тан ис кљу-
чи во је дан тон, Чер ни се др жао кон цеп ци је угра ви ра ња по моћ них цр та са 
не пра вил но ис пи са ним нот ним вра том ко ји се пре те жно при мје ћу је код 
но та ду жих ври јед но сти. Та ко ђе, ин те ре сант но је при мје ни ти на чин на ко ји 
су ис пи са ни кљу че ви у пар ти ту ри. Ви о лин ски кључ до сли јед но је наг нут ка 
де сној стра ни, док се ор то гра фи ја бас кљу ча у ве ли кој мје ри раз ли ку је од 
да на шње.

23 Го то во све нај ва жни је Чер ни је ве спи се о ин тер пре та ци ји Бе то ве но ве кла вир ске 
му зи ке об ја вио је Па ул Ско да (Paul Ba du ra-Sko da) [New man, 1972: 29].

24 Усли јед број них на кнад но уба че них ди на мич ких и аго гич ких озна ка, као и су ге-
сти ја о нај а де кват ни јем из во ђач ком тем пу, Чер ни је на го вје стио ка ко Бе то вен ни је ис пи сао 
све озна ке у сво јим но та ма. Ме ђу тим, не ке од су ге сти ја у знат ној мје ри су ути ца ле на но во-
на ста лу звуч ну сли ку од ре ђе них ком по зи ци ја [New man, 1972: 25].
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Нот ни при мјер бр. 6 
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111, бр. 32, I став,  
Чер ни је во из да ње пр вог ста ва со на те оп. 111, т. 43–48.

Ме ђу тим, са вре ме ни му зич ки кри ти ча ри и из во ђа чи су за кљу чи ли ка ко 
се Чер ни у ви ше слу ча је ва ни је до сли јед но др жао Бе то ве но ве ори ги нал не 
кон цеп ци је, што се при је све га ма ни фе сто ва ло у по гре шној ин тер пре та ци-
ји по је ди них ар ти ку ла циј ских озна ка. На вод но je имао тен ден ци ју да ми је-
ша ак цен те са sfor za to и rin for za to ар ти ку ла ци јом [Kle i an ki na, 2008: 3]. Ипак, 
има ју ћи у ви ду да га је Бе то вен као свог уче ни ка из у зет но цје нио, очи гле дан 
је Чер ни јев труд и за ла га ње за по пу ла ри за ци ју ње го вих кла вир ских дје ла, 
чи ме је ипак дао зна ча јан до при нос му зич ком из да ва штву 19. ви је ка. 

У од но су на ком по зи то ров ау то граф, Ли сто во из да ње25 је, без об зи ра на 
по је ди не гре шке у нот ном за пи су, упот пу ње но но вим озна ка ма за ди на ми ку 
и ар ти ку ла ци ју. По себ но су под ву че на она мје ста у пар ти ту ри са на мје ром 
да се ис так ну при лич но ком пли ко ва на мје ста за ин тер пре та ци ју [Wu, 2007: 
105]. Та ко је ре ци мо у 108. так ту сва ки по че так пр ве три до бе, ко ји ујед но 
пред ста вља и глав ни мо тив у овом ста ву, под ву чен сфор ца том.

По ред ис так ну те озна ке poi a poi piu al le gro у 128. так ту, при мјет на је ори-
ги нал на озна ка lo co – ко ја у пре во ду зна чи „пот пу но ван кон тро ле”.

25 Франц Лист је 1857. об ја вио зби р ку Бе то ве но вих кла вир ских со на та. Ме ђу тим, ка над-
ски са вре ме ни му зи ко лог Алан Вол кер (Alan Wal ker) на во ди ка ко је Лист пр во бит но пре дао 
већ по сто је ће из да ње ра них кла вир ских со на та под сво јим име ном [Wu, 2007: 110].
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Нот ни при мјер бр. 7
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111, бр. 32, I став,  

Sfo r za to ак цен ту а ци ја у Ли сто вом из да њу со на те оп. 111, т. 108

Нот ни при мјер бр. 8 
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111, бр. 32, I став,  

Ли сто во из да ње кла вир ске со на те оп. 111, т. 128–132

Иа ко је за јед ног из во ђа ча 19. ви је ка Ли сто во из да ње26 пред ста вља ло 
ва жан еле мент у раз во ју му зич ког ми шље ња, оно је да нас у сва ком сми слу 
пре ва зи ђе но, што је на ро чи то уоч љи во при ли ком ње го ве ком па ра ци је са 
са вре ме ним из да њи ма из 20. и 21. ви је ка. Ме ђу тим, по ред исто риј ског зна-
ча ја нео п ход но је ис та ћи ка ко је оно по слу жи ло као ба за број ним из да њи ма 
раз ли чи тог ти па ко ја су усли је ди ла.

26 Лист се че сто ни је др жао кон цеп ци је до сли јед ног ис пи си ва ња озна ка, сход но че му 
не ке од ње го вих иде ја ни су у пот пу но сти пре то че не. Као по сље ди ца то га, по је ди ни кри ти ча-
ри су га ока рак те ри са ли као не у спје лог ре дак то ра [Wu, 2007: 111]. Ипак, то ни у ком слу ча ју 
не ума њу је Ли стов до при нос му зич ком из да ва штву 19. ви је ка.
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2.3. Пу бли ка ци је из да вач ких ку ћа Bre it kopf & Härtel и Музֱиз

По ред Шле зин ге ра, чи ји се пре пис Бе то ве но вог ма ну скрип та сма тра 
пр вим ур текст из да њем, умјет ник је сво је пар ти ту ре до ста вио и из да вач ким 
ку ћа ма Ar ta ria & Co и Bre it kopf & Härtel.27 Ипак, кључ но је по ме ну ти ка ко 
да нас по сто ји ви ше пу бли ка ци ја ре прин то ва них из да ња ко ја се, иа ко из да та 
од стра не исте из да вач ке ку ће, ме ђу соб но знат но раз ли ку ју.

Ре принт Брајт коп фо вог исто риј ског из да ња овог дје ла пр во бит но је од-
штам пан 1918. го ди не у Бер ли ну, за тим 1923. у Лај пци гу, док је по но во об-
ја вљен у Ки је ву 1969. го ди не.28 Уну тар обје ре прин то ва не пу бли ка ци је, на-
зна че но је да је ова дво ста вач на ком по зи ци ја по све ће на над вој во ди Ру дол фу 
– јед ном од Бе то ве но вих цје ње них по кро ви те ља и при ја те ља.29 Ре принт по-
ме ну тог ки јев ског из да ња свр стан је у дру гу све ску 32 Бе то ве но ве кла вир ске 
со на те под име ном Kla vi er so na ten. Раз ли ке у дви је ре прин то ва не пу бли ка ци је 
по ме ну те из да вач ке ку ће уоч љи ве су још у то ку пр ве стра ни це пар ти ту ре.30 
Ме ђу тим, ни њи хов тек сту ал ни са др жај ни је исти. У гор њој де сној мар ги ни 
ње мач ке пу бли ка ци је на ве де но је ка ко је со на та ком по но ва на у ја ну а ру 1822. 
го ди не, за ко ји смо по да так утвр ди ли да се не мо же са си гур но шћу узе ти као 
ре ле ван тан. 

27 Bre it kopf је би ла првa издавачкa ку ћа ко ја је об ја вљи ва ла пр вен стве но му зич ке пар-
ти ту ре. Осно вао ју је у Лај пци гу, 1719. го ди не, Бер нхард Кри стоф Брајт копф (Ber nhard 
Chri stoph Bre it kopf). Го ди не 1795. Го тлиф Кри стоф Хер тел (Gottfried Chri stoph Härtel) пре-
у зео је ово пред у зе ће и име из да вач ке ку ће про мје ње но је у Bre it kopf & Härtel. 

28 У то ку се ми нар ског ра да ко ри шће на су два ре прин то ва на из да ња из да вач ке ку ће 
Bre it kopf & Härtel. Да би се из бје гао про блем иден ти фи ка ци је дви је по ме ну те пу бли ка ци је, 
ки јев ско из да ње ове со на те би ће раз мо тре но ис кљу чи во као про дукт из да вач ке ку ће Музֱиз, 
без об зи ра на то што по сто је ја сне ин ди ка ци је да оно пре ста вља ре ви ди ра ну пу бли ка ци ју 
Брајт коп фо вог ре прин та.

29 У Бе то ве но вом пи сму упу ће ном Адол фу Мар ти ну Шле зин ге ру, ко је да ти ра од 1. 
ма ја 1822. го ди не, ау тор ни је ја сно на зна чио ко ме је по све тио ову со на ту, при че му је од лу ку 
усту пио из да ва чу. Ме ђу тим, 31. ав гу ста исте го ди не, умјет ник је из ри чи то на вео Шле зин ге-
ро вом си ну ка ко је со на та по све ће на над вој во ди Ру дол фу [Thayer, 1967: 781]. Аме рич ки му зи-
ко лог Меј нард Со ло мон (Maynard So lo mon) твр ди ка ко је по сли јед ње три кла вир ске со на те 
Бе то вен пла ни рао по све ти ти ау стриј ском љу би те љу и по кро ви те љу умјет но сти Ан то ни ју 
Брен та ну (An to nio Bren ta no) и ње го вој кће р ки, а не над вој во ди, те да је то учи нио из раз ло-
га јер је био под при ти ском. У при лог то ме го во ри лон дон ско из да ње, об ја вље но 25. апри ла 
1823. го ди не, за ко је је Со ло мон на вео ка ко је по све ће но го спо ђи Брен та ни (Frau Bren ta no) 
[So lo mon, 1988: 182]. Прет ход на кон ста та ци ја још јед ном ука зу је на при су ство не по ду дар-
но сти по во дом исто ри ја та умјет ни ко вих кла вир ских со на та.

30 Пр ви ре принт из да вач ке ку ће Bre it kopf & Härtel об ја вљен је на ње мач ком је зи ку, док 
је из да ње Музֱиз, од штам па но 1969. го ди не, об ја вље но на ру ском.
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Нот ни при мјер бр. 9 
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став,  

Пр ва стра ни ца ре прин та Bre it kopf & Härtel, т. 1–16.

За раз ли ку од Брајт коп фо вог ре прин та, као и Бе то ве но вог ау то гра фа, у 
Му зги зо вом из да њу тем по је не дво сми сле но пре ци зи ран ре дак то ро вом озна-
ком у ко јој че твр ти на из но си 52 от ку ца ја у ми ну ти.31 

31 Ин те ре сант на је из вје сна пр о пор ци о нал ност у тем пи ма из ме ђу увод ног од сје ка 
Ma e sto so – ко ји у се би но си од ре ђе ну до зу тур бу лен ци је на ко јој по чи ва ком пле тан став, и 
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Нот ни при мјер бр. 10 
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став,  
Пр ва стра ни ца ре прин та из да вач ке ку ће Музֱиз, т. 1–16.

Al le gro con brio ed ap pas si o na to. Ри јеч је о то ме да је Чарлс Ро зен уо чио ка ко је још у пр вом 
од сје ку Бе то вен за по чео тре мо ло у три де сет двој ка ма, ко ји је не пре кид но на ста вио у ше сна-
е стин ском по кре ту у дру гом дје лу со на те. Ком по зи тор је по мо ћу нео сјет ног пре ла за три-
ле ра нај вје ро ват ни је же лио да ус по ста ви ин те гра ци ју два од сје ка. Сход но то ме, на вео је 
ка ко би од нос у њи хо вим тем пи ма тре ба ло да бу де у раз мје ри 1:2 [Ro sen, 2002: 100]. Ипак, 
ова кон цеп ци ја ни је афи р ми са на од стра не мно гих ци је ње них из во ђа ча, чак ни Ар ту ра 
Шна бе ла – чи ја ће ана ли за ин тер пре та ци је ове со на те у ко ре ла ци ји са пу бли ка ци јом исте 
би ти раз мо тре на у на ред ном по гла вљу сту ди је.
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Ди на мич ке озна ке не на ла зе се на истим мје сти ма као у нот ном ур тек-
сту, а по ред то га уба че ни су и лу ко ви – ко ји екс пли цит но су ге ри шу од ре ђе ну 
гру па ци ју мо ти ва. Иа ко пр ве стра ни це оба ре прин та са др же исти број так то-
ва, при ли ком њи хо вог ту ма че ња оне по је ди нач но ко ег зи сти ра ју на пот пу но 
дру ги на чин. Јед на од кључ них раз ли ка, ко ја се на ро чи то уо ча ва у ин тер-
пре та тив ном сег мен ту, пр вен стве но се од но си на ути сну ту пе да ли за ци ју. 
Иа ко ни ти је дан од на ве де них при мје ра не са др жи Бе то ве нов ори ги нал ни 
пе дал, из да ње Bre it kopf & Härtel ипак има ви ше за јед нич ких еле ме на та са 
нот ним ур тек стом. 

До ми нант ни па саж у дру гом так ту не по ду да ра се ни по ар ти ку ла циј ским, 
ни ти по ди на мич ким озна ка ма, док су лу ко ви оби ље же ни, од но сно из о ста-
вље ни, на од ре ђе ним мје сти ма у пар ти ту ри.32 Ме ђу тим, пр ву стра ни цу у оба 
слу ча ја би ло би нај у мје сни је ин тер пре ти ра ти у окви ру истог ди на мич ког 
ди ја па зо на, јер екс пе ри мен ти ра ње са звуч ним во лу ме ном до во ди у опа сност 
ко хе рент ност зву ка на ма кро пла ну. Оно што до не кле пред ста вља кон тра дик-
ци ју на ла зи се у дру гом и че твр том так ту из да ња Музֱиз, а ри јеч је о то ме 
да је озна ка за по сте пе но по ја ча ва ње зву ка cresc. дво ја ко угра ви ра на: пу тем 
тек сту ал не скра ће ни це и гра фич ког сим бо ла. По ме ну та кон ста та ци ја мо же 
се про ту ма чи ти као „пле о на зам” у му зич кој ор то гра фи ји, за ко ји у овом 
слу ча ју не по сто ји оправ да ни раз лог. У оба из да ња ја сно су раз ди је ље не 
гра нич не струк ту ре од сје ка, са зна ко ви ма за ре пе ти ци ју ко ји се не на ла зе у 
ком по зи то ро вом ма ну скрип ту.33 Озна ке за тем по су та ко ђе ускла ђе не и ис пи-
са не на истим мје сти ма у пар ти ту ри.

То ком ту ма че ња раз вој ног дје ла уоч љи ве су раз ли чи те кон цеп ци је у 
гру па ци ји основ ног мо ти ва со на те.34 Код ре прин то ва не пу бли ка ци је Bre it kopf 
& Härtel тзв. те ма у ауг мен та ци ји, ко ју чи ни мо тив од че ти ри то на, би ва 
об је ди ње на лу ком, док је у Музֱиз из да њу про ши ре на за јед ну до бу (ви дје ти 
при мје ре бр. 11 и бр. 12).

32 Из да ње ко је је об ја ви ла из да вач ка ку ћа Музֱиз са др жи те мељ ни ја упу ства ко ја се 
од но се на фра зи ра ње мо ти ва. Ме ђу тим, озна че не су пр вен стве но ми кро фра зе ко је пре те жно 
пра те ме трич ке од но се из ме ђу на гла ше них и не на гла ше них до ба у так ту. Нај ду жа фра за тра-
је све га че ти ри до бе, с тим да је Бе то вен по мо ћу нео че ки ва не смје не сфор ца та и ак це на та, 
као и на глих ди на мич ких про мје на и драм ских па у за, крај ње успје шно из бје гао ни за ње 
ква дра та стих струк ту ра. С дру ге стра не, ана лог но раз ли чи тим ре дак ци ја ма, из во ђа чи раз-
ли чи то ин тер пре ти ра ју и ту ма че нот ни текст, те на кон крет ном при мје ру драм ска па у за не 
би ва ре а ли зо ва на уко ли ко се оста ци звуч не ма се из прет ход ног мо ти ва кон ти ну и ра но на-
до ве жу на по че так сли је де ћег.

33 Мо гу ће је да је Бе то вен озна ку за ре пе ти ци ју на кнад но ин кор по ри рао у пар ти ту ру, 
јер је ја сно уоч љи ва у Шле зин ге ро вом нот ном ур тек сту.

34 Је дин стве но те мат ско је згро, из ко јег из ра ста пр ва те ма со на те пред ста вља глав ни 
мо тив од три то на (ц-ес-ха). Има ју ћи у ви ду кон ти ну и тет ње го вог спро во ђе ња, као и не при-
ко сно ве ну уло гу у ли не ар ној из град њи основ не ме ло диј ске струк ту ре, мо же се ре ћи да пред-
ста вља „кич му” ком плет ног ста ва.
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Нот ни при мјер бр. 11 
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став,  
Гру па ци ја мо ти ва у из да њу Bre it kopf & Härtel, т. 72–80.

Нот ни при мјер бр. 12
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став,  

Гру па ци ја мо ти ва у из да њу Музֱиз, т. 72–80.

Ову кон ста та ци ју по год но је са гле да ти не са мо из ана ли тич ког, не го и 
из во ђач ког аспек та. У дру гом при мје ру, ја вља се мо тив од „че три то на” са 
то нал ним ра зр је ше њем, усли јед че га на сту пи те ме би ва ју улан ча ни. По ред 
то га, ки јев ска пу бли ка ци ја оста вља про стор за фраг мен тар ни ји тип ин тер-
пре та ци је, при че му би из во ђач тре бао ја сни је ус по ста ви ти кон ти ну и ра ни 
ток му зич ке ми сли – ко јем при је ти опа сност одр жа ва ња је дин ства цје ли не. 
До дат на оте жа на окол ност је та што је у оба слу ча ја те мат ски ма те ри јал за-
пи сан у пи ја но ди на ми ци. Ме ђу тим, за хва љу ју ћи раз ли чи тим ре ги стар ским 
ам пли ту да ма до из ра жа ја до ла зи фе но мен ре ла ти ви те та35, те се по ступ ци ма 

35 Пре ма срп ском ком по зи то ру Алек сан дру Об ра до ви ћу, фе но мен ре ла ти ви те та пред-
ста вља по ја ву ко ја се ус по ста вља при ли ком из ла га ња ме ло ди је у ви со ком ре ги стру од ре ђе ног 
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ди фе рен ци ја ци је гла со ва и из ба лан си ра њем зву ка до би ја осје ћај про ши ре ња 
звуч ног ди ја па зо на. По ред то га, гру па ци ја основ ног мо ти ва од три то на раз-
ли чи то је спро ве де на, док је у Музֱиз из да њу мо тив у пот пу но сти под ву чен 
ак цен том. У Брајт коп фо вој пу бли ка ци ји, пре да ли за ци ја је де ли кат ни ја и 
ре ђе ис пи са на, за раз ли ку од укра јин ског из да ња у ко јем је на по је ди ним 
мје сти ма у пар ти ту ри па ле та звуч них бо ја упот пу ње на пе да лом una cor da 
(ви дје ти при мјер бр. 10).

Без об зи ра на ег закт на упут ства из да ва ча, из во ђач је ипак тај ко ји при-
сту па од лу ци да ли да их усво ји или не. То се по себ но мо же при мје ти ти у 
ин тер пре та тив ним из да њи ма – ка да у по је ди ним слу ча је ви ма ре дак тор ну ди 
раз ли чи та оп ци о нал на рје ше ња за исто „про блем ско мје сто” у пар ти ту ри. 
На осно ву то га мо же се ре ћи да из во ђа чи ни су у оба ве зи да до слов но и бес-
по го вор но сли је де све ин струк ци је ко је су „угра ви ра не” у нот ни за пис. Сход но 
то ме, ин тер пре та ци ју, као је дан од нај ва жни јих, а мо жда и нај ва жни ји му-
зич ки фе но мен, не мо гу ће је све сти на је дин ствен тип ана ли зе. Упра во због 
то га, ње на „срж” кри је се у мно штву раз ли чи тих по тен ци јал них ту ма че ња 
– ко ја иза зи ва ју број не по ле ми ке и ме ђу нај ве ћим му зич ким кри ти ча ри ма, 
ана ли ти ча ри ма и му зич ким умјет ни ци ма.

3. АСПЕК ТИ ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈЕ

Не сум њи во је да је ин тер пре та ци ја вре мен ски ста ра ко ли ко и му зи ка, 
што ука зу је на то да во ди по ри је кло још из пр во бит не људ ске за јед ни це. 
Ме ђу тим, ка ко на во ди Курт Сакс, пр ве те о ри је о на стан ку му зи ке фор ми-
ра не су тек сре ди ном 19. ви је ка [Saks, 1980]. Од ње не ма гиј ске уло ге, ко ју је 
код ста рих ци ви ли за ци ја има ла за ври је ме ри ту а ла, вре ме ном је по ста ла 
је дан од основ них сред ста ва за из ра жа ва ње вјер ских осје ћа ња. Мо же се ре ћи 
да се тек то ком ба рок не епо хе му зи ка одво ји ла од цр кве не ин сти ту ци је, те 
да се рав но прав но по чео ње го ва ти и њен свје тов ни жа нр – чи ја је по ја ва у 
ве ли кој мје ри до при ње ла по пу ла ри за ци ји ин стру мен тал них ком по зи ци ја.36

Аме рич ки му зич ки те о ре ти чар и се ми о ти чар Ро берт Ха тен сма тра ка ко 
раз ли чи ти на чи ни ту ма че ња му зи ке ујед но пред ста вља ју по че так и крај 
ње ног цје ло куп ног ра зу мје ва ња [Hat ten, 2004: 9]. С об зи ром на то да је ин-
тер пре та ци ју, на ро чи то ин стру мен тал них ком по зи ци ја, не мо гу ће до слов но 
пре то чи ти у го вор ни дис курс, она оби лу је од ре ђе ном ми стич но шћу ко ју је 
ја ко те шко вер бал но де фи ни са ти. Ме ђу тим, иа ко не по сто ји је дин стве но 

ин стру мен та, усли јед че га се ства ра „ути сак ви си не” [Обрадовић, 1997: 224–225]. За хва љу-
ју ћи број ним звуч ним мо гућ но сти ма кла ви ра, на ње му је мо гу ће ус по ста ви ти по ме ну ту 
звуч ну гра да ци ју ко ја под сје ћа на прет ход но на ве де ни по јам.

36 На рав но, свје тов не ком по зи ци је из во ди ле су се и ра ни је. Mеђутим, мо же се ре ћи да 
су све до по чет ка ба рок не епо хе би ле у ин фе ри ор ни јем по ло жа ју у од но су на дје ла ду хов ног 
жан ра.
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ту ма че ње би ло ко јег ви да из во ђа штва, то ком по сли јед њих де це ни ја 20. ви-
је ка ус по ста вље ни су број ни по ку ша ји де ми сти фи ка ци је умјет но сти и са мог 
чи на из во ђе ња. Упра во у овом пе ри о ду те о рет ске ди сци пли не по ку ша ва ју 
да од го нент ну зна че ња му зич ке пер цеп ци је и ин тер пре та ци је, усли јед че га 
до ла зи до по ра ста ли те ра ту ре ко ја се ба ви из у ча ва њем овог фе но ме на [Hel-
laby, 2009: 3]. На ве де на по ја ва на ста ла је као ре ак ци ја на раз ли чи те при сту пе 
из во ђа штву и то пр вен стве но из ана ли тич ке, из во ђач ке, пси хо ло шко-ем пи-
риј ске, ар хе о ло шке или пак ана том ске пер спек ти ве, док је још уви јек би ло 
нај ак ту ел ни је фи ло зоф ско ту ма че ње. Ка ко на во ди Пи тер Волс (Pe ter Walls), 
ин тер пре та ци ју је су по пу ла ри зо ва ли мла ди из во ђа чи ко ју су углав ном би ли 
уче ни ци или сту ден ти. Mеђутим, ње ним фе но ме ном ба ви ли су се и оста ли 
умјет ни ци и на уч ни ци из му зич ких кру го ва [Hel laby, 2009: 13].

Раз ма тра ју ћи област ин тер пре та тив не сло бо де као је дан од кључ них 
фак то ра у свим ти по ви ма из во ђа штва, пи ја ни ста Ни ко ла Мар ко вић по ми ње 
три нај ре пре зен та тив ни ја по ступ ка за ко ји ма из во ђа чи по се жу при ли ком 
ин тер пре та ци је му зич ког дје ла. Ри јеч је о три основ на мо ду са из мје не му зич-
ког ма те ри ја ла у од но су на ком по зи то ров нот ни текст: до пу ни (енг. ad di tion), 
из мје ни (al te ra tion) и ис кљу че њу (ex clu si on) [Марковић, 2012: 20]. До пуна је 
у сва ком по гле ду јед на од не ми нов них ка ри ка у из во ђа штву, те пред ста вља 
уо би чај ну прак су ко ја по тен ци јал но мо же до ве сти у опа сност ори ги нал ност 
ком по зи то ро вог за пи са. Из мје на об у хва та скуп ин тер пре та тив них по сту па ка 
ко ји се у од ре ђе ну ру ку ко се са не ким од ком по зи то ро вих ин кор по ри ра них 
идеј них обра за ца. Ис кљу че ње, као ма ње уо би ча јен по сту пак у ин тер пре та-
ци ји, под ра зу мје ва до сли јед но иг но ри са ње ди на мич ких и аго гич ких озна ка 
у пар ти ту ри, као и њи хо во са мо вољ но ре ин тер пре та тив но ту ма че ње.

Ин тер пре та ци ја у до ба Бе то ве на до би ја на по себ ном зна ча ју, по што из-
во ђач, од но сно им про ви за тор, за раз ли ку од мај сто ра из прет ход них епо ха 
ни је ну жно и ком по зи тор. Ме ђу тим, по зна то је да је Бе то вен био из у зет но 
на да рен пи ја ни ста ко ји се окре тао кла ви ру и на кон пот пу ног гу бит ка слу ха. 
Та ко ђе, умјет ник је био упо знат са тех но ло шким на прет ком овог ин стру-
мен та, што је очи глед но при ли ком са гле да ва ња ком по зи то ро вог цје ло куп ног 
кла вир ског ства ра ла штва. Још током осам де се тих го ди на 19. ви је ка по сто ја ли 
су кла ви ри са беч ком и ен гле ском ме ха ни ком. Mеђутим, упр кос то ме што 
њи хо ва кон струк ци ја у ве ли кој мје ри под сје ћа на ове са вре ме не, јед на од 
кључ них раз ли ка од но си ла се на обим кла ви ја ту ре. По што је ам би тус кла ви-
ра у ра ни јим Бе то ве но вим кла вир ским ком по зи ци ја ма, као и дје ли ма дру гих 
ау то ра, об у хва тао групу тонова до f3, са ве ли ком опре зно шћу се упо тре бља-
ва ла тре ћа ок та ва кла ви ја ту ре.37 Упра во по сли јед ња кла вир ска со на та пред-

37 Бе то вен је го то во све до 1804. го ди не, да кле за кључ но са оп. 53, ком по но вао пра те ћи 
прет ход но на ве де ни обим кла ви ја ту ре. Ме ђу тим, по сто ја ли су из у зе ци у ко ји ма је уста љен 
ам би тус овог ин стру мен та пре ва зи ђен. У ка ден ци тре ћег кла вир ског кон цер та у це-мо лу, 
уоч љи ва је тон ска ви си на c4 [Kle i an ki na, 2008: 3]. 
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ста вља дје ло у ко јем су пре зен то ва не све мо гућ но сти овог ин стру мен та, са 
по себ ним на гла ском на нај ви ши ре ги стар – „осли ка ним” раз ли чи тим ди на-
мич ким ни јан са ма. Умјет ни ко во из у зет но по зна ва ње ор ке стра ци је до при ње-
ло је то ме да по мо ћу еле ме на та сим фо ни зма ис ко ра чи из окви ра кла вир ског 
зву ка, што је го то во не дво сми сле но уоч љи во при ли ком ње не ин тер пре та тив-
не ана ли зе.

3.1. Да ни јел Ба рен бо јм vs. Ар тур Шна бел. 
Ком па ра тив на ана ли за ин тер пре та ци је пр вог ста ва со на те

Ди хо то ми ја, на ко јој је за сно ван дво ста вач ни ци клус кла вир ске со на те 
оп. 111, уоч љи ва је и у ма кро кон цеп ци ји пр вог ста ва. По ред очи глед не раз-
ли ке у те мат ском ма те ри ја лу, за из во ђач ки аспект кључ но је по ме ну ти и 
тем по рал ни кон траст. Увод, ко ји об у хва та пр вих ше сна ест так то ва, озна чен 
је као Ma e sto so, док је оста так оби ље жен као Al le gro con brio ed ap pas si o na to. 
С об зи ром на то да озна ка Ma e sto so не ука зу је на ег закт ну вре мен ску оси-
ла ци ју већ пр вен стве но су ге ри ше са ми на чин ин тер пре та ци је ко ји нај че шће 
под вла чи све ча ност, до сто јан стве ност, или пак кроз фи гу ри ра не па са же 
вје што ис ти ца ње бра ву ро зно сти, ни је нео бич но при мје ти ти по ја ву „уне са-
гла ше но сти” при ли ком ње ног ту ма че ња од стра не број них са вре ме них из-
во ђа ча. Је дан од раз ло га је и тај што се Ma e sto so мо же при мје ни ти уну тар 
ши ро ких спек та ра раз ли чи тих вре мен ских је ди ни ца ко је је ин тер пре та тив-
но мо гу ће ту ма чи ти у ди ја па зо ну од ре ла тив но спо рих до крај ње вир ту о зних 
тем па. Пре ма то ме, по што ни у ау то гра фу ове со на те Бе то вен ни је учинио 
ме тро ном ску озна ку за тем по, не мо гу ће је ње но до слов но и не дво сми сле но 
пре ци зи ра ње.38 Шна бел је на вео ка ко се тер мин Ma e sto so не ри јет ко до во ди 
у ве зу са тер ми ном Gra ve, ме ђу тим, он их иде о ло шки одво је но ту ма чи.39 
Док је Ma e sto so при бли жио „уни вер зал ној и уз ви ше ној вје ри јед ног сло бод-
ног би ћа”, Gra ve је до жи вио при зем ни је, де скрип тив но га ока рак те ри сао као 
сим бо лич ку асо ци ја ци ју „те ре та и ду бо ке жа ло сти ега” [Schna bel, 1985: 347]. 
Ста вив ши га под ме тро ном ску озна ку у ко јем че твр тин ски от ку цај об у хва-
та од 52 до 54 от ку ца ја у ми ну ти, ја сно је да се уз ви ше ност јед ног „ма е сто за” 
у овом слу ча ју не огле да у вир ту о зи те ту, већ при је све га у „до сто јан стве ној 
по ја ви” – осли ка ној пунк ти ра ним рит мом и на из мје нич ном смје ном им про-
ви за тор ских и фик си ра них еле ме на та.40

38 Од свих кла вир ских со на та, ком по зи тор је је ди но у оној из оп. 106 ја сно пре ци зи рао 
ме тро ном ску озна ку за тем по [Kle i an ki na, 2008: 2].

39 Чарлс Ро зен та ко ђе су ге ри ше ка ко би из во ђач тре ба ло да бу де опре зан при ли ком 
ода би ра тем па, на во де ћи ка ко за раз ли ку од увод не Gra ve епи зо де из пр вог ста ва со на те оп. 
13 бр. 8, Ma e sto so ни је мо гу ће аде кват но ин тер пре ти ра ти у Ada gio тем пу [Ro sen, 2002: 243].

40 У овом слу ча ју, им про ви за тор ски еле мент од но си се на уз ла зне па са же ко ји раз два-
ја ју два иста мо ти ва на дру гој тон ској ви си ни, док се ја сно ћа и фик са ци ја на ро чи то огле да ју 
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По што је Шна бел био пр ви пи ја ни ста ко ји је сни мио све Бе то ве но ве 
кла вир ске со на те, ни је нео бич на Шон бер го ва кон ста та ци ја да је упра во он 
„чо вјек ко ји је из ми слио Бе то ве на”. По ме ну ти пи ја ни ста пр ви пут је од сви-
рао ци клус со на та по во дом сто го ди шњи це смр ти ком по зи то ра, 1927. го ди не, 
док их је у цје ло сти на дис ко граф ским пло ча ма ин те грал но сни мио у пе ри-
о ду из ме ђу 1931. и 1935. го ди не [Šonberg, 2005: 338–341]. За ни мљи во је при мје-
ти ти ка ко је ита ли јан ска из да вач ка ку ћа Edi zi o ni Cur ci об ја ви ла Шна бе ло ву 
ин те грал ну ко лек ци ју Бе то ве но вих кла вир ских со на та тек 1949. го ди не, 
све га дви је го ди не при је умјет ни ко ве смр ти, без об зи ра на то што је она већ 
би ла ком пле ти ра на до 1927. го ди не [Lo esch & Brink mann, 2013]. Ка ко је по-
ме ну та ре дак ци ја зва нич но об ја вље на го то во дви је де це ни је на кон на стан ка 
звуч ног сним ка со на те оп. 111, не мо гу ће је са си гур но шћу ис кљу чи ти мо-
гућ ност ка ко је Шна бел у пе ри о ду од 20 го ди на у ви ше на вра та ре ви ди рао 
пар ти ту ру ове ком по зи ци је, што не дво сми сле но до во ди у пи та ње пр во бит-
ну умјет ни ко ву кон цеп ци ју дје ла, као и ње гов ге не рал ни исто риј ско-ме то-
до ло шки при ступ из во ђа штву Бе то ве но вог кла вир ског ства ра ла штва. 

Ми шље ња са вре ме них му зич ких те о ре ти ча ра, кри ти ча ра и пи ја ни ста 
о Шна бе лу као је дин стве ном мо дер ном из во ђа чу и да нас су по дје ље на. С 
јед не стра не, умјет ник је афир ма тив но оцје њен као до бар по зна ва лац Бе то-
ве но вог кла вир ског ства ра ла штва41, док му кри ти ча ри с дру ге стра не за-
мје ра ју то што ње го ву из во ђач ку кон цеп ци ју му зич ког дје ла ка рак те ри ше 
не до зи ра на упо тре ба ин тер пре та тив не сло бо де. Јед на од глав них од ли ка 
ко ја се ја сно уо ча ва при ли ком пр вог слу ша ња је та да се умјет ник у ве ли кој 
мје ри ни је при др жа вао соп стве них на по ме на ко је је ис та као у сво јој пу бли-
ка ци ји. Без об зи ра на то, што ње го во из да ње Бе то ве но ве 32. кла вир ске со на те 
оби лу је ве ли ким бро јем на кнад но уба че них озна ка за ди на ми ку, ар ти ку ла-
ци ју и аго ги ку, још то ком слу ша ња пр вих так то ва уво да уоч љи во је ка ко пи-
ја ни ста ни је до сли јед но спро вео соп стве не су ге сти је, већ да их је ин тер пре-
та тив но при лич но флек си бил но ту ма чио. Још у пр вом так ту, у нот ном за-
пи су је су ге ри сао про мје ну ни воа зву ка за ври је ме по ја ве три ле ра. Mеђутим, 
ни ис пи са ни dec resc. ко ји је тре ба ло да ре зул ти ра по сте пе ним сти ша ва њем 
до пи ја но ди на ми ке, ни је ре а ли зо ван на на чин на ко ји је оби ље жен у пар ти-
ту ри, те се мо же ре ћи да је у то ку так та звуч ни ди ја па зон го то во исти. Та ко ђе, 
и уз ла зни па саж, ко ји је пу тем ис пи са ног cresc. тре бало да до ве де у до ми нант-
ни ако рд, из ве ден без зна чај ни јих ди на мич ких осци ла ци ја.

у на гла ше ном пунк ти ра ном рит му. Сход но то ме, ло гич но је да су им про ви за тор ски дје ло ви 
у то ку ин тер пре та ци је под ло жни ји ко ле бљи во сти у тем пи ма.

41 Умјет ник је, из ме ђу оста лог, зна чај но ути цао на фор ми ра ње му зич ког ми шље ња, у 
то ври је ме, мла дог пи ја ни сте Гле на Гул да (Glenn Go uld), ко ји је у јед ном на вра ту за ње го ве 
дис ко граф ске сним ке ре као да су „би блиј ски” [Baz za na, 2004: 67].
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Нот ни при мјер бр. 13
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став, Ре дак ци ја Ар ту ра Шна бе ла, т. 1–5

По ме ну ти пи ја ни ста је у не ко ли ко на вра та то ком ин тер пре та ци је за по-
чи њао фра зи ра ње и из град њу мо ти ва на на чи не ко ји ни су отије ло тво ре ни у 
нот ном тек сту, или је пак не ке по ступ ке за по чи њао ра ни је не го што их је 
на зна чио. По ред то га, за ври је ме чи та вог ста ва при сут на је тен ден ци ја ру ше-
ња кон ти ну и ра ног рит мич ког пул са, јер се Шна бел „ко ле бао” у тем пу и на 
оним мје сти ма у пар ти ту ри у ко ји ма то ни је за би ље жио. По сма тра ју ћи овај 
про блем из аспек та ин тер пре та тив не сло бо де, мо же се ре ћи да је до не кле 
мо гу ће оправ да ти по ме ну те из у зет ке у ин тер пре та ци ји ко је је умјет ник крај-
ње свје сно пра вио. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да би да нас, ви ше од 80 
го ди на на кон на стан ка овог сним ка, ова кав по сту пак у ве ћи ни слу ча је ва био 
не а фир ма тив но оцје њен од стра не му зич ких кри ти ча ра и про фе со ра – по-
себ но на пре сти жним фе сти ва ли ма и так ми че њи ма. Раз лог то ме вје ро ват но 
не пред ста вља са ми чин од сту па ња од оквир не кон цеп ци је дје ла, већ од нос, 
мје ра и на чин на ко ји је Шна бел од ре ђе на из ра жај на сред ства „по ко рио” 
соп стве ној кон цеп ци ји. Ипак, без об зи ра на то не мо же се ре ћи да је ин тер-
пре та ци ја из гу би ла на ква ли те ту, јер се умјет ник од лу чио за про цес са мо-
вољ ни јег ту ма че ња нот ног тек ста. Кон тра сти у тем пу, ка рак те ру и те мат ском 
ма те ри ја лу, без об зи ра на при лич но огра ни чен ква ли тет но са ча зву ка, ипак 
се вр ло ја сно уо ча ва ју, као и те жња пи ја ни сте да пу тем сво је ин тер пре та ци-
је из не се ин ди ви ду ал ни пе чат сво г пи ја ни зма. На гли и нео че ки ва ни кон тра-
сти у тем пу мо гу се пр о ту ма чи ти и као умјет ни ко ва свје сна тен ден ци ја ка 
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осли ка ва њу уну тра шњег ста ња вје чи тог кон флик та уну тра шњег Ја42, те у 
сва ком по гле ду но се од ре ђе ну те жи ну ко ју ни ти је дан вид не а фир ма тив не 
кри ти ке не мо же да ума њи, због че га је ова ин тер пре та ци ја и оста ла са чу ва на 
и упам ће на на кон го то во де вет де це ни ја.

Изра ел ски пи ја ни ста и ди ри гент Да ни ел Ба рен бојм та ко ђе је сни мио 
ком пакт диск свих Бе то ве но вих кла вир ских со на та, ко је се и да нас убра ја ју 
у ње гов со ли стич ки ре пер то ар.43 С об зи ром на то да је ри јеч о са вре ме ном 
пи ја ни сти, ја сно је да ће се ње го во ин тер пре та тив но ту ма че ње Бе то ве но ве 
му зи ке у ве ли кој мје ри раз ли ко ва ти од Шна бе ло вог.44 За пра во, ова два из-
во ђе ња има ју ја ко ма ло за јед нич ких цр та. Иа ко нам је сти ца јем окол но сти 
у ве ћој мје ри бли же Баренбоjмово ви ђе ње, не мо же се ре ћи да Шна бе ло во има 
ма њу умјет нич ку ври јед ност. Та ко ђе, има ју ћи у ви ду број не жи вот не окол-
но сти по ме ну тих пи ја ни ста, не ре ал но је оче ки ва ти исти, или чак и сли чан, 
ме то до ло шки при ступ дје лу. По што се Баренбоjм сма тра вр ло успје шним 
ди ри гент ном, ра зу мљи во је због че га ни је при бје га вао екс пе ри мен тал ни јем 
ти пу из во ђе ња. Код ње га се го то во сви пре ла зи у пр вом ста ву со на те од ви-
ја ју кон ти ну и ра но, нео сјет но и ре љеф но, те се при ли ком ак тив ног слу ша ња 
до би ја ути сак за о кру же не ми са о не цје ли не. На гле смје не forte и piano ди на-
ми ке, као и нео че ки ва но на ра ста ње зву ка у ве ћи ни слу ча је ва је по ка зи вао 
са на мје ром да вје р но ис по шту је ау тор ски за пис.45

42 Ја пан ски пи ја ни ста Ми чи ко Иној (Mic hi ko Inouye), сма тра ка ко са ми увод пр вог 
ста ва со на те отије ло тво ру је „иде ју не пре кид не по тра ге у ко јој се уну тар јед ног ума од ви ја 
кон ти ну и ра на бор ба ис пу ње на раз ли чи тим емо ци ја ма и иде а ли ма, по мо ћу ко јих ау тор по-
ку ша ва да про на ђе из лаз из без на ђа. Чи та ва по тра га са сто ји се из ста ди ју ма по тра ге (енг. 
se ar ching) из ко јег на кра ју пр о ис ти че пр о на ла зак (енг. fin ding). Пут од по тра ге до пр о на
ла ска уз не ми ре но се од ви јао кроз не ста бил не по кре те у пр вом ста ву из ко јих је, из јед ног 
прав ца, пр о ис те кла му зи ка са ја сним и кон крет ним ци љем.” Овај емо ци о нал ни по мак, 
при мје тан и у дви је ма прет ход ним со на та ма, до не кле је сро дан са осје ћа јем из гу бље но сти, 
не при пад но сти и са мо ће уну тар јед ног „ве ли ког ба зе на та ме” ин кор по ри ра ног у го то во 
чи тав пр ви став, да би се тек пред са ми крај „на зрео тра чак свје тло сти” [I nouye, 2014: 16].

43 За ни мљи во је при мје ти ти ка ко је Ба рен бо им ин те грал но из во ђе ње Бе то ве но вих 
кла вир ских со на та кон ци пи рао на на чин да их је по дје лио у осам ре си та ла, из ве де них у 
Бер ли ну у пе ри о ду из ме ђу ју на и ју ла мје се ца 2005. го ди не. То ком сва ког на сту па, ко ји су 
се од ви ја ли у вре мен ском раз ма ку од дви је не де ље, из во дио је по че ти ри со на те не пра тив-
ши ну ме рич ки ре до сли јед. У то ку се ми нар ског ра да упра во је ана ли зи ран сни мак дје ла оп. 
111, ко ји је ин тер пре ти ра но то ком осмог (по сли јед њег) ре си та ла у ци клу су.

44 За раз ли ку од Шна бе ла, чак пр ви ок тав ни скок си ла зне ума ње не сеп ти ме Ба рен бојм 
из во ди да ле ко од мје ре ни је и су здр жа ни је. Ме ђу тим, изра ел ски пи ја ни ста га не ин тер пре-
ти ра на до слов ни на чин при ли ком сва ког на сту па. На де се том ком пакт-ди ску, ко ји је об ја-
вљен 2013. го ди не, по ме ну ти гест из ве ден је „по лет ни је”, с ма њим вре мен ским од ла га њем (cf. 
по ме ну ту пу бли ка ци ју са ви део сним ком из 2005. го ди не, до ступ ним на лин ку [Be et ho ven 
So na ta N° 32 Da niel Ba ren bo im].

45 На рав но, ова кон ста та ци ја не им пли ци ра ка ко Ба рен бојм уну тар ин тер пре та ци је 
ни је ин кор по ри рао сво је еле мен те.
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Нот ни при мјер бр. 14
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став, т. 12–17

Ба рен бојм је по себ но во дио ра чу на о ди фе рен ци ја ци ји гла со ва, на осно-
ву че га је мо гу ће при мје ти ти ње го ву тен ден ци ју ка по ли фо ном на чи ну ми-
шље ња. Ис ти че се не вје ро ват на моћ умјет ни ко ве има ги на ци је и кре а тив но-
сти – ко ја при је све га до ла зи до из ра жа ја кроз кон ти ну и ра ни ток фра зи ра ња 
у ли рич ни јим дје ло ви ма ком по зи ци ја, ка да пи ја ни ста у пр вом пла ну из два-
ја кан та бил не ме ло диј ске ли ни је. Та ко ђе, умјет ник до сли јед но по шту је ком-
по зи то ро ве ар ти ку ла циј ске озна ке, али не на у штрб соп стве не кре а тив но сти 
и идеј не кон цеп ци је. Ре ци мо, у то ку из ла га ња те ме за ври је ме фу га та, вје што 
је ис ти цао сва ко спро во ђе ње те ме фо ку си ра ју ћи се на ше сна е стин ски мо тив 
из по сли јед ње до бе ко ји је до слов но ра зр је ша вао у пр ву до бу на ред ног так-
та. По пра ви лу, не би ли по ме ну ти мо тив до шао до из ра жа ја, оста ли низ 
ше сна е сти на је еко но мич ни је по ка зи вао, док је за раз ли ку од Шна бе ла ин-
си сти рао на ујед на че ном рит мич ком пул су, без тен ден ци је ка на пра сном 
убр за ва њу. Кон тра сти у ре ги стри ма та ко ђе до ла зе до из ра жа ја, на ро чи то на 
мје сти ма са sfp озна ком, ко ја су од зву ча ла све ча но и до сто јан стве но. Усли-
јед из ра зи тог рит мич ког ости на та, склоп ин тер ва ла и ако р да до би ја pe san te 
при звук.
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Нот ни при мјер бр. 15
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став,  

Ре дак ци ја Ар ту ра Шна бе ла, т. 35–40.

На по чет ку раз вој ног дје ла, те му у ауг мен та ци ји Баренбоjм ин тер пре-
ти ра спе ци фич ном ар ти ку ла ци јом qu a si stac ca to, док знат но че шће, али и 
еко но мич ни је, ко ри сти пе дал на мје сти ма са тран спа рент ни јом фак ту ром. 
При ли ком фра зи ра ња, из у зет но вје што раз гра ни ча ва и гру пи ше мо ти ве 
раз ли чи те ми кро струк ту ре и са др жа ја, те пу тем ди на мич ких и тем бров ских 
кон тра ста вје што на до мје шћу је „ста тич ност” тем па (ви дје ти при мјер бр. 13). 
Та ко ђе, упр кос ра зно вр сном звуч ном ко ло ри ту, Баренбоjм је успје шно из бје гао 
по ја ву звуч не дис про пор ци је.
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Нот ни при мјер бр. 16.
Л. ван Бе то вен, Кла вир ска со на та оп. 111 бр. 32, I став,  

Ре дак ци ја Ар ту ра Шна бе ла, т. 35–40

На осно ву ин тер пре та тив не ана ли зе ди ги тал ног сним ка два вр ло зна-
чај на име на у пи ја ни стич ком сви је ту, мо гу ће је уста но ви ти ка ко се свјест о 
ин тер пре та ци ји за и ста мије ња ла кроз ври је ме. Та ко ђе, је дан од кључ них 
фак то ра пред ста вљао је и из у зе тан на пре дак у тех ни ци и тех но ло ги ји, ко ји 
је ре зул ти рао ства ра њем при лич но ква ли тет ни јих ди ги тал них сни ма ка, с 
ми ни мал ним звуч ним при мје са ма и шу мо ви ма. Шна бе ло ву ин тер пре та ци ју 
пр вог ста ва со на те из оп. 111 ни је мо гу ће у пот пу но сти пер ци пи ра ти и ана-
ли зи ра ти упра во због тех нич ких не до ста та ка он да шњих но са ча зву ка, те се 
кон крет но о на чи ну тон ске ре про дук ци је46 и звуч ном ко ло ри ту ма ло то га 
мо же за кљу чи ти. Ипак, без об зи ра на то, оба умјет ни ка су у то ку ре а ли за-
ци је му зич ког дје ла оста ла до сли јед на сво јој кон цеп ци ји, што је упр кос 
по ме ну тим тех нич ким пре пре ка ма не дво сми сле но и уоч љи во.

ЗА КЉУ ЧАК

Пре ма аме рич ком му зи ко ло гу и пи ја ни сти Џо ну Ги ле спи ју (John E. Gil-
le spie), Бе то ве но ве кла вир ске со на те, ко је об у хва та ју ши рок ди ја па зон од оп. 
2 до оп. 111, пред ста вља ју ду бо ку и је дин стве ну тран сфор ма ци ју сти ла и му-
зич ког је зи ка [Gil le spie, 1965: 193]. На ста ју ћи то ком раз ли чи тих ета па ком-
по зи то ро вог жи во та, мо же се ре ћи да за јед но са сим фо ни ја ма чи не „кру ну” 
ње го вог ства ра ла штва. Кроз овај жа нр, ау тор је не дво сми сле но по ка зао свој 

46 У овом слу ча ју, на чин тон ске ре про дук ци је од но си се на мо дус на стан ка, од но сно 
по кре та ња то на на кла ви ру.
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ток умјет нич ког и ин те лек ту ал ног са зри је ва ња – ко ји је, из ме ђу оста лог, до-
се гао мак си мум у ње го вим по сли јед њим кла вир ским со на та ма.

Ана ли за ком по зи то ро вог ау то гра фа пр вог ста ва со на те из оп. 111 до ста 
го во ри о Бе то ве ну као ства ра о цу и јед ној крај ње не сва ки да шњој и ком плек-
сној ин ди ви дуи. Без об зи ра на не до сли јед ност у ква ли те ту ру ко пи са, за хва-
љу ју ћи ма ну скрип ту уоч љи ве су „при мје се” у ме то до ло ги ји из ра де му зич ког 
дје ла, од но сно, до би јен је увид у умјет ни ко ву (ре)ор га ни за ци ју пар ти ту ре. 
Кроз ком па ра ци ју с оста лим еми нент ним из да њи ма, до би је на је пот пу ни ја 
сли ка о по тен ци јал ној ре а ли за ци ји он да шње ин тер пре та ци је. Ме ђу тим, с 
об зи ром на то да не по сто је звуч ни сним ци из пр ве че твр ти не 19. ви је ка, оста-
ло је не ра зр је ше но пи та ње да ли се са си гур но шћу мо же твр ди ти да пар ти-
ту ра пру жа до вољ но ин фор ма ци ја о то ме ка ко је ин тер пре та ци ја у до ба 
Бе то ве на за и ста из гле да ла. 

Не рас ки ди вост ре ла ци је ком по зи тор –пар ти ту ра –ин те р пре та ци ја –и зво-
ђач пред ста вља све оно што би тре ба ло да по сје ду је јед но ин те гри са но и 
ком плет но умјет нич ко дје ло, усли јед че га би га у ци љу пре ци зни јег ту ма че ња 
би ло нео п ход но осмо три ти са свих по ме ну тих аспе ка та. Сход но то ме, сâм 
чин ин тер пре та ци је до би ја са свим но ву ди мен зи ју. Бе то ве но ва по сли јед ња 
кла вир ска со на та у сва ком по гле ду пред ста вља ве ли ки иза зов, на ро чи то за 
јед ног зре лог пи ја ни сту. Иа ко се на ла зи на ре пер то а ру број них са вре ме них 
из во ђа ча, мно ги од њих јој при сту па ју с ве ли ком до зом стра хо по што ва ња. 
Сво јом је дин стве ном струк ту ром, она ин тер пре та то ру оста вља до вољ но про-
сто ра за са мо и ска зи ва ње и моћ има ги на ци је. Ме ђу тим, на ро чи то да нас, ак ту-
ел но је пи та ње да ли умјет ни ко ва кре а тив ност у од ре ђе ним слу ча је ви ма 
мо же да за сје ни ком по зи то ров из раз, ко ји је је ди но на ста вио да жи ви у свом 
ори ги на лу – ори ги на лу ко ји пред ста вља про јек ци ју ма те ри ја ли зо ва них иде-
ја јед ног сим бо лич ког си сте ма зва ног пар ти ту ра. Да ли је за пра во при ли ком 
пре ва зи ла же ња гра ни ца зву ка ин стру ме на та оправ да но ру ши ти ак ту ел не и 
дру штве но при хва тљи ве ка но не, ко ји у овом слу ча ју до во де у опа сност ком-
по зи то ро ву је дин стве ну кон цеп ци ју? 

Упра во је кроз ком па ра ци ју Шна бе ло вог ре дак тор ског и му зи ко ло шког 
при сту па пр вом ста ву Бе то ве но ве кла вир ске со на те оп. 111, мо гу ће уо чи ти 
„су коб те о ри је и прак се”. Очи глед но је ка ко се умјет ни ко ва ви зи ја „гра фич ке” 
пар ти ту ре по ме ну тог дје ла у ве ли кој мје ри раз ли ку је у од но су на ње ну 
ин тер пре та ци ју. По ме ну ти пи ја ни ста је сво јим на сту пом по ка зао ка ко пар-
ти ту ра ну жно не пред ста вља пан дан ње ној звуч ној ре а ли за ци ји, те је кроз 
ин тер пре та тив ну сло бо ду мо гу ће уо чи ти умјет ни ко ву тен ден ци ју ка де кон-
струк ци ји уста ље них обра за ца, чак и оних ко је је са мо и ни ци ја тив но кре и рао. 
Шна бе лов ди вер гент ни при ступ, ко ји се огле да у раз ли чи тим ту ма че њи ма 
истог му зич ког дје ла, упра во ин си ну и ра ка ко је из во ђач тај ко ји је у мо гућ-
но сти да упра вља ње го вом кон цеп ци јом, на тај на чин до не кле ума њу ју ћи 
зна чај и се бе као ком по зи то ра. Мо жда је из тих раз ло га и га јио ани мо зи тет 
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пре ма ди ги тал ним сним ци ма47, на сто је ћи да из из во ђа штва ели ми ни ше би ло 
ко ји вид ин ва ри ја бил но сти. Ме ђу тим, ипак је оста ло не до ре че но пи та ње због 
че га ње го ва ин тер пре та ци ја не по чи ва на па ра диг ми ана ли тич ког ту ма че ња 
пар ти ту ре, те да ли је ти ме же лио да по ру чи ка ко је ма те ма тич ки и ра ци о-
на ли стич ки при ступ из во ђа штву по гу бан за јед ну умјет нич ку ин ди ви дуу? 
Да ли је ову „иде о ло ги ју” мо гу ће до ве сти у ве зу с по струк ту ра ли стич ким 
иде ја ма Ро ла на Бар та, без об зи ра на то што су оне оте ло тво ре не де це ни ја ма 
ка сни је? Да ли се Шна бе ло ва умјет нич ка увје ре ња за и ста у ово ли кој мје ри 
ко се са схва та њи ма Да ни је ла Ба рен бој ма, или је упра во њи хо ва раз ли чи тост 
то што у јед ну ру ку спа ја њи хо ва из во ђе ња, док их с дру ге стра не не ми нов но 
раз два ја, чи не ћи оба умјет ни ка до стој ним и рав но прав ним мај сто ри ма у обла-
сти пи ја ни зма? Мо жда упра во та да пре ста је да дје лу је на у ка, те сво је мје сто 
усту па умјет нич ком из ра зу, ко ји кроз тран сце дент ност и ме та фи зич ку флук-
та ци ју на ста вља сво ју ег зи стен ци ју у не ма те ри јал ном об ли ку.
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